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EDITORIAL

En aquests temps de neciesa, en aquests moments en què
l’estultícia s’ha convertit en l’única qualitat que distingeix els
inútils dels dolents, ARTS obre una petita finestra a la imaginació per demostrar que no tot el que ens envolta s’està
podrint. La revista del Cercle de Belles Arts aposta pel món
màgic dels dibuixants i les seves creacions, pels petits universos fets de llapis i color: ARTS s’il·lustra.

Ens il·lustrem per no defallir i agafar forces de cara a les properes eleccions catalanes perquè el nostre vot no caigui en
l’oblit i serveixi, com si es tractés d’una granada de mà per fer
saltar pels aires una classe política aïllada de la realitat i del
país que, entre casos Pretòria i Palau de la Música Catalana,
subsisteix només per alimentar, des de l’antropofàgia, els seus
propis fills i filles.

Ens il·lustrem per tal de fer front a una crisi econòmica, social
i política que fa de la globalització la seva principal arma de
contagi. Quina llàstima que, per preveure’n els efectes amb
temps, els diferents governs no hagin demanat ajut a les multinacionals farmacèutiques, tal com ja van fer amb la temible
grip A. Segur que ara milions de ciutadans i ciutadanes ja tindrien administrada la vacuna.

Ens il·lustrem perquè, en mig de tanta i tanta putrefacció, és
necessari cercar una petita flaire d’esperança que ens allunyi
de l’absurditat global, de la irresponsabilitat compartida, de la
corrupció hereditària. Ens il·lustrem perquè hem tocat fons i
perquè, n’estem segurs, vénen temps de canvis. Citant textualment els monjos budistes Sakya Tashi Ling:

Ens il·lustrem per intentar comprendre com, en una època en
què el mot retallada se’ns introdueix per via intravenosa i rectal, l’Estat espanyol és capaç de prometre prop de 600.000 €
a cada un dels jugadors de la seva selecció per guanyar el
Campionat del Món de Sud-àfrica. Per què ens hauríem de
sorprendre? Tot plegat és fruit d’aquesta ignorància supina de
què tan sovint fan gala els polítics espanyols, d’aquesta amnèsia selectiva que anteposa, sense escrúpols, l’espectacle de
masses a la realitat pròpia de l’Estat.

Estem immersos en un profund canvi de la humanitat. Com ha succeït històricament, només d’aquí a molts anys les generacions futures podran
adonar-se de l’amplitud d’aquest nou moment
que avui, en viure-hi immersos, no sabem reconèixer clarament. Les nostres formes de vida van
ser útils en el passat, però ja són caduques.
Tant de bo no ens hàgim de penedir de viure en temps
interessants...
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BAFARADES. LA IL·LUSTRACIÓ ACTUAL A LLEIDA

BAFARADES1
LA IL·LUSTRACIÓ ACTUAL A LLEIDA

En línies generals, una ilustració és aquell dibuix, imatge
o component gràfic que complementa i adorna un text. A
la vista d’aquesta breu definició, un il·lustrador és un artista gràfic que, amb el seu treball, contribueix a millorar la
comunicació escrita mitjançant representacions visuals
que informen sobre el contingut del llibre o text al qual
acompanyen. Aquesta disciplina ha esdevingut un dels
corrents amb més tirada dins els mitjans de comunicació
i el món editorial, ja que les seves característiques intrínseques la fan un instrument de comunicació visual amb un
fort component democràtic i de difusió massiva. No és,
però, una feina subalterna o traductora sinó un idioma
proveït d’una gramàtica particular i un elevadíssim nombre de parlants.
Lleida ha estat, de sempre, una ciutat que ha mantingut una
feliç relació amb el món de la il·lustració. Ens ve a la memòria un moment crucial, a les primeries del segle XIV, quan la
ciutat es va convertir en un focus de producció de manuscrits de rellevància internacional. El 1300 el rei Jaume II
havia fundat l’Estudi General de Lleida, la universitat més
antiga de la Corona d’Aragó, la qual cosa va implicar una
forta demanda de llibres per part de professors i estudiants.
Aquesta demanda va motivar la instal·lació a la ciutat d’un
seguit d’escrives encarregats de copiar manuscrits i també
l’arribada d’una sèrie d’artistes especialitzats en la il·luminació, és a dir, en la il·lustració d’aquests exemplars. Entre
els noms que ens han pervingut tenim el d’un tal mestre
Joan, scriptoris et iluminatoris librorum; i el de Guillem

Bernat, illuminatoris civitatis Ilerde. No és doncs, aquesta, una feina nouvinguda sinó una part important del nostre
patrimoni cultural. Des d’aleshores no han faltat a la nostra
ciutat noms que han conreat la il·lustració amb mestratge i
personatges que han anat més enllà de les nostres fronteres
a gaudir dels llorers de la fama, com Xavier Gosé i altres
que podríem anomenar d’ençà fins a l’actualitat.
El món de la il·lustració lleidatana aplega una bona colla
d’artistes que entenen la seva feina des d’uns pressupostos
estètics força diferents. En contra de la idea generalitzada
que acostuma a identificar la tasca d’aquests creadors amb
el que és estrictament el dibuix de còmics, aquest dossier
de la revista ARTS ens permet apreciar la rica i variada
procedència i dedicació dels il·lustradors de casa nostra,
amb una mostra composta per vint-i-dos aportacions que
han “il·luminat” un número que surt del comú en la nostra
línia editorial.
Les semblances i les il·lustracions que el lector trobarà en
aquest dossier són com petites bafarades que, em conjunt,
conformen la nuvolositat més agradable de la nostra climatologia. Núvols arreu i una llum privilegiada, vegeu-ho...

1 [de baf] Dins del món de la il·lustració, espai tancat, generalment per un
cercle o un quadrilàter irregular, que conté la rèplica o el pensament d’un
personatge, el qual és assenyalat per un apèndix que surt del cercle o del
quadrilàter.
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«DE QUÈ SERVEIX UN LLIBRE
SI NO TÉ DIBUIXOS?»

MATILDE MAYORAL FERNÁNDEZ

El personatge d’Alícia al País de les Meravelles, de Lewis
Carroll, va pronunciar-se amb molta claredat sobre la
necessitat que els llibres estiguin il·lustrats. Tot i que aquesta necessitat en el món de la literatura per als infants és
compartida per molts adults, fora d’aquest àmbit (tret dels
còmics i de l’humor gràfic) la il·lustració és encara per a
molts prescindible, infravalorada i desconeguda.
En primer lloc, crec que es fa necessari definir què és la
il·lustració. Tot i que està clar que té a veure amb el
dibuix, no tots els dibuixos són il·lustracions.
La definició que dóna el diccionari és prou maca i suggeridora: il·lustrar és il·luminar, és a dir, donar llum a textos,
dotar-los de dibuixos que els clarifiquin i els il·luminin.
Fins aquí entenem que les il·lustracions apareixen impreses
en els llibres amb la finalitat de fer més entenedor un text.
Els nens, amb la competència de comprensió del llenguatge escrit per desenvolupar, són els que necessiten els dibuixos per entendre els conceptes. I doncs, els adults no
necessitem il·lustracions als llibres?
Una altra definició seria “conjunt de dibuixos, gravats, fotografies, etc. d’una obra impresa que acompanya el text d’un
escrit per a més claredat o adorn”. Aquí trobem la segona
funció de la il·lustració: la decorativa. També ens diu que
les il·lustracions no sempre són dibuixos, sinó que també
poden ser gravats, fotografies, etc.
Altres definicions menys acadèmiques i que aporten nous
matisos al fet d’il·lustrar són, per exemple, la de Pablo
Amargo, que defineix la figura de l’il·lustrador com la d’un
mediador que “se les ha d’enginyar per trobar elements justificables per conciliar el seu món visual particular amb
l’escrit”. Ell mateix defineix la il·lustració com “el xoc poètic que s’estableix entre una imatge i la paraula.” En aquest
sentit, poesia i món particular confronten la funcionalitat
de la il·lustració amb l’art.
Segons Arnal Ballester (guanyador del primer Premi Nacional d’Il·lustració), “il·lustrar és interpretar un text literari,

un missatge publicitari... Il·lustrar és una manera de narrar
en imatges... És la narració que s’oposa a la decoració”.
Aquí tenim una contradicció: la il·lustració no ha d’embellir
el text? La il·lustració contemporània prioritza la funció de
narrar per sobre de l’estètica. A més a més, l’Arnal va més
enllà: “És possible reinterpretar, inclús oposar-se al text
que serveix de referència o punt de partida.” La il·lustració,
per tant, no està supeditada al text, sinó que és el referent
per crear móns paral·lels.
També, i de manera breu, vull destacar l’aportació de Barbieri quan diu que “la il·lustració comenta, a diferència del
còmic, que conta” (vessant més narratiu).
En darrer lloc, entre el recull de definicions, Steven Heller,
escriptor especialitzat en disseny i director d’art, anunciava
que “la il·lustració és l’art del poble”. En aquest sentit, els
continguts del National Museum of Illustration, de Rhode
Island, als Estats Units, van més enllà i declaren que la
il·lustració serveix de reserva de la nostra història social i
cultural i és, per tant, una forma d’expressió artística transcendent i perdurable. Les il·lustracions serveixen d’enllaç
entre el nostre passat i el present.
Parlem d’una mica d’història. Si bé es fa difícil precisar
quines van ser les primeres il·lustracions, podríem anomenar les pintures de Pompeia, les dels aborígens australians,
els meravellosos frescs d’Itàlia, els gravats de Goya, els de
Durer, etc.
Tanmateix, ens centrarem en el segle XlX, quan els avenços
de les tècniques de reproducció d’imatges van fer possible
la introducció de la imatge impresa en els nous mitjans de
comunicació: els diaris i les revistes. I des d’aquí al llibre
imprès, en la classe social que compra i utilitza aquests mitjans per difondre el seu estatus social: la burgesia. A Catalunya, com en altres llocs d’Europa, el cartell es converteix
en el mitjà publicitari per excel·lència sota el control de la
il·lustració. El modernisme va ser el corrent artístic que va
propiciar una valoració de la il·lustració que va passar a
tenir una personalitat pròpia més enllà de la purament
decorativa. Ens trobem en l’anomenada edat d’or de la
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il·lustració espanyola: Apel·les Mestre, Junceda, Opisso,
Alexandre de Riquer i molts altres. Cal mencionar molt
especialment el lleidatà Xavier Gosé, que es converteix en
un dels principals il·lustradors europeus.
Xavier Gosé va publicar en moltes de les nombroses revistes
de l’època il·lustracions que reflectien l’ambient de la vida
parisenca. No va exposar la seva obra en galeries convencionals, ja que aquestes eren reservades als pintors que militaven les avantguardes, però sí que ho va fer amb molt èxit a
la carismàtica sala Els Quatre Gats. Durant els anys 20 i 30
del segle XX, el sector editorial continua expandint-se amb la
reforma de l’educació que culmina amb la Segona República,
però que decau amb la Guerra Civil i els anys posteriors. Els
mitjans impresos es converteixen en un mitjà de difusió de
l’art i dels artistes. Tot i així, els il·lustradors no gaudeixen
del carisma dels artistes, als quals consideren més frívols. Si
bé molts són fidels al Déco, altres compaginen la seva feina
amb l’art d’avantguarda que suavitzen i ofereixen al públic de
masses. Participen en exposicions i es comprometen políticament, entre ells Bartolozzi, Mihura, Renau, Penagos, etc.
La Guerra Civil converteix el cartellisme en vehicle de transmissió de les avantguardes i molts il·lustradors posen la seva
feina al servei de la causa. Després, amb l’arribada de la dictadura, les editorials passen un mal moment, els il·lustradors
pateixen la censura, molts inclús deixen de treballar i les
condicions laborals són molt precàries.
Als anys 60, la il·lustració publicitària experimenta un creixement i competeix amb la fotografia, tot i que aquesta s’acaba imposant finalment en el mercat de la publicitat i les
publicacions periòdiques. Això no obstant, la il·lustració es
renova juntament amb el disseny editorial, experimenta
noves formes de representació i guanya en altres camps,
com en l’edició de llibres per a adults (Satué, Daniel Gil o
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Corazón) i en el llibre per a infants (Miquel Calatayud,
Carme Solé Vendrell, Assum Balzola, Teo Puebla, etc.), que
durant els anys 70 i 80 experimenta un avenç important, en
part per una renovació pedagògica que arriba a les editorials. Els nostres il·lustradors obtenen reconeixement internacional (Ceesepe, Mariscal, Peret, etc.), es fan nombroses
exposicions i jornades professionals, i es funden associacions professionals d’il·lustradors com l’APIC (Catalunya),
l’APIM (Madrid), l’APIV (València) i, posteriorment, la
FADIP (Federació d’Associacions d’Il·lustradors Professionals). Tot això amb l’objectiu de millorar les condicions
laborals i els drets dels il·lustradors, i amb èxits tan importants com la inclusió en la llei de propietat intel·lectual de
la figura de l’il·lustrador.
En el còmic, els vuitanta també van ser uns anys d’eufòria.
Són nombrosos els autors, com els lleidatans Infante,
Gallardo i Cazares, entre altres, que publiquen en revistes
com Rambla, Cairo, El Víbora i Madriz (subvencionades
per l’Estat), que van ampliar les possibilitats d’aquest mitjà
i es van apuntar a la modernitat del moment, a l’art d’avantguarda, el disseny, etc.
Els anys noranta porten nous reptes, entre els quals els
avenços de les noves tecnologies que, si bé aporten noves
possibilitats creatives, també creen competència no qualificada d’informàtics i tècnics. D’altra banda, l’editorial entra
en crisi, especialment el llibre il·lustrat. Les editorials del
país no arrisquen, importen obres que tradueixen i apliquen
criteris de màrqueting i productivitat. La televisió i el predomini de la fotografia deixen de banda la il·lustració.
La indústria del còmic tampoc s’arrisca amb publicacions
de poca sortida comercial i tanca les portes a l’experimentació dels autors europeus davant la invasió del manga

La creació del recent Premio Nacional de Ilustración, del
Ministeri de Cultura, obre una llum i ajuda a millorar la
imatge de la il·lustració. Els treballs d’autors com Arnal
Ballester, El Roto, Isidre Ferrer, Pep Montserrat, Pablo
Amargo, Meritxell Duran, Max, Javier Royo, Raül, Gallardo,
Infante, Gallardo, Carles Porta, Perico Pastor i molts més
ens fan pensar que aquest premi mai no quedarà desert.

camps d’expressió i possibilitats professionals en un mercat més ampli i sense tants prejudicis.
En conclusió, he fet un breu repàs de l’evolució d’una professió molt diversificada en què, d’una banda, l’il·lustrador
és artista, tot i que les avantguardes l’han relegat per la
funcionalitat del seu treball i que molts il·lustradors han
preferit un estil més conservador i acomodatici, en part
per satisfer els gustos del mercat que garanteixen feina
remunerada. De l’altra, l’il·lustrador contemporani es considera un artista i creatiu de la comunicació visual que
expressa el seu món interior en el marc d’uns paràmetres
imposats pel mercat.

Als anys noranta, com he dit abans, la publicitat a Espanya aposta per la fotografia, a diferència d’Europa, que utilitza més la il·lustració. L’escissió entre il·lustració i publicitat és molt gran. Més recentment, alguns autors
recuperen la gràfica dels setanta, com Jordi Labanda, que
es fa molt popular amb les seves il·lustracions, que venen
glamur i moda, i campanyes publicitàries com la de Nokia,
molt propera al grafit, que pretén vendre joventut, però en
definitiva són estratègies de màrqueting i no veritable interès per la il·lustració.

La formació de l’il·lustrador fins fa relativament pocs
anys ha estat fonamentalment autodidacta o bé s’ha format en altres camps artístics com les Belles Arts. Finalment, l’any 1955, la formació de la il·lustració es regula en
uns nous plans d’estudis i es titulen tècnics superiors. Els
nous cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i
Disseny apleguen les especialitats d’il·lustració, gràfica
publicitària i fotografia artística. Totes tres es poden
estudiar a Lleida, a l’EMBA, que aquest curs 2009-10, amb
una nova seu, passa a anomenar-se Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, en record al magnífic escultor i
dibuixant lleidatà.

Actualment, els nous programes d’animació, com el Flash,
atesos el seu fàcil ús i accessibilitat a tothom, obren nous

Per no allargar-me gaire, passaré a enumerar la funció de la
il·lustració en els diferents camps professionals.
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japonès i del marvel americà, èxits en vendes. Val a dir que
el Saló del Còmic de Barcelona gaudeix de gran popularitat
gràcies a aquest públic, però també a publicacions d’autors
i editorials d’aquí, entre els quals cal destacar Perejoan i
Max, amb NSLM (Nosotros Somos Los Muertos); Vicente
Ferrer, amb Media Vaca, i Jesús Moreno, amb Ediciones
Sins Entido.
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El camp professional de l’il·lustrador és molt ampli i
l’il·lustrador és un personatge de mil cares de les quals
intentaré repassar-ne les més visibles.
Diaris i revistes
Els humoristes gràfics i els caricaturistes. Els seus treballs no es consideren veritables il·lustracions, atès que no
acompanyen cap text i existeixen independentment d’ells.
Són periodistes, cronistes gràfics o crítics de la societat a la
qual denuncien amb humor, ironia o sarcasme amb els seus
dibuixos. Podríem extrapolar la frase de l’Alícia...: “De què
serveix un diari si no té acudits gràfics?” Realment exagero, però és una manera de recalcar la importància de l’humor gràfic en els diaris i revistes periòdiques. Qui no ha
buscat els acudits de l’Ermengol o del Marçal abans de llegir les notícies al diari? També cal destacar la mostra d’humor gràfic Humoràlia, de la qual s’han celebrat diverses
edicions a la ciutat de Lleida.
Els articles d’opinió o conceptuals. Els il·lustradors
donen mil voltes a les idees d’un escriptor per acompanyar
el seu text amb imatges simbòliques i poètiques que resumeixen, suggereixen i afegeixen connotacions. Gaudeixen
d’una gran llibertat, tant estilísticament com de servitud
amb el text que il·lustren. Autors lleidatans, com Gallardo i
Perico Pastor, entre altres, estan il·lustrant articles en diaris de caire internacional.
La infografia. Són professionals més propers al disseny
que combinen fotos, dibuixos, gràfics i texts per facilitar la
comprensió d’una notícia.
Molt pròxim a l’humor gràfic trobem el còmic amb entitat
pròpia, amb uns seguidors i productes molt exclusius, marxandatge, editorials i llibreries especialitzades, fires, etc.
Es publiquen en format revista, fanzines, còmic-book i els
actuals llibres de narració gràfica, fórmula que vol fugir del
còmic de temàtiques banals i de consum fàcil per aproximar-se al món més culte i digne o respectat de la literatura.
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Recordem que Cazares-Bergés van guanyar el premi de
narrativa Premis Lleida l’any 2007. D’altra banda, a Lleida
tenim un col·lectiu format per Ester Vázquez, Cazares i
Víctor Ribas que, per segon any, organitzen a Lleida una
inèdita convenció per a professionals del món del còmic,
amb l’objectiu de repensar i buscar solucions per millorar
aquesta indústria.
L’autoedició o llibre d’autor. Molt proper al còmic, però
amb trets diferencials, són publicacions senzilles que, amb
austeritat i sense ambició comercial, publiquen els autors
que alhora fan d’editors. De formats variats, de vegades rars
o experimentals, són l’expressió més lliure de la seva creativitat, sense els condicionaments i les imposicions pròpies
del mercat. Jordi Gort és un bon exemple d’autoeditor d’un
fanzine que publica periòdicament amb les seves històries.
També mereixen consideració les autoedicions d’Ibarbia, un
artista que sovint utilitza aquest format en el seu treball.
Finalment, cal destacar en aquest àmbit el vessant d’autor
amb projectes de caire personal de Gallardo.
En el camp de l’editorial, que és el sector en què treballen
més il·lustradors, la complexitat i varietat m’obliga a fer classificacions en funció de la temàtica i l’edat del lector. Dins
de la ficció: llibres de narrativa per a infants, per a joves i per
a adults. En aquests últims, la il·lustració pràcticament es
queda a la portada, perquè de vegades els editors consideren
un dibuix sinònim de massa subjectivitat, poc seriós, infantil, etc., i opten per una imatge més distant i realista com és
la fotografia, o bé per un joc tipogràfic, que queda molt
modern i impersonal, o bé per una reproducció d’un quadre,
que em sembla una competència més justa, atès que aporta
una sèrie de valors afegits quant a significacions. Si més no,
és una obra d’art de les que trobem als museus, és patrimoni cultural i forma part del col·lectiu popular.
No ens hem d’oblidar del àlbums il·lustrats destinats
sobretot a nens, aquest públic que, com l’Alícia..., sí que
valora i necessita la il·lustració per gaudir-la, per imaginar
i per conèixer el món i les persones. Tanmateix, aquests
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àlbums són veritables obres d’art capaces de commoure i
interessar qualsevol persona sensible independentment de
la seva edat. Paradoxalment, és un tipus de publicació en
perill d’extinció perquè, com passa sovint, aquestes meravelles de magnífica qualitat tenen un preu més elevat com
a conseqüència d’una acurada edició i disseny i poc text,
perquè la il·lustració pren una presència gairebé exclusiva.
Això no obstant, el públic lector deu considerar una inversió poc útil i prefereix comprar narrativa que almenys pot
llegir. El text sempre està associat amb l’aprenentatge, els
pares i els educadors necessiten paraules per transmetre
informacions... I les emocions? És que l’imaginari visual no
transmet ni serveix per treballar altres aspectes relacionats
amb la personalitat més sensible dels nens i els joves? És
que les obres d’art es llegeixen? Els àlbums enriqueixen
l’esperit sensible del nen i formen part de la seva història i
dels records en l’adult. Un veritable paradís de l’àlbum
il·lustrat és la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya,
on editors, il·lustradors, dissenyadors, biblioteques, escoles
d’art i tots els professionals del sector es troben cada any.
En un àmbit més proper, destacaria la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Mollerussa.
Finalment, dins l’editorial, hi ha el llibre de text, el llibre de
poesia, el llibre científic, el material didàctic, el catàleg
d’art, etc.
Il·lustració publicitària. Cartells, flyers, opis, màrqueting, bàners, packaging... Tots formen part de les agències
publicitàries. Els dissenyadors gràfics, els fotògrafs, els
directors d’art, els maquetistes, els animadors, els guionistes i els il·lustradors treballen de freelance dins l’engranat-

ge de les campanyes publicitàries. Hi ha campanyes de
totes les mides i temes, per exemple, per a productes
comercials, institucionals, discogràfics, etc.
Animació. També té entitat pròpia. El cinema d’animació
és similar al còmic, però aquest és en moviment. També
expliquen històries de caire personal, social, per a nens,
però també per a adults, per a públic de masses amb grans
productores darrere, així com d’autor de caire intimista i
experimental. Cal remarcar la tasca tan important en
aquest sector de Carles Porta i de la Mostra Internacional
d’Animació que se celebra cada any a Lleida, l’Animac.
Il·lustració i pintura, grafit, freelance per a joguines, il·lustració científica/tècnica, d’arquitectura, storyboard per a cinema i moltes altres completen la professió de l’il·lustrador.
Vull acabar destacant especialment el bon nivell dels professionals i autors de Lleida, amb una molt bona representació en aquesta revista, tot i que són molts més. En aquest
sentit, em plau felicitar Sandra Malca, Tom Granell, Matías
Tolsà, Txell Tehàs, Pepo Curià, Jordi Mostany, Oriol Caminal, Lupe Ribot, Carles Alberdi, Sònia Alins i Blai Baules i
tots els autors que ja he anomenat al llarg de l’article.
Finalment, encoratjo i animo les empreses relacionades
amb aquest sector i les editorials en general a apostar per
la il·lustració especialitzada i de qualitat. I és que no hi ha
cap lloc millor que Lleida per fer realitat el desig de l’Alícia,
atès que hem tingut i tenim molts bons poetes i escriptors.
Només cal que les seves paraules estiguin acompanyades
amb bones il·lustracions.
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NINOTAIRE MILITANT
www.ermengol.com
PACO ERMENGOL

Il·lustrar, per mi, no és una feina, sinó una necessitat vital.
Vaig començar a dibuixar abans que a escriure, d’una manera completament intuïtiva. De fet, sóc autodidacte. He
intentat aprendre dels bons, que sempre són els millors
mestres, i he anat experimentant i provant coses noves, tècniques diferents. A poc a poc, amb els anys i l’experiència,
he aconseguit tindre una marca d’autor, un estil propi. Tot i
això, sempre penses que mai no n’acabes de saber prou,
que et falta molt per aprendre, i aquesta és una altra de les
grandeses de la nostra professió: el repte constant. Potser,
per això, més que il·lustrador, més que dibuixant o, fins i
tot, més que humorista gràfic, em considero ninotaire.
Aquesta paraula és, potser, la més escaient per resumir la
meva feina. Per tant, em considero ninotaire militant perquè, d’una banda, reivindico la dignitat d’una professió
sovint desprestigiada, la ventafocs tant de les arts com dels
mitjans de comunicació, i, de l’altra, perquè crec que un
ninotaire militant pot fer molt per la seva societat. Els ninotaires som com un mosquit que, tot i que no pot aturar una
locomotora, pot picar el maquinista. La sàtira de l’humor
gràfic és com aquesta picada: no fa canviar el món, però
molesta el poder. Nosaltres som com la veu de la consciència dels governants. Estic molt content amb el meu treball
diari a la premsa. M’agrada fer un acudit cada dia i, a més a
més, aquestes vinyetes em proporcionen ingressos. Què
més es pot demanar? Quan vaig arribar a Lleida el 1985 ni
em plantejava dedicar-me professionalment a això. Havia
publicat alguna coseta a l’Argentina, però de manera molt
puntual, molt esporàdica. M’agradava i hi tenia facilitat.
Prou. L’atzar em va fer aterrar a la redacció de l’aleshores
acabat de crear diari Segre i em va permetre fer del dibuix
una professió.
Treballar per encàrrec et fa ser més exigent amb tu mateix,
perquè t’has de sentir lliure com a artista i, a la vegada, has
de tindre clar què vol qui t’encarrega la il·lustració. Qui
paga, mana, ja se sap. No pots trair el capital que et finança. Per sort, la vida en general i la condició humana en particular em faciliten molt la meva tasca diària i em proporcionen una inestimable font d’inspiració. Això potser és
més aplicable al meu vessant d’humorista gràfic que al
d’il·lustrador, però al final aquesta càrrega satírica acaba
sent un tret distintiu de tota la meva obra. Així, encara que
em basi en un text concret, acabo traient punxa al dibuix.

Dibuix per a un dels sis punts de llibre editats amb motiu dels 25
anys de la llibreria Punt de Llibre.
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M’és gairebé impossible fer un dibuix seriós. El toc de
conya sempre hi és, encara que de vegades toqui temes que
presenten més dificultats, com ara els de temàtica científica o bé aquells que poden ferir sensibilitats. S’ha de tindre
molta cura per no restar seriositat a l’article il·lustrat sense
renunciar a ser tu mateix, perquè la il·lustració no deixa de
ser una expressió artística, encara que se’ns consideri l’últim esgraó de les belles arts. Com a creadors, hem de defensar el nostre llenguatge. Reivindicar-nos. L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya està fent una gran
tasca en aquest sentit, però malauradament costa trobar
editors seriosos que paguin dignament.
Els il·lustradors som en una mena de terra de ningú. Als
mitjans de comunicació mai no formem part dels consells
de redacció, i és ben curiós, perquè jo no he vist mai enlloc
que hi hagués un editorial enganxat a la paret; en canvi,
moltes vegades he vist una vinyeta retallada! En el sector
artístic també som l’aneguet lleig. Quan ens llancem a fer
una cosa més creativa, més personal, ens costa que se’ns
prengui seriosament. Jo sento que tot forma part d’una
mateixa realitat. Potser, de vegades, necessitem desintoxicar-nos i no sentir-nos condicionats per un text en concret,
per un titular, per unes mides concretes. Dins nostre hi ha
un artista que de tant en tant vol treure el nas i dir la seva,
cosa que no vol dir que quan il·lustris per encàrrec no
puguis ser tu mateix. La sèrie Ermengolàrium, per exemple, naix com un encàrrec per a un suplement dominical,
però em va permetre retrobar-me amb un record molt íntim
Dibuix sobre el pantà d'Oliana per a la revista Enginyers,
editada pel Col·legi d’Enginyers de Lleida.

Acudit publicat a Segre sobre la cimera del canvi climàtic celebrada a Copenhaguen.
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de la meva infantesa argentina: els insectes. Jo vaig nàixer al
camp i sempre m’havia sentit fascinat per les llargues processons de formigues, hipnotitzat per les simètriques taques de les
marietes... D’alguna manera, aquell encàrrec setmanal que
havia de tindre unes mides concretes i calia lliurar un dia concret, em va permetre ser molt creatiu. Intentava ser molt
fidel a l’entomologia. Estudiava cada detall de la bestiola
que dibuixava, però, a la vegada, em permetia tots els
excessos imaginables. És meravellós, quan pots fer això,
quan et pots deixar anar i no tens cap més límit que les
teves pròpies limitacions.
Ara he descobert el volum i la meva creativitat està
més encaminada cap a l’elaboració del que podríem
descriure com poemes objectes.
Tanmateix, sempre començo
pel dibuix. El llapis és un
apèndix de la meva mà.

Il·lustració publicada a Segre sobre les condicions
abusives dels préstecs dels bancs i caixes.
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MARÇAL ABELLA VIST PER FESTUK (ORIOL CAMINAL)
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QUAN EL FULL S’OMPLE DE LÍNIES I COLOR
http://marsalabella.blogspot.com

MARÇAL ABELLA

La meva taula sempre estava completament dibuixada. Als
profes no els agradava gaire, tot i que sempre n’hi havia
algun que em renyava, però a qui jo veia que li feien gràcia
els dibuixos. Els companys me’n demanaven i es quedaven
bocabadats amb la facilitat amb què feia aquells personatges, encara era un dibuix molt primerenc.
M’ha agradat sempre, dibuixar. Des que tinc memòria, m’he
vist sempre amb un llapis i fent gargots dins d’unes vinyetes. Gaudia amb les revistes de Bruguera i amb el TBO, que
comprava, sovint, de segona o tercera mà. Recordo descobrir mestres com Hergé i Uderzo a les biblioteques municipals i intentar copiar aquells personatges en llibretes.
Ah, les llibretes! Me n’havia fet un tip, d’omplir llibretes
amb els meus còmics. Havia d’esquivar els pares, no els feia
gaire gràcia, que el seu fill no estigués estudiant com cal.
Feia veure que me n’anava a l’habitació a estudiar amb els
llibres ben visibles a la mà, però, enmig dels fulls, en portava uns altres per anar omplint de dibuixos! “Una altra vegada fent ninots!”, deia el meu pare. On deuen ser aquells primers dibuixos? Els més vells, que encara tinc, són de quan
ja tenia 12 o 13 anys, no pas d’abans, i els guardo com un
tresor. Per tant, això meu pel dibuix és vocació, ho tinc clar.
Ara bé, no vaig arribar a dibuixar professionalment sense
formació, però no va ser una formació acadèmica reglada,
sinó que va ser a còpia de practicar i practicar. Amb 15
anyets em vaig presentar a la consergeria de l’Editorial Bruguera, a Barcelona, sense cita prèvia, amb les meves llibretes dibuixades sota el braç per ensenyar-les a algú. Val a dir
que em van ajudar molt, i jo m’hi vaig deixar la pell! Vaig
treballar molt polint el dibuix amb les seves indicacions i
millorant el repassat a tinta. L’objectiu era entrar a treballar
a l’editorial com a passador a tinta dels grans dibuixants i,
un cop dins, intentar fer les meves pròpies historietes.
Després, amb el temps, vaig rebre una trucada del cap del
gabinet gràfic, que em convidava a acabar l’aprenentatge
dins la mateixa editorial, al costat dels grans. Allí vaig
conèixer els dibuixants que, en aquella època, admirava:
Escobar, Ibáñez, Jan, Raf... Vaig començar a treballar i a
tenir contactes amb altres dibuixants i agències que em van
obrir les portes a editorials europees: Mondadori, a Itàlia;
Edimonde, a França; Ehapa, a Alemanya; Oberon, a Holan-

Botes (llapis de grafit).

da, i, sobretot, Egmont, a Dinamarca. A Egmont hi he
col·laborat des de fa uns 25 anys fent dibuixos de l’Ànec
Donald i del Micky Mouse, que s’han publicat en diferents
països de tot el món. Els he fet tantes vegades que gairebé
podrien ser personatges meus.
Després, a mitjans anys 90, qui va ser director general de
publicacions del diari La Mañana, Josep Ramon Correal,
em va donar l’oportunitat de treballar en premsa i hi vaig
estar durant més de 10 anys, fins poc després que ell deixés
el rotatiu. Van ser anys en què vaig fer l’actualitat diària
amb La Marçalada, sèries dominicals com The Pope i Hospital Central i una sèrie diària que per pocs mesos no va
arribar a fer els 10 anys. Amb la il·lusió que em feia poder
fer una festa d’aniversari! Ara trobo molt a faltar el fet de
dibuixar en premsa i, fins i tot, aquell neguit de lliurar el
dibuix abans del tancament.
I també, durant tots aquests anys, hi ha hagut altres projectes, il·lustracions per a llibres, exposicions, premis, etc.; la
veritat és que, si miro enrere, no em puc queixar.
Amb el pas dels anys, el meu dibuix s’ha vist influenciat
pels dibuixos i les il·lustracions que he anat veient de molts
artistes que he conegut, i també d’aquells de qui n’he vist
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Els Farrús.

l’obra en llibres o per Internet. Tanmateix, la màxima
influència estilística l’he tingut pel fet de fer, durant molts
anys, pàgines i pàgines d’un estil: l’estil Disney, arrodonit i
molt concret. Tot i que els que fem Disney intentem portar
l’estil al nostre terreny, no podem deixar d’estar-ne influenciats en tots els altres dibuixos que fem. Jo vaig fer un gran
esforç per allunyar-me de l’estil Disney en els dibuixos,
sobretot en els de premsa. És clar, però, que la suma de
totes les influències ens fa tenir un estil personal que es
reconeix amb facilitat i que és la nostra marca d’autor.
Després hi ha la qüestió de les idees. Tenir bones idees és
més difícil que dibuixar-les. Ara bé, estic convençut que
també és un tema que s’entrena, que necessita, com el
dibuix, una formació a còpia de pràctica. El temps fa que
les idees siguin millors, més madures, més rodones.
Als acudits del diari, sempre hi he treballat amb llibertat,
mai no me’n van censurar ni un, segurament, també, perquè
instintivament jo mateix em poso els meus propis límits i
evito l’acudit barroer que pugui ferir la sensibilitat de l’espectador de forma gratuïta. Després hi ha les revistes de

La Seu Vella (llapis de color).
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col·lectius determinats i les d’institucions, on s’entén que
l’acudit no ha de criticar ni el mateix col·lectiu ni la feina de
l’òrgan de direcció i ha d’agradar al consell de redacció.
Aquí sí que alguna vegada, en alguna revista, m’han fet canviar algun dibuix perquè no seguia la línia oficial.
També he treballat amb guionistes, bàsicament en les històries de l’Ànec Donald i del Micky Mouse, encara que també
vaig fer guions propis. El que també tinc clar, almenys en el
meu cas, és que la inspiració no m’arriba per l’aparició
espontània de les muses, sinó que, per tenir una idea, he de
posar-me a treballar, a pensar, m’he de concentrar i no he de
quedar-me només amb la primera que se m’acudeix.
Quantes i quantes idees es queden al calaix fins que, un dia,
alguna torna a sortir a la llum i, amb una visió diferent i més
experimentada, aconsegueix girar-se i fer-se vàlida. Aquest va
ser el cas de la sèrie The Pope que, durant gairebé dos anys, es
va publicar al dominical de La Mañana. La idea de fer aquesta
sèrie es va estar uns quinze anys al calaix, fins que la vaig rescatar i la vaig dibuixar en aquarel·la i llapis de colors, una tècnica diferent a la que hauria utilitzat quinze anys abans.

L’ordinador és una eina que sovint incorporo als meus
dibuixos, cada dia més. Tot i que el plaer que em produeix
agafar un pinzell, mullar-lo amb aigua i aquarel·les i fer-lo
lliscar damunt el paper encara és per a mi molt superior al
plaer que em suposa fer clic amb un ratolí o traçar sobre
una tauleta gràfica. Reconec, però, que el Ctrl+Z es un gran
invent! Ara que, fet a mà o a l’ordinador, està clar que, cada
vegada més, hem de fer servir els mitjans digitals i tots els
que tenim a l’abast, ja que, entre altres qüestions, el futur de
la premsa sembla que tendeixi, cada vegada més, a lectura
en línia. No sé si acabaran triomfant els llibres digitals ni
què passarà amb les il·lustracions que incorporen, però
som en un món en què cada cop tenen més presència el grafisme i l’audiovisual.
Ja ho veurem. Esperem poder sobreviure.

Humor Sant (The Pope).

Un altre tema que m’ocupa i amb què gaudeixo molt és la
pintura. Pinto habitualment i m’ho passo molt i molt bé. He
fet algunes exposicions i espero, ben aviat, poder fer-ne
alguna altra. Olis, acrílics, matèria, pinzells, bastidors i
teles em mantenen, una bona estona, en un altre món.

Còmic Costa Mukunga.
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Ja heu vist que he fet una mica de tot, i és que el còmic, la
il·lustració, l’humor gràfic, el disseny gràfic, la pintura, etc.
es complementen i unes disciplines es poden alimentar de
les altres. Potser es podria dir que he tocat molts camps
diferents i que no m’he especialitzat bàsicament en cap, he
estat un aprenent de tot i un mestre de res, però m’he sentit molt bé provant-ho tot, canviant, experimentant, tastant
tècniques diferents que m’han enriquit molt personalment.
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JOSEP MARIA CAZARES VIST PER VÍCTOR RIVAS
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CAZARES, SENSE TÍTOLS
www.cazares.cat

JOSEP MARIA CAZARES

Un dels pocs records que guardo de la meva infantesa,
devia tenir quatre o cinc anys, és quan la meva mare em llegia, cada setmana, Las aventuras del Capitán Trueno. En
aquella època, els tebeos (es deien tebeos, no còmics) eren
la televisió i el cinema del proletariat. Aquelles il·lustracions del gran dibuixant valencià Miguel Ambrosio,
Ambrós, van ser les culpables de la meva curiositat pel món
de la il·lustració en general.
No recordo l’edat que tenia quan vaig començar a dibuixar,
suposo que era molt petit, com tots els nens d’abans i d’ara
i com ho fan la majoria d’infants, tot i que els pares sempre
diguin com de bé dibuixen els seus fills. Ho vaig deixar als
catorze anys. En aquells temps, si a aquesta edat no funcionaves bé en els estudis i la família no te’ls podia subvencionar, t’havies de posar a treballar. Vaig tornar a agafar el
llapis als vint anys, en el decurs d’unes llargues vacances
pagades per l’Estat a Huelva, en un lloc molt gris al qual
anomenaven quarter i on jugàvem a la guerra. Des de llavors, mai no ho he deixat del tot.
Com que no vaig ser professional fins relativament tard i
treballava en una feina que no tenia res a veure amb el que
faig ara, la meva formació ha estat sempre autodidacta.
Acabada la comèdia militar, als anys vuitanta arriba el
boom dels fanzines, i amb el lema Ni Dios, ni Estado,
ni patrón: autoedición Xavier Reverter i jo traiem El
Callejón, tebeo sin salida amb un bon grapat d’autors
locals. Alhora, col·laboro en altres publicacions de
caire independent.
Més endavant, Reverter i jo creem la sèrie Boris Bond i
amb Josep Ramon Jové en faig una altra, El secret de la
diadema. Totes dues eren per a un suplement del diari
Segre que es deia Noguerola i que també codirigia amb
Reverter i Ermengol. Així mateix, publico a les revistes El
Víbora i Man, il·lustro portades de discos, llibres, cartells i,
durant un temps, dibuixo una tira diària al Nou Diari. A
més, porto la direcció artística d’Humoràlia, començo a
pintar obres de gran format i faig diverses exposicions.
Formo part del grup fundador de la revista La Confidencial, en un intent de fer una publicació totalment indepen-

Portada de la novel·la gràfica El nord. Llapis i tinta, el color fet
amb Freehand i Photoshop.

dent a Lleida. De tant independents que som, traiem set
números i tanquem.
Després de fer col·laboracions durant uns vuit anys per al
diari Segre, entro a treballar en plantilla al Departament de
Disseny Gràfic, on em dedico a la maquetació, la infografia i
la il·lustració d’articles. Tres anys després, em faig autònom
i freelance, treballo en l’àmbit del disseny gràfic i il·lustro
una mica de tot. Deixo temporalment el còmic per no acabar
com el Carpanta i continuo amb la pintura i el disseny.
El 2006, torno al món del còmic. Aquest any surt 1936,
memòria d’un estiu, amb guió de Miquel Àngel Bergés, i el
2007, La caiguda de Lleida, 300 anys, en aquest cas amb textos de l’escriptor Josep Vallverdú. El 2007, Bergès i jo presentem el projecte de novel·la gràfica El nord als Premis Lleida de narrativa. La proposta obté el guardó i, en els mesos
posteriors a la concessió, en desenvolupem el projecte, del
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qual resulten i surten unes 180 pàgines per dibuixar. El volum
s’edita en català i, aquest any, en surt la versió en castellà, perquè no hem venut el milió d’exemplars que esperàvem i que
ens havia de retirar. Començo un altre projecte de novel·la
gràfica, de nou amb Bergés, i, al mateix temps, treballo en el
guió il·lustrat de la pel·lícula El segon origen, de Bigas Luna.
Juntament amb Esther Vàzquez i Víctor Rivas, formo part de
l’organització Set de Còmic, la primera convenció de professionals del món del còmic de l’Estat espanyol. La iniciativa ha
tingut una molt bona acollida entre el sector i ja s’han començat a muntar altres trobades inspirades en la de Lleida.
He estat present en una quarantena d’exposicions, entre
individuals i col·lectives, algunes d’aquestes internacionals
i d’altres, esdeveniments relacionats amb el món de la imatge i de la cultura i que ara no esmento perquè em passaria
de l’espai que m’han donat per escriure aquest text.
Pel que fa al fet d’il·lustrar, en general, sempre es tenen
unes influències —gràfiques, literàries, cinematogràfiques
o, fins i tot, musicals— que marquen l’estil. En el meu cas,
i barrejant noms de les diverses arts esmentades anteriorment, podria citar: Jacques Tardi, Will Eisner, Edward Hopper, Tamara de Lempicka, Graham Greene, J. P. Manchette,
Raymond Chandler, Charlie Parker, Miles Davis, Orson
Welles, Claude Chabrol, el còmic francès dels 70 i 80 i, en
especial, el cinema en blanc i negre dels anys 40 i 50.
L’estil s’agafa a força de treballar. No sé si el meu és gaire
definit, però és el que em surt. No pretenc assemblar-me a
ningú i, en cap moment, professionalment parlant, m’han
dit que hagués de canviar d’estil. Com que la major part dels
treballs que faig són autogenerats, jo decideixo la línia que
vull seguir, i el cert és que sóc molt més exigent amb mi
mateix del que podria ser a criteri d’altres.
M’agrada barrejar diverses tècniques, dibuixar amb llapis,
escanejar l’original i donar color amb l’ordinador. De vegades, primer pinto la il·lustració amb acrílic sobre tela i després li faig una foto i la passo a l’ordinador. Els mitjans
actuals cada vegada fan més fàcil el fet de treballar amb la
imatge i mantenir l’estil de cada autor.
Quan treballo fent còmics, una de les coses que més m’atreu és la documentació sobre la història que dibuixaré. Per
això, en aquesta disciplina, només faig els guions que trobo
interessants. M’atreuen molt els guions que situen una ficció en un moment històric concret. De fet, crear un còmic
és com fer una pel·lícula. Parteixes d’un guió i has de fer el
càsting dels personatges, escollir el vestuari de l’època en
què està ambientada la història, els enquadraments, la
il·luminació, el so —que serien les onomatopeies— i tota la
llibertat gràfica a partir del guió.
Professionalment, treballo en la il·lustració i el disseny gràfic, que combino amb la pintura, el còmic i l’organització
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Il·lustració per al llibre CD Vides fingides, editat per Satchmo.
Acrílic sobre tel·la.

d’esdeveniments relacionats amb el món de la cultura. Entre
totes, no en tinc cap que pugui destacar com a més rendible,
econòmicament parlant. Totes ho són, en certa manera. El
cas és que m’agrada treballar en coses diferents. M’avorreix
fer un treball en concret durant molt temps seguit.
La il·lustració, en general, està mal pagada i és poc reconeguda. Es podria dir que en aquest país els únics llocs on
pots viure exclusivament del dibuix, i només en alguns
casos, són la premsa i l’humor gràfic, espais de diaris que
són aparadors per als autors i que, reconeixent tota la qualitat professional que tenen, la majoria de públic de vegades
confon amb la il·lustració, i són coses diferents.
Dos dels països on hi ha un major reconeixement econòmic
i social de l’il·lustrador són França i els Estats Units, aquest
darrer en especial, amb la figura de l’agència o del representant que s’encarrega de buscar i gestionar feines per a
l’autor i de defensar-les davant les editorials a canvi d’un 15
o 20 per cent del preu de l’encàrrec. Així, l’autor només ha
d’estar pendent de la seva feina. Aquí, aquesta figura pràcticament no existeix, encara que hi hagi associacions
d’il·lustradors de funcionalitat molt dubtosa que es limiten

Pel que fa al suport institucional que he rebut, és molt relatiu. He fet treballs d’encàrrec per a institucions, però una
altra cosa és l’ajuda directa a un projecte personal. M’han
acceptat un parell de propostes. Per a determinades coses
no he demanat suport, perquè creia que no les havia d’assumir l’administració i perquè això, de vegades, comporta
que deixin d’ajudar altres projectes col·lectius de molt més
interès. Malauradament, sempre hi ha gent que té l’habilitat
de saber posar-se melodramàtic-tangero i demanar ajuda
oficial per a qualsevol projecte personal que tingui. Si al
final se li ofereix, no és culpa seva, sinó del que li dóna.

Viure exclusivament de la il·lustració de llibres o revistes no
és fàcil. Amb el bombardeig i la disposició d’imatges que
tenim en tots el mitjans, les il·lustracions cada vegada perden més valor i s’aprecia menys la feina dels autors. Sempre
hi ha excepcions, però són mínimes. Alguna vegada, la gent
jove m’ha demanat consell per dedicar-se a aquest ofici i els
he dit que millor que es facin jugadors de futbol o polítics,
feines per a les quals cal utilitzar més els peus que el cap.
Però bé, els consells són per escoltar-los i no per fer-ne cas.

La relació entre la il·lustració i el disseny gràfic és molt
estreta, especialment en el cartellisme. Els grans cartellistes de començaments del segle XX es feien ells mateixos
les tipografies que acompanyaven les imatges. De vegades
podien ser tan o més il·lustratives que la imatge. Actualment, amb els nous mitjans informàtics s’ha perdut molt el
fet de crear tipografies personalitzades. La majoria de feines s’han de fer per ahir i tot són presses.
A Lleida no hi ha gaires persones que es dediquin de forma
professional o semiprofessional a la il·lustració o similars.
En qualsevol cas, no hi ha gaire contacte entre nosaltres i
tampoc no hi ha prou mitjans per publicar, excepte en
premsa i en algunes revistes institucionals o gremials que,
normalment, utilitzen sempre els mateixos recursos gràfics, sense arriscar ni donar pas a noves signatures. Al final,
sempre queda el recurs de buscar feina a Barcelona o en
altres llocs. Amb la informàtica, tenim el gran avantatge de
poder treballar per a algú que es troba a l’altra banda del
món sense sortir de casa. Penso que, en general, a la resta
de Catalunya la situació és similar a la d’aquí i que, en conjunt, el col·lectiu de la imatge gràfica no ha sabut crear un
model d’associació per unir aquest sector, defensar els nostres drets com a autors i fomentar la seva ocupació, per
exemple, per mitjà de la canalització de les ofertes de feina.

Imatge commemorativa del 30è aniversari de l’Antares. Llapis i
tinta, el color fet amb Freehand.

Crec que l’arribada del llibre digital no afectarà negativament els il·lustradors. Les imatges s’han de crear igualment
i els contractes amb les editorials ja preveuen el percentatge que han de rebre del professional. En tot cas, pot afectar
més les llibreries i els distribuïdors. Si no es comencen a
piratejar els llibres il·lustrats o els còmics, crec que encara
tindrem més difusió i benefici en general.

Imatge de la 4a edició del festival Som Cinema, de Mollerussa.
Llapis i tinta, el color fet amb Photoshop.
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a fer una xerrada per a alumnes d’escoles de Belles Arts de
tant en tant i algun viatge a alguna fira reconeguda, ja sigui
nacional o internacional, com si aquests fossin els problemes de la professió.
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FESTUK (ORIOL CAMINAL) VIST PER MARÇAL ABELLA
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VIATGE A CAVALL D’UN LLAPIS
www.festuk.net

ORIOL CAMINAL

Com tots els nens en aquesta vida, vaig començar a fer
dibuixos de ben petit. Si la majoria ho va deixar, jo no ho
vaig fer. El dibuix ha estat sempre un company fidel.
Company que, sovint, m’obre una via escapatòria, em permet allunyar-me de tot allò que m’envolta. En definitiva,
deixa lliures les regnes de la meva imaginació. Els primers records que tinc com a dibuixant em porten a aquelles fantàstiques fotocòpies col·leccionables de Bola de
drac, que no em podia permetre comprar i calcava a la
finestra de casa. Als setze anys, un exemplar d’El libro de
las hadas va caure a les meves mans. A partir d’aquí, el
dibuix es va convertir en un tema d’interès: llibres, tècniques, estils, etc. En resum, he estat sempre autodidacte al
cent per cent. Més endavant, durant un monogràfic de
serigrafia a l’Escola Municipal de Belles Arts, em van
recomanar que estudiés il·lustració. I així ho vaig fer.
Abans d’acabar el projecte final, ja era il·lustrador professional. Si fins a aquest moment la il·lustració havia estat
purament visceral, a l’Escola de Belles Arts vaig aprendre
la continuïtat, el criteri i la professionalitat: en resum, l’ofici d’il·lustrador. El contacte amb altra gent que tenia
interessos similars als meus em va portar a la Casa dels
Artistes, on vaig fer una estada de tres anys. Allí, l’intercanvi de punts de vista, tècniques i conceptes va enriquir
moltíssim el meu bagatge.
Tot i que no he parat mai de dibuixar, l’opció de dedicar-me
professionalment a l’il·lustració va estar forçada per la
necessitat de facturar els encàrrecs que m’arribaven.
Només en aquest moment, la meva afició va esdevenir
feina. Per això, podria dir que els il·lustradors barregen el
lleure i el deure. Actualment, estic treballant com a il·lustrador freelance. Procuro recalcar a tots els meus clients el
fet que jo sóc un il·lustrador professional: il·lustrador perquè m’agrada i professional perquè m’hi guanyo el pa de
cada dia. Sovint, m’he d’enfrontar a persones que volen
encomanar-me encàrrecs per als que pretenen donar-me
una minsa, si no és que és nul·la, retribució econòmica.
Encàrrecs que forçosament he hagut de refusar perquè el
fet que la meva professió m’agradi no significa que l’hagi de

Portada inèdita per a la revista Benzina.

fer de franc. Aquestes persones haurien de tenir en compte
que, en els bons estudis de disseny o comunicació d’empresa o gabinets publicitaris, normalment hi ha una plantilla configurada per un dissenyador, un il·lustrador, un
maquetista o un fotògraf. En funció de les exigències del
projecte, cadascun d’ells desenvolupa una part del procés
creatiu, busca solucions als problemes derivats de l’aparença que l’empresa vulgui donar de cara al client. Com que
totes aquestes disciplines van molt lligades, és freqüent que
les empreses busquin en una mateixa persona totes aquestes qualitats i estalviar-se algun sou. No hi ha cap dubte que
aquesta filosofia va en detriment de la qualitat del producte final.
Hi ha encàrrecs de molts tipus. Els més habituals són
aquells restringits a una sèrie de paràmetres fixats pel
client, per als quals s’han de trobar solucions adients (com,
per exemple, la informació que hi ha d’aparèixer, l’estètica
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o la funcionalitat). Malauradament, els projectes més
escassos són aquells que deixen via lliure a la creativitat,
aquells pels quals realment es pateix i es gaudeix més.
També hi ha una altra categoria de clients que no acabo
d’entendre. Es tracta d’aquelles persones que et demanen la
realització d’un dibuix com un altre que han vist anteriorment, però que volen que ho facis de manera diferent, quan
sembla que em demanin entre línies “copia, però, sobretot,
que sembli un accident”. Jo em pregunto: “Si t’agrada tant
l’estil i la gràfica d’aquest senyor, per què no ho encarregues a ell?”
Tot i que la línia és una constant en molts dels meus treballs, procuro tenir una gamma d’estils variada. Cada estil
que desenvolupo deriva de les diferents dificultats tècniques d’impressió o del missatge que es vol donar amb la
imatge. De tota manera, sempre intento crear estils que
em satisfacin personalment. Sóc el que es diria un il·lustrador “tot terreny”, ja que em llanço de cap a qualsevol
encàrrec, sigui quin sigui el format o l’estil que s’ha de desenvolupar: científic, infantil o fantàstic. Tot i que en determinats estils em trobo més còmode, procuro tocar diverses disciplines per donar el resultat final encertat. És cert
que el fet de consolidar un estil propi crea un renom al voltant de les teves il·lustracions i que un determinat ventall
de públic et pot buscar expressament per a una feina. Si,
d’una banda, és lloable la fidelitat a un estil, de l’altra, estic
convençut que la cerca incessant de noves maneres de
dibuixar resulta enriquidora.

Interior de la revista de les festes majors de Lleida, homenatge als
Marraquets, al Marraco i als infants.

Imatge per a la cursa de bicicletes Transmontsec.
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Aquesta inquietud sempre m’ha portat a experimentar
noves tècniques i estils, com ha estat el cas de les
noves tecnologies, que no deixen de tenir, al meu
parer, defectes i virtuts. En els nostres dies hem de
ser conscients que els llibres digitals faran trontollar la il·lustració tradicional, entesa com aquella
que es realitza en un suport de paper o un símil.
La il·lustració passarà per un procés de renovació que obrirà tantes portes com en tancarà.
Tot dependrà de la capacitat d’adaptació de
cadascú. El llibre digital obrirà el camí a
joves més preparats en programes informàtics. Crec que a partir d’ara no serà suficient saber dibuixar, sinó que també
adquirirà importància el fet de saber
realitzar la feina digitalment. Qualsevol jove que tingui la inquietud i la perseverança d’endinsar-se en aquest
món i que, a més a més, posseeixi un

BAFARADES. LA IL·LUSTRACIÓ ACTUAL A LLEIDA
Pòster de la sortida de Sant Anastasi a Lleida.

bon nivell en programes informàtics trobarà una porta
oberta en aquesta professió. En el meu cas, he aprofitat la
meva experiència en l’àmbit digital per engegar un projecte
que tenia amagat al calaix dels mals endreços, el qual he
realitzat de manera totalment digital gràcies a la tecnologia
de la tauleta gràfica. Mitjançant el sistema vectorial, he trobat la manera d’aprofitar tots els avantatges que aquesta
eina ofereix sense perdre l’essència del dibuix fet a mà.
Malgrat tot, no hi ha dubte: un original sempre serà un original.
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APROFITA EL TEU DO, ALLÒ EN QUÈ NO DUBTES
http://luperibot.blogspot.com
LUPE RIBOT

Em seria difícil explicar la raó o la persona que em va anar
conduint cap al món de la il·lustració. Però a mi ja m’està
bé, més que bé.
Cadascú té una manera d’expressar-se, de sentir i d’explicar allò que sent: jo ho faig, sobretot, amb el llapis, el pinzell i el ratolí.
Des del principi, des que tens capacitat de mirar o sentir, ja
ho fas d’una manera determinada i personal, ja discrimines
i decideixes què mires i com ho mires. En el meu cas, vaig
decidir fer-ho amb minuciositat, observar, mirar. Mirar
colors, mirar combinacions de formes i colors. Vaig començar ratllant els llibres de text de l’escola, després ja dibuixava sobre papers en blanc que ja triava pensant si volia fer
anar el llapis o la tinta. Tot seguit, va arribar l’hora de triar i
vaig voler preparar-me fent una combinació de coses que
m’agradaven i que creia que m’enriquirien.
En el disseny interior, vaig investigar sobre espais i vaig aprofundir en el buit i en el ple, en la distribució d’elements, que
no deixa de ser una composició com es fa en pintura, ja que
es poden compondre espais sobre paper i en una habitació.
Mentre aprenia el concepte espai, també vaig començar a
investigar i manipular una tècnica nova per a mi:
l’aquarel·la. Feia perspectives i creava ambients i l’aquarel·la els donava el toc de color: quina tècnica més fantàstica. Des d’aleshores ja no l’he deixada mai. En un principi
utilitzava poc color i molt diluït, molt suau; després, a poc a
poc, vaig anar aprofundint i experimentant i vaig veure que
també es podia utilitzar l’aquarel·la fora de cànons i de convencionalismes. No crec que una tècnica s’hagi d’utilitzar
d’una manera concreta i establerta, ans al contrari, crec que
tenim unes eines i que les hem d’utilitzar per experimentar,
treballar, barrejar, comprovar que es poden aparellar o que
l’aparellament no funciona, descobrir que es poden manipular i que en poden sortir coses diferents. Si no és així,
“está todo mal”.
Mentre m’explicaven com funcionava això de l’espai, vaig
tenir la necessitat d’aprendre més. Va ser llavors quan vaig
començar a experimentar amb un altre disseny, el gràfic.
Aquell que t’obre la ment i t’explica que hi ha unes lletres

Aquí dins no hi ha res. Tècnica: ordinador.

que s’anomenen tipografies, que hi ha uns espais entre línies
de text que es diuen interlineats i que hi ha maneres de mostrar i embolicar les coses millor que d’altres.
Vaig aprendre a dibuixar el cos humà. Em van explicar que
podia plantejar-me conceptes, idees, i que, si començava per
desenvolupar una idea, el resultat era molt més interessant
que si feia qualsevol cosa sense pensar-la, només per fer-la.
També em van explicar que, si aquella idea que desenvolupava la presentava de forma adequada, arribaria millor a la gent.
Vaig conèixer molts personatges creatius, bon caldo. Mirar
feines d’altres és sempre interessant; ara bé, treballar en
comú i tenir contacte amb gent que es mou amb una gasolina igual que la teva és fantàstic. En aquest moment, vaig
començar a sentir la paraula il·lustració per primer cop.
Il·lustració, il·lustrar és... Espereu que m’ho penso... Il·lustració, il·lustrar és explicar com ets, expressar-te. És crear
el teu micromón en el món, és donar forma, color, espai,
ambient a un concepte, a un personatge, a una història. És
construir un món on viuen uns personatges, on viuen uns
conceptes. Il·lustrar és mirar el món real i decidir com construiràs el teu propi món en el paper o en la pantalla i de
quina manera anirà millor fer-ho.
Quan fas il·lustració o qualsevol altre tipus d’art creatiu
reflecteixes la teva manera de ser i, sobretot, la manera que
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tens de veure el món, la teva
filosofia. I això surt de manera
inconscient, surt segur i surt
barrejat amb la manera com
vols que siguin les coses. És a
dir, reflecteixes com ets, com
penses i també com voldries
que fos la realitat.
Moltes vegades també surten,
sense voler, llocs que fan referència al que fas, al lloc on
vius i com vius. En aquest
sentit, sempre m’he trobat
més còmoda creant personatges, situacions o llocs amb
una certa atmosfera de carrinclonada. Tenen un encant
especial, semblen uns personatges més propers, ja que la
seva condició els fa més pròxims, es fan estimar per la tendresa que destil·len i, alhora, els fa més humans.
Ara introduiré un altre concepte: l’estil. Tenir o no tenir, ser
o no ser. A l’educació acadèmica, ens expliquen que s’ha de
tenir un estil, que l’estil et defineix, que et marca, que et fa
diferent. I jo, què crec? Bé, ara he hagut d’escollir uns treballs per acompanyar aquest text i, per fer-ho, he rebuscat
en les profunditats i he mirat en la superfície. I, sorpresa,
sóc la mateixa persona, no m’he modificat físicament (què
més voldria, el temps va deixant les seves marques). Tanmateix, pel que fa a les neurones, la cosa ha anat diferent,
sóc la mateixa Lupe per fora, però una altra Lupe per dins.
M’he anat transformant, m’han anat transformant. D’això,
se n’ha encarregat la vida, les circumstàncies, les vivències,
les històries. Per tant, si jo per dins he canviat, el meu estil,
que també surt de dins, també ha canviat. Diguem-ne que el
temps i la vida modifiquen per fora, però sobretot, i més
profundament, per dins.
Crec que si segueixes durant un temps llarg treballant, fent històries creatives, i ets creatiu de mena
sempre buscaràs una manera millor de plasmar allò
que va per dins, de manera que aniràs polint el teu
estil o utilitzant diferents estils en funció del que
necessitis en cada cas. No penso el mateix ara que
fa cinc anys i, per tant, tampoc no dibuixo o plantejo feines com fa cinc anys. El que sembla que
es manté al llarg dels anys i que no canvia són
els motius, sempre surt alguna cosa per la
mateixa necessitat de dir-la i sempre hi ha
un canvi d’estil per la mateixa necessitat
de dir-ho millor.
I faig una altra consideració. Si ara em demanéssiu que fes qualsevol
30

Dos peixets. Tècnica: ordinador.

cosa com la vaig fer fa deu anys, ho hauria de provar, però
crec que no em sortiria el mateix. Les meves neurones es
negarien en rodó a repetir exactament una cosa. Solemne
ximpleria: si ja ho sé fer, per què tornar-hi? Segurament
farien una reinterpretació, una revisió del tema i sortiria
una cosa diferent, ni millor ni pitjor.
Sempre m’ha agradat experimentar, jugar amb el color. Potser és aquest un tret que m’identifica, podríem parlar d’un
fil comú. Buscar sempre combinacions, distribucions,
interaccions... Al començament, treballava en blanc i negre:
no trobava la manera d’introduir el color en el que feia, no
hi havia color, i això em portava molts mals de cap i em costava entendre-ho. De cop i volta, no sé com, ho vaig interioritzar, vaig notar i trobar la manera d’interpretar-lo, ja
tenien color, tot va encaixar.
No sé si és una virtut o un defecte, però m’agrada mirar.
Vaig pel món mirant el que
passa, i avui mateix m’ha
sorprès veure una
cosa diferent en el meu
paisatge quotidià. I de
seguida, he pensat: “Com pot
ser? Si hi passo cada dia per
davant.” Tanmateix, avui l’he
mirat d’una altra manera i he descobert com n’era, de bonic. Potser perquè plovia i els colors han canviat, o per
la raó que sigui. Però què bé, encara em
puc sorprendre!
Miro, observo i veig moltes coses, tot m’interessa i tot m’agrada. Tinc la sensació de treure’n un
profit de tot. Potser serà ara mateix o potser serà
d’aquí a uns anys, però no descarto mai res. La frase
del diàleg d’una pel·lícula, el text d’un anunci, la imatge

Vivint al llit. Tècnica: ordinador.

Animo tothom a fer allò que el motivi. Com deia aquell: “Si
tu, al matí, quan obres els ulls, penses a ser il·lustrador... Si
tu, quan estàs a punt de tancar els ulls perquè ja has comptat totes les cabres que necessitaves, penses a ser il·lustrador... Llavors és que ets il·lustrador.” Jo, a això, encara hi
afegiria: “Si tu, quan obres els ulls al matí, ja estàs pensant
a dibuixar, pensant com quedaria millor aquella història, si
aniria millor aquesta composició o aquella altra, si millor
aquest color i aquest altre no, si millor el llapis o el ratolí o
la tisora o la càmera de fotos… Si tu, quan estàs a punt de
desconnectar a la nit, encara estàs pensant si aquella combinació t’ha quedat bé, si aquell personatge ha de ser més
gran o més petit, si posar-hi fons o deixar el blanc… Llavors
ets creatiu, i això que et surt de dins i que tu no pots ni vols
controlar és el que et defineix. Això és el que ets.
Això sí, s’ha de treballar. Allò que algú va dir que estava
esperant que la musa el vingués a veure, això no funciona
així, s’ha de treballar. Tot i que dit d’aquesta manera pugui
semblar una imposició, realment és un regal. El que vull dir
és que si tu vols treballar, necessites fer-ho per veure si allò
que has pensat funciona. Un creatiu es passa els minuts
donant voltes a una idea o a moltes, i el que vol i necessita
és temps per poder materialitzar-les. Com més hores, millor.
La inspiració no et cau del cel. Ostres quin mal rotllo, anar
esquivant pel carrer les inspiracions. No, no i no. Treballant
és com ve la inspiració. El treball li dóna la forma, la fa real.
Quan em surt bé, em sento fantàsticament bé. I quan no
surt, hi torno a insistir, provo una altra cosa, fins que finalment quedo satisfeta.

El crit. Tècnica: ordinador.

“Aprofita el teu do, allò en què no dubtes”, va dir algú en
un diari.
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d’una publicitat, un conte, la portada d’un llibre o d’una revista,
un web, el comentari d’un bloc,
les notícies de la televisió (aquí
potser m’he passat; de fet, potser
el que més sovint fan és desmotivar), un article en una revista: tot
arriba, tot entra i de tot se’n pot
treure alguna cosa. I aquesta cosa
queda dibuixada, feta un gargot al
primer paper que trobo, estigui
en blanc o escrit, sigui un diari o
una circular vella del col·legi del
fill. Això fa que tingui una gran
quantitat de papers on hi ha idees,
coses que em motiven, que tenen
la càrrega emocional suficient per
fer-me aixecar d’on estigui o per
fer-me moure i buscar paper per
capturar-ho. Aquests papers no
els he datat mai, mal fet o no, això em faria adonar que el
temps no para.

CARLES ALBERDI VIST PER SÒNIA ALINS
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BENVINGUTS ELS LÍMITS
www.carlesalberdi.com

CARLES ALBERDI

Recordo que jo només era un jove de 17 anys que havia tingut un cop de sort. L’escola on vaig estudiar primària em va
encomanar dibuixar un àlbum de còmic sobre la biografia
de la seva fundadora i, com no podia ser de cap altra manera, atès que jo no era cap nen prodigi del dibuix, el resultat
va ser un bunyol, un pecat de joventut que no ensenyo mai
a ningú. Si ara ho recordo és pel retolista que va fer les lletres d’aquell còmic. Aleshores els textos dels còmics encara es retolaven a mà, bé, potser no tots, però a mi em semblava, i encara m’ho sembla ara, que les lletres escrites a
mà són més càlides que les fetes amb ordinador. El cas és
que, entre la fallida del mercat del còmic i l’erupció de la
informàtica, només quedava un sol retolista professional en
tot Barcelona. Després d’entendre’m amb ell per telèfon,
em vaig presentar a casa seva amb la carpeta sota el braç:
hi duia els originals del còmic enllestits. Era un senyor
gran, m’imagino que tenia més de 70 anys. El recordo com
un persona molt afable. Li vaig ensenyar els meus dibuixos
i es va esforçar a trobar-hi alguna virtut. Els mirava molt de
prop i arrugava el nas sota unes ulleres gruixudes. “M’estic
tornant cec, saps?”, em va dir. Vam estar parlant una bona
estona i em va explicar que havia estat un excel·lent dibuixant de còmic. Després em va assenyalar les tres llargues
prestatgeries de còmics que va publicar durant diverses
dècades i me’n va baixar alguns exemplars, historietes en
blanc i negre sobre la Segona Guerra Mundial, com les
conegudes Hazañas Bélicas, que en el seu moment es
venien per desenes de milers d’exemplars. Així, també vaig
poder veure alguna pàgina original, tant la línia com la taca
estaven fetes amb pinzell, amb un traç fresc i vigorós, les
ombres negres eren contundents i definien la composició
de cada vinyeta. Els uniformes i les màquines semblaven
perfectament documentades i detallades, amb línies fetes
amb una ploma fina i nerviosa. Encara es podia veure algun
rastre del llapis, no em puc ni imaginar la rapidesa i concreció dels seus esbossos.
Tanmateix, les històries bèl·liques van deixar d’interessar,
com els westerns, com El Capitán Trueno i El Jabato. Els
quioscos es van anar buidant de còmics, les editorials van
caure, no van sobreviure ni DDT ni Pulgarcito. Ell em deia
que no entenia els còmics que es feien avui en dia, referintse a la revista underground El Víbora. “Me’ls miro, me’ls llegeixo…, però no els entenc.” I no deia res més, i jo mirava

Energia senil.

aquell pis de mobles antics, aquell senyor encorbat d’ulleres gruixudes, les revistes engroguides, el taulell de dibuix
de fusta noble, les parets escorxades per la humitat i els
meus dibuixos mediocres que ell retolaria com si fos un
càstig. Va enllestir la feina en quinze dies i li vaig pagar en
negre, no crec que declarés res a Hisenda, com tampoc crec
que cobrés una jubilació digna. Treballaria fins que el sorprengués la mort o li faltés la vista, es deixessin d’editar
còmics o s’imposessin les noves tecnologies.
Jo tenia 17 anys i llegia El Víbora. Ara en tinc 36, al meu
estudi ocupa més espai l’ordinador i els seus accessoris que
no pas el taulell de dibuix, m’agraden les noves tecnologies,
però el futur és incert per a tothom, la revolució tecnològica és trepidant i em pregunto si seré capaç de regenerar-me
contínuament i resistir les embranzides de les noves generacions. La tecnologia no és només una eina més, sinó
també un mitjà que afecta el contacte entre el creador i l’editor i, a la vegada, també comunica l’editor i el consumi-
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Passió digital.

dor. La mutació de les condicions tecnològiques, els nous
invents, els nous serveis, afecten tota la cadena alhora, i
aquestes sacsejades són cada cop més freqüents. Sobreviure en aquest món fluctuant és un propòsit cada cop més
complicat. Em pregunto, per exemple, ¿com afectarà el
consum d’imatges en 3D que es preveu que s’imposi primer
al cinema, després als jocs digitals i més tard es considerarà vàlida una imatge plana? N’hi ha que reivindiquen el
valor afegit d’una imatge impresa en paper per sobre dels
formats digitals, però fins no fa gaire temps es parlava de
preferències de la imatge original respecte a la reproduïda
en paper.
Els canvis no només vénen de la mà de la tecnologia, ja que
les modes també escombren els vells creadors a banda i
banda. Qualsevol lector de la nostra generació no és capaç
de sincronitzar amb un còmic d’Hazañas Bélicas. En
podem valorar el mèrit i la dificultat del dibuix, però les històries de soldats americans que insulten japonesos sense
ànima ja no ens commouen, com tampoc ho fan les imatges
d’uniformats virils envoltats de màquines de guerra i banderes. Avui, un estil de dibuix determinat difícilment pot
gaudir d’una acceptació generalitzada, no existeix un gust
que correspongui a tota una generació. El gust actual està
dividit en moltes esferes, i aquesta condició els fa especialment volubles. Podem parlar de l’estètica del tuning, o bé
de l’estil surf, o bé de les kitties, segments socials que creixen, que s’encavalquen, que es desfan o que romanen, però
on la gent que els conforma va desfilant.
Així doncs, sembla que la supervivència del creador depengui de la seva versatilitat, adaptar-se o morir, o potser no és
34

així. M’explico: la il·lustració és un ofici, és la suma de
coneixements adquirits durant temps, derivats de la mateixa pràctica del dibuix i de les experiències estètiques i
emocionals adquirides, diferents substrats que es van acumulant amb el pas del temps i que configuren la capacitat
de l’il·lustrador per resoldre els seus dibuixos. No negaré
l’elasticitat mental de la joventut ni l’autocomplaença o
resignació que afecta moltes persones quan es fan grans,
només pretenc constatar que en el gruix de l’edat adulta és
on resideix la qualitat d’una carrera professional. Crec que
l’il·lustrador ha de fer equilibris constants entre els seus
coneixements, el seu bagatge i les noves exigències del
mercat i, en aquesta corda fluixa, un extrem enriqueix l’altre i l’obliga a estar sempre despert i atent. La falta d’autocrítica i la repetició constant de les mateixes solucions gràfiques van encarcarant a poc a poc la vivacitat d’un dibuix
i la seva capacitat comunicativa. D’altra banda, perseguir
cegament les noves tendències o la còpia automàtica de
solucions alienes dóna un resultat pobre i buit de contingut. L’evolució de l’ordinador com a eina de dibuix ha promogut modismes que depenen de les noves eines que ofereixen els diferents programaris per dibuixar. Recordo les
onades de dibuixos que patien els diferents filtres de Photoshop, o bé les insulses fotografies
calcades amb línies vectorials i
ara, més recentment, les imitacions de textures aplicades a les
taques planes o l’abús dels jocs
amb tipografies. Són solucions
gràfiques que, sense un coneixement de l’ofici i sense una voluntat de comunicar continguts,
envelleixen ràpidament.
Insisteixo en aquests dos
termes: ofici i adaptació.
Malauradament, és comuna una manera d’entendre la pràctica artística

La pomada correcta.

no té cap relació amb la qualitat, renoi, jo vull que els meus
dibuixos s’entenguin, que els meus sentiments o emocions
sobrevisquin en els dibuixos em sembla inevitable, però
que aquests siguin el motiu dels dibuixos em sembla un
exhibicionisme impropi. Siguem prou modestos, posemnos al servei del consumidor d’imatges i no ens mirem els
límits com una condemna, sinó com una oportunitat per
posar a prova la nostra creativitat.

Patata a patata.
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com una actitud irreflexiva i permanentment inspirada per
una dita divina, que deprecia l’acumulació de saber i l’experiència pròpia dels oficis i els arracona sota l’acusació
d’artesania. I encara més depreciat és aquell que reconeix
les imposicions del gust i del mercat que ens envolta. La
capacitat adaptativa es valora com una traïció a un mateix,
com si restéssim condemnats a patir l’aïllament de l’artista
romàntic, com si tinguéssim por a ser clars. L’eclecticisme

SÒNIA ALINS VISTA PER CARLES ALBERDI
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LA VIDA DIBUIXADA
www.alinsilustracion.com
http://soniaalins.blogspot.com
SÒNIA ALINS

La il·lustració és la meva passió des de sempre. Si miro
enrere i intento revisar els meus primers records d’infantesa que tinc de mi mateixa, sempre em veig dibuixant. Ja
des d’aquells dies, amb tres o quatre anys, vaig substituir
el temps de jocs per la meva afecció al llapis i als colors. I
és que m’agradava tant que m’hi podia passar hores i
hores. També recordo amb afecte les tardes després de
berenar, al cantó del meu germà Jordi: ell s’inventava històries i jo les dibuixava. Era el nostre joc preferit i ens passàvem hores creant còmics amb l’esperança de convertirnos, algun dia, en els nous Walt Disney. Curiosament,
aquesta col·laboració s’ha reproduït anys després en el
món professional. Per a mi dibuixar tenia quelcom màgic:
podia fer realitat i reviure les històries que, si no hagués
estat per la meva afecció, només haurien estat al meu cap.
Aviat, el meu entorn (família, professors, amics) va adonar-se que tenia traça, en això de dibuixar i que, de fet,
tenia una habilitat especial. Era el que millor sabia fer i
m’agradava més que cap altra cosa al món. Així les coses,
estava ben clar que el meu futur aniria lligat inevitablement al dibuix i a la il·lustració.
La il·lustració és la meva professió des que vaig finalitzar,
l’any 1997, els meus estudis a la Universitat de Belles Arts
de Salamanca i vaig obtenir la llicenciatura amb matrícules
d’honor a les assignatures d’Il·lustració i Disseny Gràfic.
Aquell mateix any vaig agafar les maletes cap a Madrid, ciutat que oferia tot un ventall de possibilitats en el camp editorial i que no vaig deixar escapar. Durant el primer any,
vaig col·laborar amb les revistes Elle, Vanidad, Viajar i
Casa y Jardín; les principals editorials educatives de
Madrid (Anaya, Pearson y Santillana), i amb un gran nombre d’estudis de disseny i agències de publicitat. Segurament, van ser aquestes experiències amb el disseny gràfic
les que em van ensenyar i preparar per ser pràctica: saber
resoldre problemes de concepte amb els clients. D’altra
banda, treballar tan intensament i en projectes tan variats
em va donar encara més versatilitat: cada projecte és diferent i necessita un tipus de dibuix diferent i tinc una gran
adaptabilitat a tot tipus de propostes. No em puc queixar
d’aquell camí iniciat, ans al contrari, la il·lustració m’ha permès treballar en el que més m’agrada, m’ha donat tranquil·litat econòmica i m’ha ofert un immens espai creatiu
que intento aprofitar a cada traç.

Il·lustració per encàrrec d’empresa tèxtil, 2009.

En menys de cinc anys, la meva producció es va multiplicar
exponencialment, de manera que a l’estudi vaig necessitar
l’ajuda d’una altra persona, Juanjo Barco, amb qui he compartit i comparteixo estudis, professió i família. Després
d’uns quants anys, vaig instal·lar-me novament a Lleida: el
meu particular retorn als orígens. Internet i l’AVE van fer
possible un canvi necessari que m’ha donat l’oportunitat de
crear una vida familiar lluny de l’estrès de la gran capital i
seguir treballant de la mateixa manera amb els meus clients
gràcies als avantatges de les comunicacions d’avui en dia.
Actualment, el nombre d’editorials educatives amb què he
treballat regularment és extensa (entre d’altres, Anaya,
Santillana, Vicens Vives, Everest, Pearson Educación,
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trets únics que em fascinen: és
una disciplina artística en la
qual, normalment, hi ha una
càrrega narrativa més evident
que en d’altres i jo sóc a qui
agrada que les seves creacions
parlin i expliquin històries.
La il·lustració també es caracteritza pel fet que l’obra es reprodueix en molt exemplars i aconsegueix més difusió. A més, el
reconeixement a l’il·lustrador
està creixent amb propostes
com la del Premi Nacional
d’Il·lustració o la prolífica activitat de les associacions d’il·lustradors, com l’APIC. El panorama està canviant i hem entrat en
una fase de ple respecte per la
Il·lustració inclosa en l’àlbum infantil La princesa i el drac. Editorial Parramón, 2010.
feina artística de l’il·lustrador
arraconant les percepcions conTeide, Edelvives, Barcanova o Cambridge University
servadores que aixequen murs infranquejables entre “arts
Press). He tingut el plaer de col·laborar amb Custo Barcemajors” i “arts menors”.
lona i veure les meves il·lustracions a la passarel·la de Nova
York i a la campanya publicitària de la marca barcelonina.
Per mi, la il·lustració és sobretot un mitjà molt fresc i dinàEls meus dibuixos han estat inclosos en jocs de taula per a
mic. En un pla tècnic, gaudeixo especialment dibuixant
l’empresa Educa Borràs. He il·lustrat en la seva totalitat
amb tinta i ploma, utilitzant retalls de paper i tots aquells
tretze números de la revista infantil Escuela de Princesas.
mitjans que m’ofereixen un resultat immediat i que permeA més, he participat, durant tres anys i de forma bimensual,
ten reflectir de forma ràpida i intuïtiva les meves idees.
en l’edició d’historietes de còmic per a la SED (Sociedad
Española de Diabetes). Recentment, he il·lustrat una
D’altra banda, he d’apuntar, com a valor imprescindible
col·lecció de llibres sobre els dotze signes del zodíac per a
en el meu propi desenvolupament creatiu, l’interès consACV Global. He col·laborat, a més, amb revistes tan divertant per aprendre. Assistir a cursos, convencions, trobases com Los Lunnis, Clara o Jara y Sedal, i segueixo fent
des de il·lustradors, classes magistrals i qualsevol altre
de forma puntual projectes per a estudis o agències de
esdeveniment similar em revitalitza i m’enriqueix. Consipublicitat. Tota aquesta producció il·lustrada (i d’altra que
dero gratificant compartir experiències creatives perquè
em deixo sota els fulls i els llapis) m’ha permès mantenir el
ajuden a explorar, construir i deconstruir el meu propi
meu propi estudi: Alins Ilustración (www.alinsilustraprocés creatiu. Cal afegir que, per completar aquest procion.com). I d’això ja en fa 12 anys.
pòsit, la proliferació de blocs a Internet ha estat un avenç
importantíssim, que s’afegeix a tot l’anterior, i que faciliTot plegat és un somni. La il·lustració és el meu somni. Sí,
ta la comunicació directa amb il·lustradors de tot el món.
definitivament, ser artista va ser-ho sempre. Oferir la meva
habilitat amb el dibuix a múltiples clients m’entreté (em
diverteix, fins i tot), i això sempre és un plaer quan estàs
parlant de la teva feina. Això no obstant, en el mateix
moment que vaig començar a dibuixar, em vaig adonar que
necessitava una mica més per realitzar-me. Amb el temps,
he descobert que puc desenvolupar la meva pulsió artística sense sortir del món de la il·lustració, que en el moment
que dibuixo per a mi mateixa (o quan el client m’atorga llibertat, relativa o absoluta) desapareixen els marges, les
pautes i s’obre un espai nou, ric, excitant i creatiu. La
il·lustració és com qualsevol altra disciplina artística, ja
sigui la pintura, el gravat o l’escultura. Totes permeten la
recerca i renovació de les coordenades estètiques i estilístiques que li són pròpies. En el cas de la il·lustració, hi ha
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Il·lustració inclosa en l’àlbum infantil La princesa i el drac. Editorial Parramón, 2010.

Jo, com no podia ser d’altra manera, també proposo la
meva pròpia aportació amb el meu bloc personal
(soniaalins.blogspot.com), on incloc il·lustracions i esbossos
personals, pinzellades senzilles d’alguns moments creatius.

dóna un caràcter nou que aposta per la utilització de tres
úniques tintes (negra, vermella i argent) i que desenvolupa
composicions curosament planificades, en què es barregen
dibuix a ploma amb retalls de cartolina i on la tinta
metàl·lica juga un paper inesperat i sorprenent.

Per acabar, i com a mostra de gran part del
camí recorregut i de les meves experiències
amb la il·lustració, volia esmentar l’àlbum
infantil il·lustrat que tot just he publicat fa
un mes. Amb el títol La princesa i el drac,
aquest àlbum editat per l’editorial Parramón
és una proposta que parteix de la coneguda
llegenda de Sant Jordi i el drac, a la qual es

Il·lustració per al conte d’origen japonès Estrany verí, 2009.
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JORDI ROCA VIST PER PERICO PASTOR
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GARGOTEJANT

JORDI ROCA

Em demaneu que us escrigui sobre com ho veig jo, això de
la il·lustració, com hi vaig fer cap, què hi faig o què hi faré.
La veritat és que ja m’agradaria saber-ho, però encara no ho
sé del tot. No fa gaire que sóc en aquest món i, sobretot, gairebé només el conec de nom, dels tebeos d’El Jabato, d’El
Capitán Trueno o de l’Strong que el padrí deixava en un
racó del menjador els diumenges al matí a la Bordeta; dels
Mortadelos que els pares ens van comprar als quioscos de
la rambla; del Blueberry que vaig llegir en una barberia a El
Víbora que miràvem en aquell pub que semblava una masmorra; dels Cairo; de l’olor de pipa als Makoki; de l’olor de
Gomita del Líbano; del Moebius; del Cesc; del Breccia; d’El
Perich; del Corben; del Pratt; de la Satrapi; del Jason; del
Gallardo; del Vallés, ah!, el Vallés... De tot això i del fet que
un dia vaig fer un cop de cap. I vet aquí que ja sóc al món
de la il·lustració, però, és clar, això m’ho penso jo... Hi ha
moments en els quals és bo fer el primer pas... Potser massa
de pressa vaig fer un parell d’exposicions: una a la Bodega
Costa Brava i una altra a la trobada d’art de Perafita. Així
vaig començar a moure els dibuixos.
El cert és que la meva relació amb la indústria de la il·lustració no és del tot dolenta. És, sobretot, minsa, inapreciable. De tant en tant, una mirada conscienciosa, una d’amable: “El seu projecte no ens ha interessat. Gràcies per
haver-se adreçat a la nostra empresa. Sort.” Tanmateix, la
majoria de vegades la resposta és el silenci.
De tant en tant, un conegut s’interessa pels teus dibuixos, i
fins i tot et proposa fer alguna història junts. El que passa
és que, habitualment, no el tornes a veure mai més o, quan
el veus, notes per la mirada que més val deixar-ho córrer.
També entres a formar part del món de les col·laboracions.

Tocino endiumenjat.

Com que no es cobra, tampoc t’exigeixen que siguis el Moebius i, a més a més, et fan el favor de la teua vida perquè et
donen a conèixer. Potser sí... De col·laboracions, però, en
fem tots, i d’algunes n’estic prou satisfet, com dels dibuixos
de Samerlic el torlit per a la campanya Salvem la timoneda; dels dibuixos del Cosí amb botes, del cicle L’oncle Buscall, o de Les Bestioles de Torreflor que es publica a La Veu
de Torreflor.
Després d’uns quants concursos perduts i d’algunes temptatives infructuoses amb la premsa van començar a publicar a El Còmic de la Premsa Comarcal la meua adaptació
dels contes de Pere Calders Cròniques de la veritat oculta.
El mes d’abril passat vaig presentar un projecte d’una vella
idea, El cavaller del roc, a la Segona Trobada d’Il·lustradors
de la Catalunya Central i, aquest mes de maig, em van penjar la història Botes al primer Saló del Còmic Social. En
aquests moments, continuo fent dues històries que tenia
penjades, Billy i 40.
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Diversitat.

Sobre les il·lustracions que he seleccionat per a aquest
dossier

un cafè. M’avorreixen més les caricatures de famosos. Cesc
o Perich eren molt bons!

La portada d’El cavaller del roc. Aquest personatge el vaig
dibuixar fa temps, l’he continuat dibuixant i cada vegada
m’agrada més. És mut i, en principi, cada història és independent. És molt interessant haver d’explicar històries amb
aquests condicionants. El cavaller és un projecte... La primera vegada el vaig dibuixar quan era més jove i encara no
sé si anirà a un públic infantil o no, ja ho veurem.

Tocino endiumenjat. En l’època que feia proves, un amic em va
demanar que li dibuixés uns tocinos per a no sé quina estranya
història que m’estimo més no saber. Vaig recordar quan visitàvem els parents i, en acabar de dinar, algú anunciava: “Anem a
veure los tocinos. I tant, pensava que no ho diries mai.” El cas
és que això de dibuixar tocinos té el seu què i, com que feia proves, doncs vaig retratar alguns tocinos que em van cridar l’atenció. Aquest tocino tan ben abillat posa pinxo i humil alhora.

¡Qué duro es democratizar! és un acudit que vaig presentar a La Vanguardia. L’original d’aquest dibuix el vaig
regalar a una amiga. Els acudits o l’humor gràfic, com vulguem anomenar-los, sempre m’han agradat molt. M’agraden, sobretot, els que fan protagonistes del seu humor la
gent corrent, la gent que va en metro o que et trobes fent

¡Qué duro es democratizar!
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Diversitat. M’agrada dibuixar gent, grups anònims que fan
coses i que ni cal que se’ls vegi la cara. Gent que va al seu
aire, que són indiferents a l’espectador, que actuen com si
estiguessin sols, com si no els veiés tanta gent. A la imatge,
qui diu que despullats som tots iguals?

Portada d’El cavaller del roc.
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VÍCTOR RIVAS VIST PER CAZARES
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ESBOSSANT EN VÍCTOR
www.victorrivas.com

VÍCTOR RIVAS

Hola, em dic Víctor Ribas i m’agrada dibuixar... Sempre
que penso en mi, em veig dibuixant. Crec que sempre he
dibuixat per entretenir-me, relaxar-me, somiar... Sí, sobretot per somiar. En resum, dibuixo per diversió, que, encara que de vegades ho sembli, no és el mateix que dibuixar
per avorriment.
Cap a mitjan anys vuitanta, vaig finalitzar els meus estudis
de Magisteri a Vigo i vaig començar a fer feines en el món
de les arts gràfiques, el disseny de logotips i la publicitat.
Vaig anar aprenent l’ofici amb feines de substitució per a
impremtes, diaris i petites agències, en què em vaig familiaritzar amb les antigues tècniques fotomecàniques i, al
mateix temps, vaig començar a conèixer i utilitzar els primers ordinadors i programes de maquetació i dibuix. Sense
gairebé ni adonar-me’n, m’endinso en la nova era digital,
treballo amb els primers ordinadors personals, amb els
potents Amiga i, sobretot, s’inicia la meva passió per l’entorn d’Apple.
Quan vaig acabar el servei militar, l’any 1990, ja havia
decidit que el meu futur era en el món del dibuix, de
manera que vaig preparar el meu primer book com a il·lustrador. Vaig començar a treballar com a il·lustrador infantil per a Edicións Xerais, de Galícia, secció gallega del
grup Anaya. En aquella època vaig conèixer Carlos Portela, guionista de còmic, i vam començar a preparar feines
junts per a revistes i diaris. Ens vam emportar una gran
sorpresa quan ens van trucar d’El País per començar a
publicar la nostra sèrie Guinsy al nou suplement d’El
País de las Tentaciones.
Aquesta va ser la meva primera col·laboració professional
i, a partir d’aquest moment, vaig compaginar feines com a
dissenyador gràfic freelance, director d’art i projectes web
i animació multimèdia, il·lustrador de llibres de text i contes per a nombroses editorials com Anaya, Santillana,
Edebé, Bromera, Difusión, Penguin Readers, etc., i còmic
per a diverses publicacions nacionals, entre les quals la
sèrie Harry Pórrez, amb guió de Bernardo Vergara a la
revista Mister-K, editada per El Jueves. Aquesta sèrie s’ha
publicat recentment en un àlbum recopilatori que va per la
segona edició o una secció mensual a la revista Dibus!, de
Norma Editorial.

Vampiro enamorado, col·lecció particular. Tinta amb retolador i
color digital.

El 2004 vaig venir a viure a Lleida perquè buscava proximitat amb Barcelona, ciutat on s’ubiquen la majoria d’editorials amb què acostumava a treballar els últims temps. A
principis del 2007, em vaig decidir a fer un altre salt professional. Així, vaig preparar una sèrie d’il·lustracions de
tall més personal i arriscat amb la intenció de cercar feina
fora d’Espanya. Vaig presentar els meus dibuixos a diverses
agències dels EUA i una d’aquestes, Shannon Associates, es
va interessar en la meva obra. Vam signar un contracte de
representació l’estiu del 2007 i, al cap d’un parell de mesos,
van començar a arribar els encàrrecs. Així que fins ara treballo principalment per al mercat americà en el camp de la
il·lustració infantil i juvenil, portades, interiors i fins i tot
una versió en novel·la gràfica de La Caputxeta Vermella.
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Amb el pas del temps, em sento còmode en qualsevol dels
camps en què he treballat, sobretot en la il·lustració i el disseny gràfic, dos camps que combinen perfectament en la
meva ment. Una il·lustració, un logotip, un pòster, una
maquetació... Són objectes, estils per conjugar i combinar,
amb regles que s’han de seguir i saber quan s’han de trencar... Tot i que el que realment m’agrada és complir l’objectiu per al qual se m’ha contractat, el gust final d’una feina
ben feta i d’un client content i que, a més, artísticament i
tècnicament sigui bona, crec que és el millor moment per a
l’ego i la moral d’un il·lustrador.
Això és important, sobretot perquè de vegades la comunicació dels objectius és difícil i entren en valoració aspectes
com els gustos, moltes vegades per sobre de les normes que
regeixen la nostra feina o per exigències del mercat, que al
cap i a la fi és l’important, captar el públic al qual va destinada l’obra per sobre de la intenció creativa o els gustos del
client. No és que sigui un venut, però crec fermament que
el nostre servei a una comunitat és de caràcter comercial i
s’allunya una mica de l’expressió artística pura que també
és necessària. Una altra faceta per a la qual les nostres habilitats d’expressió artística ens són molt útils.

gràfics, autors, etc., seria una llarga llista de la qual destacaria i recomanaria d’entre els que m’han influenciat realment Shaq, Bruce Timm, Yves Chaland, Gende Tartakowski, Mignola, Edward Gorey, Timm Burton, Miyazaki,
Toriyama, Matsamune Shirow, Uderzo, Luc La Tulippe,
Dupui i Berberian, R. Crumb... D’agradar-me, me n’agraden
moltíssims més...
Per acabar, he de dir que sempre s’ha d’estar disposat a evolucionar i mutar en el que sigui necessari, com les tecnologies digitals i altres mitjans que no són la impressió, com el
cinema, els videojocs, el còmic digital, etc. Crec que només
ens afecten en la manera de redactar els nostres contractes, ja que seguirem sent necessaris en una àmplia gamma
de feines per il·lustrar. Mentre hi hagi alguna cosa per dir,
hi haurà algun dibuix que l’il·lustri. Fins i tot en els règims
més incultes se’ns ha necessitat per fer més fàcil el missatge. Som la salsa de les comunicacions.
Estic encantat d’haver participat en aquest projecte i espero haver aportat el meu gra de sorra perquè qui ho llegeixi
pugui entendre millor la nostra professió.

Per mi, il·lustrar és acomplir un objectiu i aportar la quantitat més gran de talent personal que sigui possible. En
aquest sentit, el mateix fi defineix l’amplitud de llibertat
que tens per dur-lo a terme. En el procés de feina, passem
per molts condicionants que ens permetran assolir aquest
objectiu: la recol·lecció de documentació i informació, la
decisió de l’estil més adequat i l’elecció de la tècnica i material, etc., que en realitat són la salsa de la nostra feina, moltes vegades edificants pel que fa a la quantitat de coses que
aprens en cada procés, una aportació col·lateral, però grata
i edificant.
No tinc un estil definit. Això de vegades ha estat positiu,
perquè es pot adaptar bastant a diversos tipus de feina.
Altres vegades veus que és difícil per a alguns clients que
no coneixen les capacitats d’un il·lustrador polivalent i
volen tenir les coses més clares. De tota manera, amb el
temps t’adones que matisos que per a un professional són
evidents, per al públic final o el client no ho són. En resum,
per a aquests simplement dibuixes, que tampoc és dolent.
També m’he adonat que certs vicis, temes recurrents, acabats o objectes, t’acaben delatant davant d’un ull entrenat i
reconeixen els teus acabats o la marca. Fins i tot en alguns
casos és bo fer-la evident si el teu nom o alguna feina teva
són cotitzades o t’han recomanat.
Quant als meus referents, últimament tendeixo a emmarcar els meus dibuixos en un ambient gòtic i fosc. Suposo
que l’era victoriana m’atreu per l’obvietat de la semblança
en el nom... Bromes a part, m’agraden els ambients fantàstics, tant en eres d’elfs i dracs, com en l’estètica “dièsel” o
steam punk o en la de principis del s. XX amb el toc dels
personatges dels contes clàssics. Pel que fa als referents
46

Barnes & The Brains. Color digital. Publicat per HarperCollins
Publishers Ltd.© Kenneth Oppel.
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Meet The Kreeps de Kiki Thorpe. Color digital.
Publicat per Scholastic.

Harry Pórrez y el As en la Manga de Condemort. Guió de B. Vergara. Tinta i color digital. Publicat per El Jueves.

Red Riding Hood (la novela gráfica). Recontat per Martin Powell. Tinta i color digital. Publicat per
Stone Arch Books.
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dESTIL·lats
www.francescinfante.com
http://francescinfante.blogspot.com
FRANCESC INFANTE

2005
Un dia, després d’impartir una classe d’il·lustració i còmic
en una escola de Barcelona, un alumne es va quedar assegut a la taula amb els ulls clavats a la seva carpeta.
M’hi vaig acostar i li vaig preguntar si tenia algun problema
en l’exercici que estava fent.
–No, no és això. Tinc un problema molt més greu.
Va obrir la carpeta, plena de dibuixos en tots els estils imaginables, i em va dir:
–Si us plau, pot dir-me quin és el meu estil?
De sobte, em vaig inquietar perquè em vaig reconèixer en la
seva angoixa vint-i-tres anys abans. Em vaig asseure al seu
costat i li vaig explicar aquesta història:
1982
Feia quatre o cinc anys que havia arribat a Barcelona,
fugint de la sequera cultural lleidatana d’aquella època,
amb la intenció de convertir-me en un artista plàstic o en
alguna cosa similar. Barcelona era fantàstica llavors: hi era
tothom i semblava que qualsevol cosa era possible. Per a un
jove de comarques com jo, ambiciós i amb el cap ple de pardals, no hi ha havia un lloc millor per treure’s la son de les
orelles en aquell moment.
Immediatament, vaig contactar amb els ambients artístics
alternatius de la ciutat i em vaig convertir en un artista performer rebel i iconoclasta. M’ho vaig passar molt bé durant
dos anys, però després em vaig adonar que no era el que
volia i que allò que buscava potser no ho trobaria a Barcelona. Així doncs, vaig agafar la motxilla i vaig fer un interrail
que em va portar nord enllà, on deien, llavors, que tot era
molt millor.
A París, de camí cap a Amsterdam, vaig descobrir per atzar
l’obra d’un artista que, situat a les antípodes del meu plantejament artístic d’aleshores, seria determinant per al meu
futur professional. Va ser en un dels marges del Sena, a la
segona planta d’una rònega llibreria de vell on vaig conèi-

Revista Tretzevents. P. A. de Montserrat. Gouache i paper reciclat.

xer el gran il·lustrador anglès d’origen francès Edmund
Dulac. La seva obra em va captivar totalment; de sobte, el
meu cap va fer un tomb de 180 graus i vaig tenir la certesa
que seria il·lustrador. Tanmateix, encara no sabia com.
De tornada a Barcelona, fullejant un diari a l’estació de Portbou, vaig trobar-hi casualment les bases d’un concurs d’il·lustració que convocava la Generalitat per a l’edició d’una versió catalana de Pinotxo feta per Maria Aurèlia Capmany.
Estava clar que els astres em marcaven el camí... i jo estava disposat a seguir-los.
Per això, aquell mes d’agost em vaig tancar a treballar frenèticament en les il·lustracions del text de Pinotxo. Em
vaig presentar al concurs i el vaig guanyar.
Després, el telèfon va començar a sonar sense parar amb
propostes de feina. Aquest va ser el meu primer naixement
com a il·lustrador professional.
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1984
Després de dos anys treballant sota el mestratge de Dulac,
em sentia amb forces d’anar més enllà. Decidit a provar
sort en el mercat internacional, vaig agafar la meva carpeta
i un bitllet de tren amb destinació a la Fiera del Libro per
Ragazzi, de Bolonya. Una tarda, fent la ronda diària pels
estands per ensenyar les meves il·lustracions, vaig conèixer
un enigmàtic editor català que em va explicar una fantàstica història sobre Antoni Gaudí. Després, ja no el vaig tornar
a veure més fins que un dia, bastants mesos més tard, a Barcelona, em va trucar per telèfon.
Parlava en nom d’una misteriosa John Eagle Foundation i
em va fer l’encàrrec de dibuixar un còmic sobre aquella
increïble història gaudiniana que m’havia explicat a
Bolonya.
Tot era tan misteriós i tan emocionant que m’hi vaig llençar
de cap sense saber si seria capaç de sortir-me’n dignament,
perquè desconeixia el llenguatge del còmic, les tècniques
de la ploma i el pinzell, i no tenia cap referent estilístic fora
del de les meves lectures infantils de Tintin.
D’aquesta manera, L’enigma Gaudí —que vaig signar amb
el pseudònim Sire, per a l’editorial Maimés— va esdevenir
un particular homenatge al meu admirat Hergé.
Aquest va ser el meu segon naixement, aquest cop com a
dibuixant de còmics.

Pinotxo. Generalitat de Catalunya. Tinta i aquarel·la.

Després d’aquesta primera aventura, i d’haver-me picat el
cuquet del còmic, vaig acceptar l’encàrrec de la revista
Cavall Fort per dibuixar les historietes de Felip Marlot i, a
poc a poc, vaig anar polint i actualitzant el meu estil aprenent d’algun dels renovadors de l’escola francobelga com
Yves Chaland en històries per a la revista Cairo, el dominical del diari El País o La Vanguardia.

quínia. De nou, el meu cap va fer un tomb de 180 graus. Ja
sabia què volia fer.

1986
Al mateix temps que tot això succeïa, no vaig parar d’il·lustrar contes i llibres de tot tipus, influït encara per l’estil
d’Edmund Dulac.
Amb el telèfon traient fum i els pots de pintura i els pinzells
exhaustos, vaig sentir la urgència de fer dissabte al meu
estudi. Res del que feia m’agradava, ho trobava massa llepat, volia trobar una manera més sintètica i expressiva...
Més fresca!

Vaig tornar a Barcelona amb la intenció d’experimentar i de
no acceptar cap encàrrec que no em permetés treballar com
jo volia. Així ho vaig fer i em vaig quedar sense feina. Tots
els meus clients volien que seguís fent el que havia fet fins
aleshores. Després de cinc mesos sense fer calaix em vaig
començar a neguitejar. Finalment, els astres van intervenir
de nou: un jove editor que volia engegar unes col·leccions
de contes pel Japó em va donar l’oportunitat de publicar en
el meu nou estil. I així vaig néixer per tercera vegada.
A partir d’aquell moment van venir més encàrrecs per il·lustrar altres contes, com El vestit nou de l’emperador, amb el
qual vaig guanyar el Premi Nacional d’Il·lustració (1996),
del Ministeri de Cultura, o El segrest de la primavera, Llista d’Honor de l’IBBY (2002).
1992

Vaig agafar un tren i me’n vaig anar quinze dies a Itàlia,
sense una destinació definida. A Milà vaig conèixer una
estudiant d’arquitectura de Florència que se’m va oferir per
fer-me de guia a la seva ciutat i me’n vaig anar amb ella. Un
dia, remenant llibres a casa seva, vaig descobrir les magnífiques pintures etrusques de la Tomba dels lleopards, a Tar-
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El 92 va ser l’any del meu canvi tecnològic. Vaig resistir tot
el que vaig poder, però les circumstàncies em van obligar a
arraconar el gouache i el paper reciclat i optar per la tecnologia digital. De tota manera, no me’n vaig penedir, perquè d’aquelles cendres va renéixer una nova au fènix.
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Sevilla‘92 m’havia encarregat unes il·lustracions per al marxandatge de l’Expo.
La feina era interessant i el client important, però era molt
lluny de Barcelona. La meva prioritat era que el client quedés content amb el resultat final. Per això, em vaig veure
obligat a trobar la manera de salvar algunes dificultats
greus que m’imposava la gran distància on havia de realitzar els lliuraments de les meves il·lustracions i la seguretat
en el seu transport. Això em va fer buscar la solució en les
noves tecnologies digitals.
Tanmateix, se’m va plantejar un dilema greu: trobar una
manera d’utilitzar aquella tecnologia per imitar el meu estil
en gouache o crear un nou estil a partir de les possibilitats
que oferien aquelles eines digitals. I vaig triar aquesta segona opció. No va ser fàcil, perquè era com aprendre a caminar de nou, però al final me’n vaig sortir prou bé i vaig néixer per quarta vegada com a il·lustrador. Des d’aleshores,
aquest és el meu estil. De moment.

El segrest de la primavera. Editorial La Galera, Cercle de Lectors.
Gouache i paper reciclat.

I un cop vaig arribar a aquest
punt, l’alumne va tancar la seva
carpeta i em va donar les gràcies
mirant-me els ulls. En aquell
moment, vaig comprendre que
el seu neguit havia desaparegut.
I el meu també.

Clotilde. Revista Tretzevents. P. A. Montserrat. Tècnica digital.
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PERICO PASTOR
PERICO PASTOR

Jo em vaig fer il·lustrador per genètica: sóc lector i dibuixant compulsiu. Semblava, doncs, natural i inevitable fer-me
pagar per aquests dos vicis incurables. Això va començar
amb contribucions a la revista Lecturas el 1976 i després, a
l’etapa novaiorquesa (1976-1989), a diverses publicacions
com The New York Times, Harper’s, Vogue, The Village
Voice, etc., i també a diaris espanyols a la tornada: El País,
La Vanguardia, Avui, Segre, El Exportador, etc.
Per mi, il·lustrar vol dir llegir. Llegir atentament i trobar una
imatge que parli amb el text i no que el representi —se
suposa que els que escriuen en aquestes publicacions s’expliquen prou bé, i que els que les llegeixen són prou
intel·ligents. Aquest diàleg depèn d’una gran varietat de
temes i de la necessitat d’adaptar-se al to de cada secció,
cada publicació, cada tema, etc. Suposo que això es pot fer
de moltes maneres, però jo procuro que sigui de la manera
més natural; em deixo portar i que el text, el format de la
pàgina i l’estil de la revista em dictin. Generalment funciona. La gent que no treballa per encàrrec pensa que aquesta
és una coacció: jo ho veig més aviat com un ingredient més
—com el tipus de paper, els materials, etc.— de l’obra, i
més un estímul que un límit. El resultat —i la justificació—
de la il·lustració és que es creï una tensió entre la imatge i
el text, que provoqui una lectura més rica.
No crec en l’estil com a marca. Crec que el meu és prou
característic i que és més resultat dels materials que faig servir que de la meva voluntat. Tampoc em veig obligat a mantenir-lo, com si fos una marca, ni a canviar-lo cada temporada per satisfer el client. Això no és així en totes les branques
de la nostra professió, però jo faig sobretot premsa i llibre.
Encara em sorprèn el nombre d’excel·lents professionals
que hi ha a Espanya, i més tenint en compte les condicions
en què es treballa, que són més fàcils que quan jo vaig
començar, tot i que estan molt per sota de la mitjana europea —per no mencionar les dels EUA o el Japó. La creació
d’associacions professionals ha contribuït a millorar les
coses, però encara queda mot per fer si volem que hi hagi
un futur per a la nostra feina a Espanya i no acabem subcontractats per agències americanes, alemanyes o coreanes. Crec que és molt més urgent que preguntar-se si el digital ens afectarà molt.

Pisón, il·lustració per a Dietario Voluble, d’Enrique Vila Matas
(El País).

53

CARLES PORTA VIST PER NANDO VICO

54

BAFARADES. LA IL·LUSTRACIÓ ACTUAL A LLEIDA

BAFARADES. LA IL·LUSTRACIÓ ACTUAL A LLEIDA

L’EXPRESSIÓ DE LES COSES
www.carlesporta.com
CARLES PORTA

Sempre he sentit una atracció especial pel dibuix, però, tot
i això, no em considero especialment dotat, com a mínim,
en un sentit clàssic del terme. No sóc dels que té el
traç ràpid i àgil i pot convertir la seva habilitat en un espectacle. Potser podria ser ràpid, però els meus esbossos estan
plens d’indecisions, vacil·lacions i correccions.
Això deu ser perquè no he practicat el dibuix de model. I és
que no m’he sentit mai atret pel retrat de la realitat, com a
mínim fins ara. El que m’atreu del poder del dibuix és la
possibilitat de reinventar-lo, de poder dir que les coses són
diferents o que poden ser d’una altra manera. Suposo que
per això m’agraden els expressionistes, perquè demano a
un dibuix o a un quadre que les coses que el poblen s’expressin, que actuïn i que ens revelin el seu autèntic ésser.
De la mateixa manera, també suposo que aquesta necessitat em porta a la meva fascinació per l’animació.
El meu amor pel dibuix neix del dibuix mateix. Neix com la
idea d’un univers paral·lel. És una porta de fugida a un altra
realitat formal, física i atemporal, com si poguéssim traspassar el mirall de l’Alícia per aparèixer en un món on regnen altres lleis. I entenc això com un poder d’una força
incommensurable, perquè, encara que treballo des de fa
molts anys amb ordinador i dibuixo amb un sofisticat llapis
digital, sé que puc agafar un discret i humil llapis de gràfic
i representar un atac alienígena amb naus baixant sobre la
ciutat i milers de persones fugint espaordides. No necessito un pressupost de milions de dòlars, però el més increïble
és que l’emoció i la intensitat que es provoquen en un
espectador poden ser equiparables.
És possible que amb el temps em vagi apropant, a poc a
poc, a la realitat. Potser és un problema de maduresa, com
diu un amic meu. Ell creu, com deia Josep Pla, que la
novel·la, i, per tant, la ficció, es gaudeix en l’adolescència i
que, en canvi, el gust per la crònica o l’assaig pertanyen a
l’edat adulta.
Mentrestant, continuo practicant un dibuix que està més a
prop de les idees i dels conceptes que de la realitat. Per
això camino amb un peu dins el disseny gràfic i gaudeixo
de qualsevol forma d’expressió gràfica. Veig diluïdes les
fronteres entre aquestes disciplines: decidir l’espai i la

Cartell inèdit per a la Fira de Teatre de Tàrrega.

qualitat formal del text, la seva ubicació i la seva connivència amb la il·lustració és per mi part del joc i té total
transcendència.
Per aquest motiu em considero dissenyador gràfic, i sempre he intentat poder participar en tots els vessants d’un
projecte gràfic. Sóc conscient que em sento atret, des d’infant, per cartells, pels títols de crèdit d’una pel·lícula, per
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una caixa de galetes, per una marca de joguines, pel rètol
d’una botiga, per una ampolla de refresc, per la portada
d’un diari japonès, per l’esgrafiat d’una inscripció àrab o
per un sobre de cromos cridaner. En totes aquestes coses,
que molts consideren trivials, hi veig l’oportunitat d’ampliar la nostra qualitat de vida, de fer més excitant la nostra
vida quotidiana, en una paraula, de construir un entorn més
interessant. Sento que, per mi, aquesta idea és primordial,
però m’adono que potser, lleidatanament parlant, aquest
sentiment encara resulta rar.
Transcendint del món del disseny a l’arquitectura o a l’urbanisme, i entenent totes aquestes manifestacions com l’expressió visual de la ciutat i com la transformació d’aquesta
experiència en sentiment, referents i identitat, a la meva
ciutat aquesta experiència està esquitxada per un sentiment de pèrdua constant, muda i silenciosa. Envejo altres
llocs on han respectat i gaudeixen d’un entorn visual més
humà; on conserven, amb estima, el llegat de la seva història, encara que sigui humil; que saben apreciar i fomentar la
novetat, però que han guardat, per poder gaudir-ne exquisidament, tot allò bo que la seva cultura ha esta capaç de
construir. Potser avui Lleida és més atractiva que mai, però
calladament té un esperit de pobresa descoratjador.
Potser contagiat per aquest esperit, visc en el convenciment d’haver de transformar-me constantment i que d’això
depèn la meva subsistència. Em costa mirar enrere, potser
amb la por de convertir-me en una estàtua de sal. No m’a-

Imatge de l’storyboard per a capçalera Puck Cinema Caravana.
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Estudi de cartell per a Animac‘07.
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grada treure un partit excessiu de les meves troballes formals o aposentar-me en un estil definit. La veritat és que no
penso en termes d’estil, sinó de projecte o d’oportunitat i,
encara que pugui resultar contradictori, amb la meva idea
de voler donar un segell a tot allò que faig.
Cada encàrrec, cada projecte, proposa des de dins una
solució diferent i cal ser capaç de trobar-la, encara que no
sempre sigui possible. Cal tenir un esperit autodidacte, una
actitud de recerca arriscada que a vegades pot abocar-te al

fracàs, perquè et converteix sempre en un etern principiant. Tanmateix, és més emocionant, més sincera i interessant.
En definitiva, he arribat al convenciment que aquest desig
de dibuixar, aquest afany per representar altres móns o
coses que aparentment no existeixen, aquesta necessitat de
buscar i assajar noves formes d’expressió, no és paradoxalment una fugida, sinó la meva manera personal de créixer i comprendre el món real que m’ha tocat viure.

Imatge de capçalera de Puck Cinema Caravana.
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IL·LUSTRACIONS AMB PLASTILINA
www.cactusoup.com
CactuSoup (FRANCESCA VASILE & BLAI BAULES)

Suc d’Estels, Supermercat de Somnis, Petó de Piranya,
Catifa de Cucs, Ceba Lacrimògena, Rialla de Terra, Projectil d’Amor, Plat d’Indiferència, Elefant Anorèxic, Pit de
Cafè, Taronja Blava, Batut d’Intel·ligència, Tresor de Xatarra,
Llonganissa de Mosques, Clau Empresonada, Finestra al
Fons del Mar, Segon Infinit...
CactuSoup!!! Aquest nom va néixer d’una pluja d’idees feta
en un viatge en cotxe durant una llarga caravana i dóna el
nom a un projecte que es va crear ajuntant idees, pensaments, accions, colors i mans. Els cactus són éssers sobrevivents que han sabut modificar-se i adaptar-se en ambients
límit, transformar les fulles en espines, així pungents, irreverents, però capaços de treure flors meravelloses i plenes
de color. Soup és tot mescla, fusió d’estils, d’aromes, de
sabors. Entenem l’art com la cuina, perquè pintar és com
cuinar un plat: és buscar els ingredients, preparar-los, processar-los amb amor i cura. El resultat s’aprecia amb els sentits, ens alimenta, ens fa créixer i gaudir i ens dóna energia.
CactuSoup és un col·lectiu format per Blai Baules i Francesca Vasile. Il·lustrar, per nosaltres, és crear nous mons
paral·lels que plasmem amb la plastilina, el fang, els objectes trobats, els dibuixos, les fotografies. Ens sentim lliures
per expressar-nos amb diferents tècniques i mitjans.
Les nostres il·lustracions neixen fixant les idees sobre
paper en un esbós i després dibuixem l’escena amb precisió i treballem aspectes com la composició i el color. En
segon lloc, fem un llistat dels materials i els objectes que
ens fan falta. Un cop tenim tot el material, comencem a
modelar els personatges i els elements de plastilina, composem l’escena i, una vegada enllestit el set, il·luminem i
fem una fotografia, que, finalment, és processada informàticament. Es tracta d’un procés laboriós i bastant llarg, però
de mica en mica aconseguim fer realitat aquelles imatges
que tenim al cap.
Hem creat tota una sèrie de personatges fets amb fruites i verdures, com el Sweet Potato (Moniato) i una sèrie de personatges, com el Gerson i la Lupe, que formen part de la nostra
petita família. Per conèixer-ne tots els membres, us convidem
a passar per la nostra pàgina web: www.cactusoup.com.

Artic, CactuSoup.

El que més ens agrada és sentir-nos lliures a l’hora de crear,
tot i que també treballem per encàrrec en projectes de disseny gràfic, publicitat, fotografia i pintura mural.
Som uns enamorats de l’art, del que és bo, del que és contundent, del que es produeix amb passió. Molts són els
artistes que ens emocionen: Wolfgang Laib amb la seva
col·lecció de pol·len, la irreverència de Bansky, les formes
poètiques de Louise Bourgeuise, les instal·lacions de Christian Boltansky, les pintures de Mark Rotko, les pel·lícules
de Peter Greenaway i els arbres de Giuseppe Penone són
exemples d’una llarga llista.
Ens inspira i ens diverteix el cinema d’animació. De fet, no
excloem en un futur experimentar en aquest camp, però
sobretot el que influencia el nostre treball és mirar el món,
el carrer, les persones, la natura i les coses senzilles que
passen cada dia.
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Gerson Portrait, CactuSoup.

Sweet Potato, CactuSoup.

Treballar en equip té els seus avantatges: quatre ulls, quatre
mans i mil idees que sorgeixen. Tenim la possibilitat de confrontar constantment la nostra feina i de complementar-nos
mútuament, ja que cadascú ve de camins diferents, amb les
seves habilitats i competències. Així és com ens vam introduir en el món de la creació.
La Francesca explica: “Tenia 6 anys, la mestra cada setmana ens feia llegir un conte per episodis i recordo que tractava d’una família de cabres. Ens va demanar que féssim
uns dibuixos per il·lustrar les historietes. Vaig dibuixar el

Girafa astronauta, CactuSoup.
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Rat, CactuSoup.

personatge que més m’agradava. Era una cabra artista, i la
vaig dibuixar mentre pintava una tela posada sobre un
cavallet, i en una de les potes hi tenia una paleta de colors.
El meu dibuix va sorprendre i agradar molt, va estar penjat
tot un any a classe. I així és com vaig decidir que les arts
eren la meva vocació. Ho tenia molt clar. Vaig estudiar el
batxillerat artístic i després la carrera de Belles Arts. Em
vaig especialitzar en gestió cultural, encara que no he deixat mai de dibuixar, crear i recollir coses... Per mi, il·lustrar
és com tenir un diari de viatge, de vida. Vaig dibuixant en
llibretes Moleskine les coses que em passen, les idees que
neixen, les situacions que m’emocionen.”
En Blai explica: “Als 14 anys, els grafits em van explotar a
les mans. Aquell món de colors llampants em va seduir

tant que en alguns moments fins i tot va arribar a ser addictiu. A poc a poc, i gràcies a aquesta iniciació, vaig anar
obrint portes, els murals eren cada vegada més complexos
de formes, colors i, d’alguna manera, es convertien en
il·lustracions de grans proporcions sobre els murs de la
ciutat. Per poder documentar més acuradament aquestes
obres efímeres, vaig estudiar fotografia i, més tard, tot
tipus d’aplicacions informàtiques per poder fer un pas més
en aquest món de colors.”
Actualment, els nostres camins s’han lligat fent una bona
barreja. No ens cansem d’experimentar, jugar i imaginar,
com si fos una cuina o un laboratori on tots dos aportem els
nostres ingredients per fer-ne un pastís de diferents
estrats... Mmm!!!
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Mosaic de

joves il·lustradors
lleidatans
Marina Guiu Almenara
Lleida, 1989

marina.guiu@gmail.com
http://marinaguiu.daportfolio.com
http://marinaguiu.blogspot.com
“Crec que tothom té una capseta dins seu, petita i personal però molt
útil per viure i ser un mateix. Alguns l’obren, l’exploten, l’ensenyen...
La il·lustració és una part de la meva capseta, plena de paraules.
Sensació. Llum. Dona. Color. Por. Il·lusió. Humanitat. Vida. Evasió.
Forma. Trencament. Mort. Sexualitat. Tacte. Línia. I més.
I es queden il·lustrades. Així obro la capseta.”

Ares Juclà Reche
Lleida, 1982

arexxucla@hotmail.com
“La il·lustració és passat, present i futur. És l’enteniment, la reflexió
i el descobriment de la fantasia i de les idees humanes.”
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Montse Mir Gaya, ‘Marrubi’
Lleida, 1984

montse_gaya@hotmail.com
No crec que algú
pinti per algú,
pintar deu ser semblant
a fer-te unes sabates...
“L’art és l’expressió de l’ànima que desitja ser escoltada.”
Sense crear no podria viure.

Miguel Ángel Murillo García, ‘Miki’
Lleida, 1988

mikitouchposca@hotmail.com
“La curiositat va matar el gat, però no li va importar, perquè encara
tenia moltes vides.”
“He creat les samarretes Pülsar amb missatges de tipus musical, sexual
i visual, o únicament creades per pura inspiració. És el que té de bo ser
il·lustrador. Totes amb el rerefons que la joventut pensa i es va adonant
que ens han ensenyat en què creure, però que sortim desobedients.
Ens han donat moltes possibilitats fàcils, però sortim inquiets.”

Artur Ribes Masip
Torrebesses (Lleida), 1986

arturribes@hotmail.com
http://arturribes.blogspot.com/
“Com la majoria d’artistes, dibuixo i pinto des de petit, i sempre
he tingut clar que volia dedicar-me al món de la il·lustració,
principalment perquè no tothom pot guanyar-se la vida
i gaudir al mateix moment del que està fent.”
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Olga Sanfeliu Solé
La Fuliola, 1976

http://olgasanfeliu.blogspot.com/
olgasanfeliu@gmail.com
“Il·lustrar em produeix una alliberació d’endorfines. El fet de trobar una idea
que t’agrada, dedicar-li tot el teu pensament, cuidar tots els detalls, és com
enamorar-se de cada projecte, concurs o dibuix en què s’està treballant.
Una il·lusió que ho inunda tot, fins al següent propòsit.”

Josep Torres Balasch
Castelldans, 1978

sisdits@gmail.com
http://lacasadelboscvell.blogspot.com/
“Il·lustrar és per damunt de tot explicar històries; es barregen tants
llenguatges diferents que es potencia qualsevol procés, idea o tècnica que s’utilitzi. M’agrada qualsevol tipus d’il·lustració, sobretot les que
no entenen d’edats i et transporten cap a mons paral·lels, les ambigües...
Quan les imatges comencen a aparèixer dins del meu cap, esbossos,
música, cinema, records, es pot dir que la feina ja ha començat.”

Fernando Vico de la Torre
Barcelona, 1982

nandoilustrador@hotmail.es
“Ser il·lustrador és més que una feina, és una forma de vida.
El bloc d’esbossos sempre és l’amic més fidel.
I quan aconsegueixes la idea apliques la tècnica i elabores
una il·lustració de qualitat. Comença la part més complicada
de la vida d’un il·lustrador: poder-ne viure.”
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Ramon Rubinat

Fotografies: Arxiu Nurosfera

‘Els cal·lígrafs’, de Núria Perpinyà
Impressions d’un espectador tràgicament satisfet

Un relat crepuscular
La paraula que, per a mi, defineix aquesta obra és crepuscular.
Hi ha dos fragments de dos llibres que sempre he pensat que
transmeten perfectament la sensació del final d’una època (la
literatura en va plena, d’aquesta idea, “se canta la que se pierde”, ja ho sabem): el primer es d’El temps dels regals, de Patrick
Leigh Fermor, i el segon, una obra de la Hannah Arendt.
Del llibre del Fermor, l’editor ens diu: “Aquest llibre conté el
relat de la seva caminada fins a Hongria, riu amunt, per la
ribera del Rin i, riu avall, vorejant el Danubi, cap als misteriosos inicis d’Orient (...) Al llarg del seu viatge descobrirà alguna cosa més que la llibertat i la companyonia del camí: les
llengües, les arts, els paisatges, les religions, la història i,
sobretot, la gent d’una dotzena de civilitzacions desplegades
davant de la seva ment àvida i juvenil, perfilades amb nitidesa contra el fons de la tempesta que s’aveïnava.” Aquest paràgraf serviria, també, per descriure Els cal·lígrafs, una obra que
ha sabut transmetre perfectament la sensació de declivi, de
davallada, que correspon al moment previ a l’extinció de la
bellesa i aquest exercici funerari el duu a terme d’una manera elegant i digna (una cosa és el discurs i una altra el paper
de determinats personatges), motiu pel qual, tot plegat, esdevé un homenatge. Presenciem la caiguda i és en aquests instants de tensió que l’arquitectura moral de l’individu ens diu
qui és cadascú i què hi tenim al darrere, i és en aquest
moment que la Joana (Imma Colomer) adquireix una envergadura gegantina, quan de forma metonímica (perquè ella és
una part del tot) ens fa palesa la grandesa d’una disciplina
monumental i delicada, erudita i decrèpita, artesana, antiga,
lenta i sola... perfilada amb nitidesa contra el fons de la tempesta que s’aveïna. Doncs bé, en aquest llibre del Fermor hi
ha una altra frase que, des que la vaig llegir, sempre he pensat que descriu molt bé aquesta flaire mortuòria que expel·leixen els finals imminents: “Les síl·labes transmetien una sensació de crepuscle històric, quelcom transcendent i ombrívol”
(aquesta frase és magnífica!). Trobo que és pertinent mencionar-la ara perquè parla de les síl·labes (l’objecte de treball

d’Els cal·lígrafs), del crepuscle històric (que Els cal·lígrafs testimonien), de la transcendència (perquè, malgrat tot, ens
diuen de manera molt clara què és el que compta) i de l’ombra (que és el blanc i negre de la nostra feblesa moral, de les
nostres misèries).
Els cal·lígrafs és una obra que fa mal perquè ens situa davant
d’una realitat adversa i definitiva, però potser fa més mal
encara perquè el seu contrincant és un ésser menor i insubstancial: el drama és que ens guanyi un individu incapaç
(quina brutícia!). Morir és una cosa, però el fet d’haver de
presenciar que el nostre llegat (que té més de cinc mil anys)
s’esvairà en un no-res elemental i ximple converteix la nostra mort en un tràmit injust: no ens ho mereixíem, això. D’aquí ve el final de l’obra: enveges, traïcions, violència... No,
no se’l mereixien, un final així, i és per això que tenim el teatre, perquè els dramaturgs ens posin al davant el drama de
la vida: no és just i ens hi revoltem... de manera estèril, vet
aquí la tragèdia.
Hannah Arendt, al llibre Karl Marx i la tradició del pensament
polític occidental, tot referint-se a Hegel, ens diu que, per a
aquest filòsof, “la veritat apareix quan tot és troba en la seva
fi, que és el mateix que dir que «únicament quan la fi és a
prop podem, nosaltres, aprendre la veritat»”. Vull posar
aquest fragment en relació amb Els cal·lígrafs perquè diu, molt
clarament, allò que Els cal·lígrafs han fet que passi al final de
l’obra (que és el final d’una època): que arribi el moment de
l’anagnòrisi! Ara tot se sabrà, ara cauran les màscares, ara sortiran les misèries, ara es veurà la nostra feblesa, i tot això ens
ho descobrirà, per contrast, el testimoni nítid de la veritat. Les
múltiples víctimes i damnificats que provoca l’ocàs de la
cal·ligrafia són, però, els focus que l’il·luminen i que ens en
descobreixen la seva veritable envergadura. Ètica, compromís, il·lusió, tradició, sensibilitat, rigor, intel·ligència, saviesa...
tots els constituents d’aquest cadàver imminent ens presenten la seva veritat i, al mateix temps, fan aflorar la brutícia que
arrossegava el difunt. Vegeu-ho, espectadors, vegeu quina
manera innoble de morir, quina injustícia. Maleït temps pre-
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sent, Saturn imbècil, t’has equivocat: no ens has xuclat l’ànima, no ens has pres el cor, no te’ns has apropiat, ans al contrari, ens has deixat morir en un marge de l’oblit, tant de bo
ens haguessis robat alguna cosa!
La representació d’aquesta veritat terminal i preclara trobo
que és un dels grans encerts de l’obra.
El to epigramàtic
D’Els cal·lígrafs se’n podrien aïllar els fragments de text que
funcionen autònomament i tindríem un excel·lent llibre d’aforismes. L’obra va plena de sentències camuflades de diàleg,
d’epigrames dissimulats que s’insereixen en les converses
com si diguessin “jo passava per aquí”. Però resulta que
aquesta escriptura epigramàtica té dos virtuts que són patrimoni exclusiu dels bons escriptors: la primera és que aquests
enunciats actuen com si fossin píndoles del saber, la segona
és que la seva gravetat esdevé un fenomen meteorològic, un
clima que afecta la recitació, la definició dels personatges i
que té, fins i tot, una funció actoral, ja que podríem dir que la
instruïda i solemne presència del text, el seu caient, és una
mena de correlat objectiu de la integritat de la Joana i, en
aquest sentit, es contraposa a la fútil i plastilínica inconsistència del discurs que ens imposa la realitat homicida.
L’espectador agraeix aquests fragments perquè els aforismes
són per a la literatura el mateix que la bona lletra és per a la
cal·ligrafia: una expressió ben feta, una estilització de l’ofici.
Tant se val si parlem d’una lletra o d’una idea, quina diferència hi ha? El paral·lelisme que s’estableix entre aquests dos
exercicis de miniatura és prou evident i significant, tots dos
tenen alguna cosa de bellesa escultòrica, una volumetria
menyspreada per l’ànsia grollera dels ximples i pel seu neguit
de passar pàgines.
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La primera part
Quina diferència hi ha entre fer una classe i actuar en un teatre? Pel que fa als actors, cap. S’han d’aprendre un text, l’han
de saber dir i s’han d’acompanyar dels materials que els resultin més útils per fer visible el missatge; han de controlar el
temps, han de saber esglaonar el discurs i, en acabar, han de
sentir que han sabut transmetre allò que pretenien: totes dues
activitats són una unitat. La primera part de l’obra ens permet
conèixer els personatges i conèixer també la disciplina de la
cal·ligrafia, qui ho critiqui, però, dient que semblava una classe és que no sap com es fa una classe (o no sap que fer una
classe és fer teatre). A banda d’això últim, m’ha agradat molt
aquesta part, m’agrada aquest “fresc”, aquesta “aproximació”, aquesta riquíssima “cala cal·ligràfica”. Què passa en
aquesta primera part? La cal·ligrafia, això és el que passa. Si
no sabem per què plorem, el que fem és devaluar les nostres
llàgrimes. Primer cal veure l’envergadura, la biografia del personatge i després cal lamentar (perquè prèviament l’hem
conegut) la seva pèrdua.
M’agrada aquest homenatge a la cal·ligrafia perquè ens trasbalsa d’una manera subtilíssima: tota aquesta bellesa porta
escrit a la pell que el seu cant no és dionisíac, sinó elegíac. La
fragilitat dels traços, les menudeses de tinta... Què són, sinó
víctimes imminents, la primera cosa que s’endurà el vent de
la barbàrie? Mireu, són ben poca cosa, cinc mil anys infinitesimals, però han arribat fins a aquí, fins a aquest moment,
mireu-los, mireu-los...
Aquesta primera part és necessària, absolutament necessària,
perquè ens fa estimar la cosa, de manera que quan la cosa s’acaba, nosaltres, sense adonar-nos-en, també patim el dol. A
més, perquè una obra no sembli un pamflet misantrop cal que
li dediqui una mica d’espai a la bellesa, cal que es vegi la gene-
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alogia d’aquest plor nostre d’ara: venim d’una idea bonica, no
tots érem dignes agricultors d’aquesta idea, però, malgrat tot,
presidia la nostra activitat com una guardiana o una deontologia professional. Ara resulta que tot allò no era el que semblava,
i què? L’espectador sabrà que aquells que surten a la primera
part d’Els cal·lígrafs no eren tan perfectes com ens volien fer
creure, però això no invalida la feina artesana que realitzaven:
una cosa és que el serveis mèdics no funcionin bé i una altra que
decidim tancar les UVI. Assistim al funeral ignominiós d’un
ofici... Per adonar-nos-en, ens calia, primerament, mirar enrere.
La segona part
Quina és la mort que més li convé a la cal·ligrafia? Que la cosa
s’acabés sense fer soroll, com si s’extingís una bugia, o que
l’angoixa de la mort revolucionés la realitat amb l’estrèpit
d’un caos absolut? Quina era la millor opció: que es morissin
de vells els artesans i morís, amb ells, el seu ofici, o bé que fos
la dictadura del present, amb les seves universitats desanimades, la seva tecnologia ataconadora i les seves prioritats de pa
sucat les encarregades de declarar la seva mort?
Trobo que la dramaturga i el director han fet bé de triar el
soroll com a opció final: és tan eloqüent el seu contrast amb
la feina silenciosa del cal·lígraf! El final és tan barroer, és tan
bruta la nostra claudicació que allò que un dia va ser lletjor
ara ens semblarà una catedral de la bellesa. Apareix la violència, esclaten les rancúnies, surt la fera, corre el foc per un solc
de pólvora: hem saltat des de l’avió, ara tot és caiguda. Tots
correm per salvar el nostre profit i desatenem allò que ens
unia, l’obra pacient i meticulosa que ocupava la nostra vida i
que ens conformava: defugim la cura d’allò que ens constituïa, d’allò que ens instruïa, d’allò que érem i correm, espaordits, per escapar de la circumstància. Què poc ens costa oblidar-nos de... nosaltres mateixos!

Ho trobo molt adequat. M’agrada que s’acabi així, ben lluny
de la bellesa definida.
Els actors/personatges
Imma Colomer: excepcional. Em sembla que és molt difícil
que aquesta feina es pugui fer millor. Té el posat i la gravetat
necessàries, no és una persona, és una premonició. Parla com
parlen els oracles i els eremites, amb una ressonància bituminosa, com si després de cadascuna de les seves frases s’hi
pogués afegir un “però tant se val” o un memento mori. I és
cordial alhora; cordial, s’entén, amb la cal·ligrafia, amb el seu
compromís amb la bellesa. Si fos un dels personatges parlants
de Plaute seria, sense cap mena de dubte, la Dignitat o l’Artesà. Quan parla, sembla que sil·labeja les frases, és com si volgués dedicar a cada síl·laba (lletrejar-les seria excessiu) un instant protagonista. Parla de forma cuneïforme... allò que diu,
a més de sentir-ho, diria que ho podem veure. Té una dicció
escultòrica, aquesta actriu.
Pep Planas: escric aquest text el diumenge a primera hora de
la tarda, sense haver tornat a veure l’obra. El divendres, al
començament de la funció no se l’entenia gaire, però ràpidament va escampar els dubtes i se’ns va mostrar perfectament
jerk. M’agrada moltíssim. El personatge aplega un conjunt de
característiques que defineixen molts professors/funcionaris
universitaris, i l’actor sap donar a cadascuna d’aquestes característiques el seu minut de glòria. Molt bé, molt bé. Reprenc
l’escriptura d’aquest text dilluns al matí: a la funció d’ahir, Planas va estar grandiós. L’actor ens transmet perfectament la
inconsistència dels homes i dels discursos. El seu rigorisme inicial era, en realitat, una forma d’amagar un trauma i de suportar-lo i el seu èxit professional (com a perit policial), fonamentat sobre la runa d’un departament arrasat, també és el mateix:
un trauma del qual ell, el personatge de la traumatologia, se’n
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sabrà sortir. Així s’arreglen les fractures: apartant els ossos trencats. Planas sap traslladar perfectament aquesta misèria moral i
la rancúnia de l’home impedit, no pel seu físic, sinó per la seva
feblesa moral, per la fractura de tots els principis.
Ferran Farré: també em va agradar molt. La seva feina és difícil, perquè ha de mantenir en equilibri un triangle format per
l’erudició, la seducció i el discurs transgressor. El Ferran aprofita molt i molt bé la seva agilitat física, els seus desplaçaments
per l’escenari són un transsumpte de la seva agilitat per passar
de la saviesa a la insinuació eròtica; d’una proposta bufanúvols
a les manifestacions reivindicatives. És àgil físicament i ho és,
també, en la vida. Al final, però, subsumit en aquest caos que
s’imposa al departament, no n’és tant, d’àgil... Ai, els idealistes! Sempre fugen al mateix lloc (“vull viure entre gent de
pau”), per això són idealistes: no saben que aquests llocs no
existeixen. Tan savi i, alhora, tan simple. Passarà la malaltia
adolescent i deixarà de lliscar per les taules i de fer saltirons; de
moment, però, somnis, subversió, saviesa, força física, cabells
llargs, llibertat i conquestes amatòries, el personatge ho té
tot... I Ferran Farré aconsegueix que se sàpiga, que se sàpiga
que ho té tot, per això la seva actuació és tan bona.
Núria Casado: trobo que té una funció micròfon, m’explico:
quan ella s’apropa als altres personatges, els permet que parlin,
els fa d’excusa, de pretext i ells, aleshores, desenvolupen la seva
personalitat i la seva visió del món. La Núria té moments que
demostren una evolució psicològica, però és el personatge
menor (ella és l’estudiant, la petita, tot i que ja té una edat). No
cal dir que l’actriu l’interpreta perfectament, li fa fer allò que el
personatge necessita però no pot esclatar com els altres i, per
tant, no té tantes oportunitats d’oferir-nos més registres. Si l’Acàcia no ens dóna més és perquè la funció del personatge no és
aquesta. Núria Casado, perfecta fent de personatge moderat.

nostres. De vegades riem perquè ens incomoda el ridícul que
fa un personatge: sentim vergonya aliena i, de vegades, la
vergonya que sentim no n’és tant..., d’aliena. Els cal·lígrafs ha
aconseguit que riguem per molts motius diferents: per la
barra del Bràssica, per les urgències satiriàsiques del Felip, pel
neguit voyeur que sentim en ser testimonis dels petons i del
nu, pel neguit incomodíssim que ens genera la guillotina, etc.
Són parèntesis, aquests riures. A l’altra banda del somrís, que
és una petita desconnexió, hi ha la derrota. Riem perquè és
l’últim que ens queda. Oh, què significatiu que és el fet que
la Joana només somrigui en un únic moment de l’obra! No ho
fa en cap altra ocasió, no pot, la vida no li ho permet, però
somriu, amb recança i penediment, quan plana sobre ella la
possibilitat de l’amor. No ho ha fet abans ni ho farà en acabar
l’escena. Nosaltres riem per la desvergonyia del Felip, pel seu
ímpetu amatori, i també riem pel cinisme del Bràssica. Som a
una banda i a l’altra, allà on hi ha l’oxigen (o la irresponsabilitat), perquè la resta és angoixa.
Vivim en un temps de regals i Els cal·lígrafs n’és un dels que
més bé s’adeqüen al nostre temps. L’obra ens mostra una
bellesa amenaçada pels necis i ens la perfila amb nitidesa contra el fons de la tempesta que s’aveïna; nosaltres ho percebem
amb angoixa i anem resseguint la seva davallada. Quan la fi
és imminent, Els cal·lígrafs ens mostren una veritat angoixant
i bruta, una moral tumefacta, la magnitud de la seva misèria.
La literatura, però, és això: la narració del conflicte i el teatre
(que és la manera en què els llibres viuen el miracle de la
transsubstanciació) és una forma de fer-nos-ho entendre.
Quan la literatura (Núria Perpinyà), la direcció teatral (Òscar
Sánchez) i els actors (Imma Colomer, Pep Planas, Ferran
Farré i Núria Casado) són capaços d’explicar-nos el misteri
crepuscular de la vida, la llum de la raó amorteix el nostre
dolor amb el bàlsam de la saviesa i som capaços d’assumir
l’horror amb dignitat.

Tragicomèdia
Hauríem de riure? Ens ho podem permetre, atesa la situació?
És per posar-nos a riure, això que ens passa? Què és el que ens
fa riure? Som al teatre i no en podem evitar l’efecte terapèutic: quan veiem les misèries dels personatges també veiem les
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Crònica de dues escultures: la Verge de l’Arcada

La Verge de l’Arcada, o Mare de Déu de l’Arcada, és el nom
tradicional d’una antiga imatge que, des de temps immemorial, estava situada en un antic portal d’origen romà emplaçat
entre les actuals cases número 7 i 9 del carrer Major, fins que
l’any 1802 enderrocaren el portal, conegut aleshores com
l’Arcada de Castro. La imatge fou resituada en una fornícula a
la façana de l’esmentada casa número 7 i, a partir d’aquest
moment, en el transcurs dels anys, la imatge apareix i desapareix de la seva fornícula: durant la guerra de la Independència, la imatge fou amagada sota les escales d’aquella casa
per tornar-la al seu lloc un cop passat el perill; l’any 1868,
amb motiu de la Revolució de Setembre, l’Ajuntament obligà
a retirar dels carrers i places totes les imatges religioses i, en
compliment de l’ordre, la Verge de l’Arcada fou retirada i es
tornà novament a la seva fornícula durant la Restauració
monàrquica, i, finalment, l’any 1936, les propietàries de la
casa número 7 del carrer Major, les germanes Dolors i Filomena Alcaide Gabaldà, retiraren la imatge de l’exposició
pública i la guardaren en un lloc segur fins que un cop finalitzada la Guerra Civil (1936-1939) la dipositaren a l’església
parroquial de Sant Pere, on actualment es pot contemplar.1
La datació de la imatge s’atribueix al segle XVI-XVII i fou restaurada el 1888 per l’escultor de Torelló (Osona) Josep Balcells i Sendil, segons consta, escrit, al dors de la imatge. És
una verge sedent, coronada, que vesteix túnica vermella i
mantell blau decorat amb estels daurats de sis puntes i sanefa gofrada, daurada, puntejada que alterna motius geomètrics i crismons rojos, amb el nen al braç esquerre que porta
el globus crucífer. És una talla de fusta policromada de mida
62 x 30 x 20, amb peanya de base quadrada d’11 cm.2

L’escultor Innocenci Soriano-Montagut i Ferré.

coneguda com la Verge de l’Arcada, per tal de restablir l’antiga imatge i la seva presència pública en el si del carrer Major.
El concurs fou declarat desert.
El Cercle de Belles Arts, com a veí del carrer Major, no hi podia
faltar i col·laborà en aquesta iniciativa des del primer
moment. Es convocà un nou concurs amb una dotació econòmica de 25.000 pessetes per al primer premi i dos accèssits
de 2.500 pessetes cadascun.3

El 7 de gener de 1959, l’Associació de Veïns del Carrer Major
i Plaça de la Paeria declarà la Verge de l’Arcada patrona de
l’entitat i el mes de setembre de 1960 convocà un concurs
públic d’escultura que representés la Mare de Déu i que seria

Un cop rebudes les obres participants i finalitzat el termini de
presentació, un jurat qualificador presidit per l’arquitecte lleidatà i, a més a més, nascut al carrer Major, Manuel Cases Lamolla, director de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, atorgà el
premi de la convocatòria a l’escultor Innocenci Soriano-Montagut i Ferré i els dos accèssits, en atenció a la qualitat de les
obres, a Antoni Abad i Gil i a Leandre Cristòfol i Peralba.

Foto de capçalera: El governador civil de Lleida José Antonio Serrano
Montalvo lliura el premi d’escultura de la Verge de l’Arcada a l’escultor Innocenci Soriano-Montagut a la seu del Cercle de Belles Arts.

Prevista la col·locació de la imatge premiada a la façana lateral de l’església parroquial de Sant Pere (Catedral), a uns quatre metres sobre el nivell del paviment del carrer Major, com
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així es portà a terme, es construí una capelleta per albergar la
imatge, projectada per l’arquitecte Manuel Cases Lamolla,
que fou realitzada als tallers de pedra artificial Argilés, de Lleida. En relació amb les característiques materials de la imatge,
cal dir que fou realitzada amb pedra calcària dura, totalment
refractària a la humitat, procedent de les famoses pedreres
d’Ulldecona. Les mides de la verge són 80 x 35 x 36 i s’asseu
sobre una peanya de 31 cm.
Pel que fa a l’escultor guardonat, hem de dir que Innocenci
Soriano-Montagut era professor de l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi de Barcelona, càtedra que obtingué per
oposició a la jubilació de l’eminent escultor Frederic Marés,
després d’haver obtingut, l’any 1936, la plaça de professor de
l’Escola d’Art de la Universitat de Salamanca, de la qual seria
el primer director i, alhora, membre de la Junta de Govern de
la Universitat, que presidia D. Miguel de Unamuno.4
Col·locada la imatge dintre de l’esmentada capelleta, l’acte
solemne de benedicció i entronització de la Verge de l’Arcada fou
realitzada el diumenge 29 d’octubre de 1961, a les dotze trenta
hores, pel bisbe de Lleida Aurelio del Pino Gómez i apadrinada
pel governador civil José Antonio Serrano Montalvo i per la senyora Pilar Gil, esposa de l’alcalde Francisco Pons Castellá.

vers les tradicions i l’encert de l’Associació de Veïns del Carrer
Major i Plaça de la Paeria de restablir la Verge de l’Arcada.
Seguidament, les autoritats i la comitiva es traslladaren a la
seu del Cercle de Belles Arts, davant per davant de l’emplaçament d’aquesta imatge, on el llavors president Joan Manuel
Nadal Gaya prengué la paraula i manifestà que s’associava a
l’acte en nom de l’entitat que presidia, agraïa a les autoritats
la seva presència en el lliurament de premis i felicitava els
guardonats i l’associació de veïns per la seva iniciativa feta
realitat. El president de l’esmentada associació, Domingo Rull
Gascó, també agraí l’assistència de les autoritats i, finalment,
el president del jurat qualificador de les obres presentades,
Manuel Cases Lamolla, manifestà que sentia una profunda
satisfacció d’intervindre en aquests actes a la ciutat on nasqué
i que estima, i donà detalls de com el jurat calibrà i aprecià els
valors de les obres presentades per arribar a concedir el primer premi a un artista de prestigi reconegut i de qualitat
indiscutible com el senyor Soriano-Montagut, i dos accèssits a
escultors lleidatans de provada solvència artística.

El bisbe Aurelio, després de beneir la imatge en presència de les
primeres autoritats, els invitats a l’acte i un nombrós públic,
exposà la significació de l’acte, la devoció dels lleidatans, l’amor

Després de llegida l’acta per part del senyor Roig, secretari de
l’associació de veïns, el governador civil lliurà el diploma i el
premi en metàl·lic a l’insigne escultor senyor Soriano-Montagut i els corresponents accèssits als senyors Abad i Cristòfol. I
tot seguit, espontàniament, el senyor Soriano-Montagut regalà una maqueta de la Verge als padrins, al governador civil José
Antonio Serrano Montalvo i a la senyora Pilar Gil de Pons.

La imatge antiga de la Verge de l’Arcada a la desapareguda fornícula de la casa número 7 del carrer Major,
abans de l’any 1936.

L’antiga imatge es pot contemplar a l’altar
major de l’església parroquial de Sant Pere.
Fotografia: Josep M. Espluga.
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Actual fornícula, obra de l’arquitecte Manuel
Cases Lamolla, amb la Verge de l’Arcada, situada
a la façana lateral de l’església parroquial de Sant
Pere. Fotografia: Josep M. Espluga.

La Verge de l’Arcada, de l’escultor Innocenci Soriano-Montagut. Fotografia: Josep M.
Espluga.

També, amb paraules prèvies del llavors president del Cercle
de Belles Ars Joan Manuel Nadal, es lliuraren els títols de socis
d’honor del Cercle de Belles Arts a l’arquitecte Cases Lamolla
i a l’escultor Soriano-Montagut.

tents, de la mateixa congregació.6 I també altres obres religioses, com la Verge de Fontcalda, a Gandesa (Terra Alta); Santa
Tecla i Sant Magí, a la Basílica de Santa Maria del Mar (Barcelona); un sant Josep i el Nen, a Alba de Tormes (Salamanca);
un sant Josep a la façana d’un edifici de La Caixa, a Tortosa; els
sants Abdon i Senén, a l’església d’Amposta; la Mare de Deu
de la Cinta de la capella dels tortosins, a Madrid, i nombrosos
sants Francesc d’Assís en diferents postures, sant predilecte de
l’autor, que deia que li agradava perquè no féu cap miracle,
atès que totes les coses que feia eren d’aquest món, segons el
comentari fet pel seu fill Miquel Àngel.7

Finalitzats els actes, els assistents foren obsequiats amb un “vi
d’honor”5, segons el cronista.
I per acabar, no voldria estalviar-me de citar unes obres rellevants d’Innocenci Soriano-Montagut i Ferré (Amposta, Montsià, 1893-1979) que mereixen la nostra atenció: els passos de
processó de Setmana Santa amb els noms següents, La Dolorosa, de la Confraria de Comerciants de Salamanca; La Pietat,
de la Confraria dels Dolors de Tortosa; L’oració de l’hort, de la
Confraria del Silenci d’Oviedo; L’Ecce Mater Tua, de la Confraria dels Dolors de Tortosa; La flagel·lació, de la Congregació de
la Puríssima Sang de N.S.J.C. de Tarragona, i El Crist dels Peni-

1 LLADONOSA PUJOL, J. Las calles y plazas de Lérida a través de la historia.
Lleida, 1963. 2 v., p. 124. Ídem: Els carrers i places de Lleida a través de la
història, Lleida, 2007, p. 241; CURCÓ PUEYO, J. “La Verge de l’Arcada”.
Festes, costums i llegendes. [Lleida]. Segrià III, Lleida. Segona part. Virgili &
Pagès, p. 47-51, 1989.
2 DÍEZ ÁLVAREZ, E. “La Verge de l’Arcada de Lleida”. Taüll [Girona] (octubre-novembre 2009), núm. 27, p. 9-12.
3 CURCÓ. “La verge..., op. cit., p. 48-49.
4 La Mañana (29 octubre 1961), p. 7; DÍEZ ÁLVAREZ, Elvira. “Els passos de
processó d’Innocenci Soriano-Montagut i Ferré de la Congregació de la
Purissima Sang de N.S.J.C. de Tarragona, a l’església de Jesús Natzaret de

I fent un salt en el temps, i situant-nos a l’any 2008, el seu fill
Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos, arquitecte i membre
de la Junta Directiva del Cercle de Belles Arts, remodelà l’interior
de les dependències de la seu social d’aquesta entitat, que és
ben sabut que està situada des de l’any 1951 al carrer Major 24.

Tarragona”. Endavant les Atxes [Lleida] (gener 2010), núm. 7, p 7.
5 La Mañana (31 octubre 1961), p. 3; Ciudad, XIII [Lleida] (novembre
1961), p. 169; Ciudad, XVIII (febrer 1966), p. 29. Els dies 27, 28 i 29 de
gener de 1962 l’Associació de Veïns del Carrer Major i Plaça de la Paeria
solemnitzaren la festivitat de la seva patrona, la Verge de l’Arcada: Ciudad,
XIV (febrer 1962), p. 31.
6 DÍEZ ÁLVAREZ, Elvira. “Els passos de processó..., op. cit., p. 7-9.
7 Recentment a Diari de Tarragona. “Setmana Santa 2010” (dissabte, 3 abril
2010), p. 13: Miquel Àngel Soriano-Montagut explica detalls dels dos misteris que esculpí el seu pare: el pas de La flagel·lació (de l’any 1948) i el d’El
Crist dels Penitents.
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El museu de l’antiga fàbrica Trepat de Tàrrega.
Patrimoni i territori

A les acaballes del 2007, l’Ajuntament de Tàrrega va adquirir
l’antiga fàbrica J. Trepat de maquinària agrícola, ubicada a l’entrada oest del nucli urbà d’aquesta població. Es posava així
punt final a una infraestructura industrial que havia viscut els
seus moments de desenvolupament, auge i declivi al llarg de
tot el segle XX i que, ja des de finals d’aquella centúria, era percebuda més com un element del patrimoni històric de la ciutat
que no pas com el que objectivament era: una fàbrica obsoleta. La compra d’aquest conjunt sempre va estar guiada per la
idea de l’ajuntament targarí de convertir la fàbrica en un equipament cultural de caràcter museístic —principalment— amb
la finalitat de mostrar a tothom l’impressionant patrimoni que,
sense saber-ho, ens havia estat llegat.
La fàbrica
La fàbrica J. Trepat compta amb 19 naus de més de 500 m2
cadascuna que es van començar a construir a partir del 1933
de manera contigua, fet que li confereix una singular imatge
de factoria tipus shed. A la part més occidental, separat de la
resta de naus, a principis de la dècada de 1960 es va construir
un edifici de nova planta que feia les funcions de departament
comercial, seccions de recanvis i administrativa, i habitatge
dels propietaris a la primera planta. Un rellotge de grans
dimensions corona l’edificació. Es tracta d’una autèntica icona
de Tàrrega des de la seva inauguració, atesa la seva privilegiada ubicació.
L’estil constructiu és poc destacable en ambdós subconjunts.
L’antiguitat de la fàbrica, comparada amb la de moltes indústries del país, tampoc és gaire rellevant. A més, es movia amb
energia elèctrica, a diferència d’altres fàbriques que han estat
museïtzades, que tenien com a font d’energia principal el
vapor o l’aigua. El sistema de producció combinava procediments artesans amb una cadena de producció poc desenvoFoto de capçalera: Disset de les dinou naus que formen el cos principal de la fàbrica J. Trepat, amb l’edifici comercial i l’habitatge dels propietaris al fons. Fotografia: Roser Miarnau, 2006.
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lupada en algun dels seus processos. Així doncs, què és el que
fa important la fàbrica J. Trepat?
Diversos factors. En primer lloc, el seu excel·lent estat de conservació. De la fàbrica J. Trepat es pot dir sense exagerar que
es conserva tot: l’edifici, les infraestructures (forns, despatxos,
tallers auxiliars, etc.), les màquines i les eines de producció, les
matèries primeres utilitzades en el procés de fabricació (terres
per a fosa, maons refractaris, fusta, metalls, etc.), l’arxiu general i l’arxiu administratiu —a excepció feta del període 19361939, avui desaparegut—, una mostra de bona part de les
màquines que s’hi fabricaven, el mobiliari i alguns aparells
emprats a les oficines comercials i d’administració, etc. Es
conserven, fins i tot, intangibles, com els coneixements que
permeten fer funcionar la fàbrica.
En segon lloc, la seva importància rau en el tipus de producte que fabricava i el context en què ho feia. A la fàbrica J. Trepat, s’hi fabricaven principalment dalladores i les seves
variants, una màquina adaptada de la nord-americana
McCormick, i ho feia en una regió eminentment agrícola,
com és la de les planes de Lleida. Segons les dades del mateix
arxiu de la fàbrica, al llarg de la seva història van sortir d’aquell equipament més de 70.000 unitats de diferents màquines per al camp.
I, en tercer lloc, la seva dimensió. En aquest sentit, no destaquen tant les seves dimensions físiques —que també—, com
principalment el fet que ens hagin estat llegades de manera
intacta: més d’11.000 m2 de superfície construïda, amb uns
11.000 elements al seu interior.
Quin museu i per a quins objectius
L’antiga fàbrica Trepat serà la seu d’un complex amb diversos
equipaments que han d’interactuar entre si i operarà sempre
sobre dos eixos: en primer lloc, la memòria d’un centre
fabril que va ser decisiu en la mecanització del camp català
i espanyol, i encara més enllà i, en segon lloc, la identitat d’un

Vista general de les naus 4, 5 i 6. A l’espai central es poden observar les corretges i la resta de mecanismes que conformen l’embarrat, així com
les màquines que es movien amb aquest sistema de transmissió. Al fons a l’esquerra, l’antic taller dels modelistes. Fotografia: Roser Miarnau, 2006.

ampli territori, les planes de Lleida, que ha tingut en l’agricultura el motor de la seva economia en un país marcat des de
fa un segle i mig per la industrialització i els serveis. Aquesta
memòria i aquesta identitat, tanmateix, no seran imatges
estàtiques, sinó que el museu ha de ser un centre en reflexió
constant, al servei de la comunitat a la qual es deu.
En virtut del primer eix, el Museu Fàbrica Trepat mostrarà in
situ el procés de producció que requeria la fabricació de la
maquinària agrícola. L’interès que té mostrar això és doble:
d’una banda, perquè el procés complet tenia lloc a la fàbrica,
des de la fosa del ferro fins al pintat dels productes, passant
pel disseny de les peces, la fabricació de models i l’acoblament de les parts, i, de l’altra, com que la fàbrica conserva
totes les infraestructures i màquines a l’emplaçament original,
la visita adquireix un elevat valor didàctic.
La fàbrica pot explicar en una sola visita diferents processos i
tècniques de fabricació: el disseny de peces, la fabricació de
models, la fosa industrial, la fosa artesana, la mal·leabilització
del metall, el treball de la fusta, el tornejat, l’enduriment de
les parts tallants i una multiplicitat de petits procediments
similars desconeguts per al gran públic, però imprescindibles
per a la fabricació de maquinària d’utilitat agrícola. L’explicació d’aquests processos es farà d’una manera exhaustiva i
directa gràcies al fet de poder disposar de totes les màquines
i infraestructures originals. Fins i tot, en moltes parts de la
fàbrica, hi ha la possibilitat d’explicar el mateix procés de
manera diacrònica, és a dir, com es va anar modernitzant la
fàbrica a mesura que determinades tècniques o màquines

quedaven antiquades, ja que en molts casos es conserva la
màquina antiga i la moderna al mateix espai.
Cal Trepat, nom amb què era coneguda aquesta indústria a
Tàrrega, conserva diverses infraestructures particularment singulars que el converteixen en un espai únic i bell a la vegada,
com la foneria. Ubicada a les tres primeres naus del complex,
sense separacions entre aquestes, la foneria té encara dipositades escrupolosament les terres al seu lloc per tal de permetre el que es coneix com “fosa a la terra”, el procediment mitjançant el qual, a partir d’un motlle on s’hi abocava ferro fos,
s’obtenien les peces metàl·liques necessàries per a la fabricació dels diferents tipus de màquines. De fet, a Tàrrega molta
gent també anomenava Cal Trepat “la fundició”. També té
especial encant el taller de disseny de peces i fabricació de
models. En aquest petit despatx, ubicat al fons de la nau 4, un
pèrit i tres modelistes havien dedicat tot el seu temps a imaginar les peces que requeriria cada màquina per després
dibuixar-les, tallar-ne un model en fusta i, finalment, fer els
motlles que es farien servir a la foneria. L’encant del despatx,
amb la seva taula de dibuix, el llum que penja del sostre i
algunes eines de fuster, juntament amb els models en fusta
—creacions perfectes que parlen d’una tècnica i uns coneixements profunds—, confereixen a l’indret una bellesa delicada
que contrasta vivament amb la rudesa de les altres parts de la
fàbrica. En darrer lloc, en aquest immens conjunt destaca
l’embarrat. A les fàbriques antigues, els embarrats eren el conjunt de barres i corretges que, a partir d’un únic punt, transmetia el moviment a un grup de màquines que el requerien.
En el cas que ens ocupa, l’embarrat feia moure alhora vint-i-
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Detall d’una taula del taller dels modelistes, amb eines de fuster al calaix i models acabats al damunt. Fotografia: Gerard Corbella, 2006.

cinc ginys. Quan la fàbrica va passar a mans de l’Ajuntament
de Tàrrega, aquest embarrat encara funcionava. Tanmateix, la
manca de manteniment i les potents vibracions que transmet
a l’estructura de les naus que el suporten no permeten posarlo en moviment en l’actualitat.
En virtut del segon eix, el museu de l’antiga fàbrica J. Trepat
aspira a ser un espai de debat sobre la identitat de la futura
vegueria de Lleida. Els darrers anys, s’han alçat veus al nostre
territori que reclamen una reflexió profunda i serena sobre el
model de creixement econòmic i social que es desitja per a
aquestes terres. El Manifest de Vallbona i el document Compromís per Lleida en són els principals exemples. Altres institucions —singularment la Universitat de Lleida— estan cridades a abordar aquesta reflexió. Tanmateix, el museu de
l’antiga fàbrica Trepat pot i vol tenir un rol important en
aquest debat. Vol ser la pota que sustenti o que prengui com
a pretext el patrimoni lligat a la identitat pròpia per aportar
elements de debat a aquest procés. No es tracta d’una idea
extravagant ni exclusiva d’aquest museu, sinó que, ben al
contrari, se situa en la direcció que han emprès altres equipaments patrimonials especialitzats del país, que se senten compromesos amb la comunitat en què adquireixen el seu sentit
d’existir. En aquest sentit, el nou museu aspira a ser un punt
de trobada de tots els agents que actuen al territori amb pre-
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misses similars i a esdevenir un focus de coneixement que
confereixi valor afegit a iniciatives d’aquesta índole.
Íntimament lligat amb els dos eixos principals, el museu hauria de tenir com a missió específica vetllar pel patrimoni industrial d’aquest territori, en coordinació amb el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Atès el buit territorial,
cronològic i temàtic que ocuparia el Museu de Cal Trepat de
Tàrrega, sembla lògic que aquesta institució s’acabi integrant
dins el sistema del mNACTEC, per bé que aquesta decisió s’ha
de prendre amb el consens de totes les parts implicades.
Infraestructures i calendari per a una gran il·lusió
Per fer realitat tot aquest gran projecte, el pla director de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat preveu diverses
actuacions. D’una banda, es preveu la restauració i el condicionament del recorregut expositiu: es tracta de les tretze primeres naus, el moll de càrrega i descàrrega que les uneix per
l’exterior, els dos despatxos de direcció, l’oficina administrativa i una part de la secció de recanvis. La suma d’aquests espais
converteixen el de Cal Trepat en el museu més gran de Catalunya, incloses les capçaleres dels museus nacionals. La concentració arbitrària del recorregut museogràfic principal en les
tretze primeres naus ve justificada pel fet que la major part de
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Exemplar del model més antic de dalladora J. Trepat. Fotografia: Museu Comarcal de l’Urgell, desembre de 2004.

maquinària i altres infraestructures fixes es concentren en
aquest indret, llevat de la fusteria, ara emplaçada a la nau 17,
i que serà traslladada a les naus 11 i 12. Aquesta concentració
del recorregut redundarà en una visita més agradable i, al
mateix temps, alliberarà les sis naus restants per a altres usos
que tot seguit detallarem. L’actuació més important en aquest
àmbit consistirà en el reforç de les cobertes, el condicionament
dels tancaments i la col·locació de dispositius museogràfics
que permetin una adequada interpretació de l’espai, inclosa la
restauració completa de l’embarrat. Atesa la gran quantitat
d’elements conservats in situ, s’està treballant en una museografia poc agressiva, que ajudi a la interpretació però que produeixi un impacte mínim en la sensació de realitat que transmet l’excel·lent estat de conservació del conjunt.

Instantània de la cadena de muntatge de la dalladora. Any 1965.
Fotografia: Calafell. Arxiu de les Indústries J. Trepat.

El museu comptarà amb altres àmbits: el pedagògic, les sales
de reserva, el taller de restauració, el centre de documentació,
un espai d’acollida i interpretació, una botiga i les oficines tècniques. La gran quantitat d’espai disponible per a la reserva
de col·leccions i taller de restauració permetrà que aquestes
infraestructures siguin compartides amb el Museu Comarcal
de l’Urgell; el taller de restauració, a més, pot aspirar a esdevenir en el futur un SAM (Servei d’Atenció Museística). El pla
director contempla també la possibilitat que el centre de
documentació es converteixi en l’espai que allotgi una even-
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Interior de la nau 1, primera de les tres que conformen la foneria, així
com del conjunt de la fàbrica. S’aprecien, en primer terme, les terres
disposades al sòl per permetre l’anomenada “fosa a la terra”. Al fons,
la secció de noios. Fotografia: Roser Miarnau, 2006.

Secció de foneria. Descàrrega del ferro fos des del cubilot. Fotografia:
Calafell (21 de setembre de 1957). Arxiu fotogràfic Comarcal de l’Urgell AHCT.

tual Càtedra d’Estudis Agraris, possibilitat que cal explorar
conjuntament amb la Universitat de Lleida.

sostre al mateix nivell que el moll. Paral·lelament, s’està treballant en la museografia del recorregut expositiu.

Els altres espais que es preveu que completin el projecte global són una sala polivalent, una cafeteria i un restaurant. Es
vol que aquest darrer equipament no sigui un restaurant qualsevol, sinó un restaurant identitari que tingui una oferta de
qualitat vinculada amb els productes del territori. Està previst
que ocupi la primera planta de l’edifici nou —l’antic habitatge dels propietaris—, juntament amb la gran terrassa que té
al costat.

Aquestes actuacions es finançaran amb fons del FEDER, del
Fons Estatal d’Inversió Local i de l’Ajuntament de Tàrrega.
Les característiques especials del concurs del FEDER obliguen a obrir al públic les parts rehabilitades amb aquest ajut
un cop acabat el termini estipulat. A la pràctica, això significa que a principis del 2011 ha d’obrir les portes la primera
part visitable del museu, això és, les sis primeres naus, tot i
que el projecte preveu que des de la part posterior de la nau
6 es disposi d’una visió panoràmica de les 7, 8 i 9, naus que,
com la foneria, no tenen murs de separació a l’interior. I
també s’està treballant perquè al mateix temps estiguin
condicionats també l’espai d’acollida i interpretació i la zona
de serveis.

Finalment, es contempla la possibilitat que un nombre encara indeterminat de naus lliures siguin destinades a la ubicació
d’un viver d’empreses, la qual cosa esdevindria tot un homenatge al passat laboral de la fàbrica, així com una oportunitat
més per al futur econòmic d’aquestes terres.
L’abril del 2010 s’estava finalitzant el projecte executiu de restauració de les sis primeres naus, així com el de construcció
de l’àrea d’acollida, botiga i zona de serveis. Aquest espai de
nova construcció vol causar el mínim impacte possible al conjunt monumental, motiu pel qual es farà semisoterrat, amb el

76

La resta d’equipaments no tenen encara un calendari definit,
tot i que el delicat estat de conservació de les cobertes i el
procés de degradació a què es poden veure abocats els elements que conformen la col·lecció de la fàbrica-museu aconsellen una actuació decidida com la que s’està duent a terme
per a aquesta primera fase.
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Imma Bové i Francesc Gabarrell
Foto: Núria Gilart

‘Abisme’, de Baldomer Gili Roig
Memòria d’una intervenció al monestir budista tibetà del Garraf

Durant la preparació de l’exposició antològica que el Museu
d’Art Jaume Morera va dedicar al pintor Baldomer Gili i Roig
(Lleida, 1873 - Barcelona, 1926) l’any 2008,1 es du a terme
una important tasca de localització d’obra de l’artista lleidatà.
Gràcies a la informació facilitada per Josep Maria Tarrós,2 es
va constatar que l’antic Palau Novella —edifici modernista
construït per indians a la població d’Olivella (Parc Natural del
Garraf)— acollia a les seves dependències l’obra Abisme, una
pintura de grans dimensions a la qual se li havia perdut el rastre des de les acaballes de la Guerra Civil.
Abisme és un oli sobre tela de 297 cm d’alçada per 176 d’amplada, que Gili Roig enllestí l’any 1905 per tal de presentar-lo
al Concurs de Plafons Decoratius Joan Llusà Puig de Barcelona, certamen en què obtingué el primer premi. La pintura
representa el que podríem denominar una “paràbola” sobre
les conseqüències de la luxúria i la vida frívola, construïda a
partir de la representació d’una escena de caire mitològic on
unes nimfes són seduïdes per sàtirs i arrossegades a una profunda i misteriosa rasa. Reflex de l’eclecticisme temàtic que
caracteritza el global de l’obra de Gili Roig, Abisme és, sens
dubte, un dels exemples més magnífics i reeixits d’una de les
etapes més desconegudes i poc documentades del pintor, la
simbolista, i sintonitza plenament amb els corrents del moviment a Europa.
Després de guanyar l’any 1905 el Concurs de Plafons Decoratius esmentat anteriorment, la primera notícia que es tingué
de l’obra ja ens remet directament al Palau Novella. Segons
sembla, en finalitzar la Guerra Civil l’obra fou adquirida per un
dels nous propietaris del Palau per tal de decorar el plafó central de la sala noble de l’edifici, un espai que el primer promotor de la casa havia dedicat totalment a la figura de la seva
dona. En aquest moment, la tela es desclavà del bastidor i
s’encolà directament sobre el guix de la paret per tal d’ocupar el lloc d’un gran mirall decoratiu. Segurament per aquesta raó l’obra ha sobreviscut fins a l’actualitat als nombrosos
propietaris de l’edifici i als espolis als quals s’ha vist exposada
durant la seva llarga existència.

Foto: Oriol Rosell

Per poder encaixar perfectament la pintura dins l’espai que
havia ocupat l’esmentat mirall, de dimensions encara més
grans, el propietari del Palau en aquells moments afegí 18 cm
de tela a la part superior de l’obra. El treball de recreació
temàtica i d’unió de les dues parts s’encarregà a un pintor
desconegut que, sense gens d’encert, intentà imitar els colors
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Fotos: Francesc Gabarrell

i la pinzellada de Gili Roig. El contrast entre tots dos es fa més
que evident en comparar, amb detall, les bombolles de sabó
que Gili Roig distribueix per tota l’obra i les còpies que
impregnen l’afegitó.
L’any 1996, el Palau Novella passa a mans de la Comunitat
Budista Sakya Tashi Ling per instal·lar-hi un monestir budista
tibetà. Entre els primers esforços dels monjos budistes per tal de
recuperar l’edifici i el que encara hi ha, molt degradat en
aquells moments, destaquen diverses campanyes de restauració dutes a terme pels alumnes de Conservació i Restauració
Pictòrica de l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona.
Tal com ja hem esmentat, fou en una d’aquestes, la de l’any
1998, on es localitzà novament l’obra Abisme i es realitzà la primera intervenció documentada sobre la seva capa pictòrica.3
A partir d’aquesta descoberta i, sobretot, de l’interès del
museu per poder incloure una reproducció d’Abisme al catàleg de l’exposició Gili Roig,4 s’inicien una sèrie de converses
entre el Museu d’Art Jaume Morera i la Comunitat Budista
Sakya Tashi Ling sobre el destí que ha de tenir una pintura
que, amb la funcionalitat actual de l’edifici, està condemnada
a restar oculta al públic.
Els contactes es perllonguen des del mes de setembre de l’any
2008 fins al mes de novembre del 2009, moment en què
—gràcies a la bona voluntat de l’abat del monestir, el molt
venerable lama Jamyang Tashi Dorje Rinpoche— la comunitat
budista expressa el seu desig de donar la pintura de Baldomer
Gili Roig al museu i a la ciutat de Lleida.
El 24 de novembre de 2009, tècnics del Museu d’Art Jaume
Morera es desplacen al monestir budista per tal de dur a
terme un reconeixement visual de la peça, fotografiar-la i
aprofundir en el seu examen organolèptic. Es tracta de determinar-ne l’estat de conservació per preveure la viabilitat, o
no, d’una donació que, cal no oblidar-ho, comporta una
intervenció d’alt risc per a la integritat de la pintura, atès que
es tracta d’una tela enganxada amb cola directament sobre el
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guix de la paret. Aquestes noves dades són, d’una banda,
absolutament necessàries per poder valorar l’estat actual dels
materials originals de l’obra, amb les seves alteracions i afegits
posteriors, i, de l’altra, plantejar els processos de restauració
idonis per decidir els productes que s’han d’utilitzar.
Un cop analitzades i avaluades totes les variables i els riscos
possibles, es decideix acceptar la donació i dur a terme, els
dies 12 i 13 de gener de 2010, els treballs de separació, recuperació i transport de l’obra a Lleida. Amb aquest motiu, es
crea un equip que serà l’encarregat de tirar endavant l’operació, encapçalat per la restauradora i el conservador del Museu
d’Art Jaume Morera que signen aquest article. Es demana la
col·laboració del Servei d’Atenció als Museus (SAM), que, a
través del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, col·labora en
el projecte amb l’aportació de material específic i la cessió de
la seva restauradora en cap, Núria Gilart, partícip també en
l’estudi previ de l’obra. L’equip es completa amb dues incorporacions més: la d’una tercera restauradora, Christel Beijl,
que ja ha treballat per al Museu durant la preparació de l’exposició Gili Roig, i la del tècnic d’audiovisuals de l’Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC), Jordi Larios, encarregat de
gravar i documentar tot el procés de separació.
Dimarts, 12 de gener de 2010
El grup arriba a l’antic Palau Novella cap a les 11.00 hores.
Després de descarregar tot el material, i d’entrar en contacte
amb el que serà el seu enllaç durant els dies d’estada al recinte monacal, el secretari de direcció, Jordi Gómez López, visiten la sala que contenia Abisme. Davant de l’obra, i seguint les
indicacions del Museu d’Art Jaume Morera, el personal del
monestir ja ha col·locat una bastida per poder dur a terme els
treballs amb relativa comoditat.
Sense més preàmbuls (cal anar per feina), les restauradores se
submergeixen de ple en les tasques de fotografiar amb detall
totes les parts del quadre utilitzant diferents tipus de llum
(rasant i ultraviolada) per documentar perfectament la peça i
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Fotos: Imma Bové

aprofundir en el coneixement dels materials i les tècniques
emprades per l’artista. Tot seguit, a partir d’unes quadrícules
ampliades on es reprodueixen fragments de l’obra, es localitzen i anoten les diferents patologies que presenta:
craquel·lats, pèrdues, retocs, elements afegits, etc.
Un cop documentat completament l’estat del quadre, es procedeix a iniciar la intervenció directa. Comencen, doncs, els
treballs de recuperació pròpiament dits.
Abans que res, es treu una motllura de fusta que emmarca el
perímetre de la pintura i que cobreix uns tres centímetres de
l’obra original. Quan tota la tela queda al descobert, es
comença a desenganxar mecànicament per la part inferior,
amb l’ajuda de diferents tipus d’espàtules. Alhora, es van
fixant puntualment les capes de preparació i pictòrica per evitar que es produeixin pèrdues.

calçar-la per emportar-se el gruix de l’adhesiu juntament amb
una certa quantitat de guix i, d’aquesta manera, no malmetre
la policromia. Tot i això, el procediment resulta especialment
lent i dificultós, ja que es treballa en una zona de craquel·lats
i aixecaments, així que cal dur a terme una fixació de la capa
pictòrica molt acurada i constant, amb l’ajut d’una espàtula
calenta.
En tot un dia de treball el resultat no va més enllà d’haver
separat tot just un quart de tela. En arribar la mitjanit, l’equip,
esgotat i desanimat, es retira a les seves habitacions amb l’esperança que la llum del sol i les oracions que tan amablement
els han ofert els monjos budistes ajudessin a vèncer l’obstinació de la taca de cola. El temps, sempre el temps, se’ls tira a
sobre i pocs creuen que en un dia més de treball es podrà dur
a terme tota la feina encara pendent.
Dimecres 13 de gener

Durant aproximadament els quaranta primers centímetres de
tela, les tasques de separació resulten d’allò més satisfactòries,
però en arribar a la natja dreta de la nimfa situada dins la rasa
—concretament aquella que Gili Roig pintà de peu i d’esquena a la part inferior esquerra del quadre— tot d’una els treballs es veuen interromputs per una zona de la tela completament adherida al mur. A sota, una gran taca de cola molt
endurida impedeix desenganxar la pintura de la paret.
La presència d’aquest adhesiu, aplicat en l’operació de restauració de l’obra que l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació
de Barcelona va dur a terme al Palau l’any 1998,5 alenteix
considerablement la ja de per si delicada operació de separació de la tela. De fet, aquesta és la taca de cola més gran de
totes les que apareixeran posteriorment, però la seva resistència trunca qualsevol previsió optimista de cara a la finalització dels treballs en el termini establert i obliga l’equip de
treball a replantejar-se el mètode d’extracció.
Després d’unes quantes deliberacions, finalment es decideix
incidir directament sobre el guix de la paret. L’objectiu és des-

Malgrat la lentitud amb què avancen els treballs, cal, abans
que res, garantir la integritat del fragment de tela separat de
la paret per tal de poder continuar treballant-hi. Atesa la
impossibilitat d’aguantar sense cap mena de suport la tela
extreta en posició horitzontal, es col·loca un sistema de cordes lligades a la bastida per poder subjectar-la i evitar, així,
possibles deformacions provocades pel mateix pes de la tela.
D’aquesta manera, a mesura que es va separant de la paret,
es va estirant i recolzant en una de les plataformes de treball,
prèviament folrada i encoixinada. Després es col·loca a la part
posterior de la mateixa bastida un tub d’uns 60 centímetres
de diàmetre, on s’anirà recolzant la tela quan la part separada augmenti de mida.
A mig matí, el grup de treball rep la visita d’un equip de TV3.
La notícia sobre la recuperació d’una pintura d’un artista lleidatà, que es creia desapareguda, a l’interior d’un monestir budista desperta el seu interès.6 Es graven tot un seguit d’imatges
dels treballs i una entrevista que s’emetrà en el Telenotícies
comarques de Barcelona i Lleida. A la pregunta del periodista

79

Foto: Francesc Gabarrell

Ramon Farré sobre les possibilitats, o no, que la peça pugui
finalment viatjar a la capital de Ponent, es respon amb una llarga explicació que finalitza textualment amb un “la traurem sencera o no la traurem.” Hom oblida que l’escassetat d’espai d’aquestes notícies en el ja de per si minvat temps dels telenotícies
comarcals obliga a suprimir bona part dels talls de veu que realment es produeixen davant la càmera. El resultat és una frase
excessivament lapidària, simpàticament treta de context, i que
és l’encarregada de resumir, per a la posteritat, la importància
del que en aquells moments s’està duent a terme.
La persistència i la constància pròpies de l’ofici de restaurador
fan que, a primera hora de la tarda, la part dreta de la tela
s’hagi separat considerablement de la paret. Tanmateix, els
treballs continuen encallats en les natges de la nimfa de la
part esquerra, sens dubte la zona més problemàtica de tota la
pintura. S’imposa una nova aturada tècnica per fer una valoració de les dades que es tenen i buscar noves solucions al
problema. Finalment, es decideix emprar un altre procediment: a les zones amb més dificultat a causa de les taques de
cola s’opta per humitejar lleugerament la paret per sota l’adhesiu per descalçar millor el guix. D’aquesta manera, s’aconsegueix eliminar-lo més fàcilment i la capa pictòrica no es veu
tan alterada ni presenta tant perill de despreniment.
Amb aquest sistema, finalment, s’aconsegueix separar definitivament del mur el cos sencer de la nimfa en qüestió. Curiosa-
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ment, un cop superat aquest important obstacle, els treballs
continuen més fàcilment, ja que moltes de les zones que queden per separar conserven encara la cola original amb què
s’havia enganxat la tela, un adhesiu que, a causa del seu envelliment, ha perdut part de l’adhesivitat. Una gran victòria que,
malgrat tot, arriba massa tard. Som ja a les acaballes del segon
dia, moment en què estava previst que la tela, separada del
mur, començaria a viatjar cap a Lleida. Els resultats no fan altra
cosa que desmentir contundentment aquesta previsió. Tot i els
darrers esforços i la voluntat de l’equip, el temps emprat per
afrontar i solucionar amb garanties el problema de la gran taca
d’adhesiu fa més que evident que els treballs s’han de perllongar, com a mínim, un dia més del previst.
Per qüestions de logística, Christel Beijl, Jordi Larios i Francesc
Gabarrell retornen a Lleida. Es queden treballant al monestir
les dues restauradores, Imma Bové i Núria Gilart. És sens
dubte gràcies al seu esforç extraordinari —en una jornada que
s’allarga fins més enllà de la mitjanit— que l’endemà l’obra
pot ser separada del mur i transportada a Lleida.
Dijous 14 de gener
Quan el dia 14 al matí els tres components de l’equip que
havien tornat a casa arriben novament al monestir es troben
amb una agradable sorpresa: només queden uns 50 centímetres de tela per separar de la paret.
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El primer que cal fer és col·locar unes bandes a la part superior de la tela (concretament a la part de l’afegitó) per subjectar millor una tela que, amb el progressiu alliberament del
mur, va augmentant cada cop més el seu pes. Es tracta, sobretot, d’evitar que aquest factor pugui provocar l’arrencament
sobtat de la petita part del quadre que encara està enganxada a la paret i faci caure la tela.
Tot i que aquesta part de l’afegit també conté algunes zones
amb una aplicació important d’adhesiu, finalment la tela
acaba separant-se totalment de la paret cap a les 19.00 hores
del vespre del tercer dia. La perseverança de l’equip de restauradores venç el pas del temps i l’obstinació de l’obra de
Baldomer Gili Roig, aferrada al passat que representen els
murs de l’antic Palau Novella.
Per tal de poder transportar l’obra sense causar cap desperfecte fins al camió amb què ha de viatjar cap a Lleida, es recolza sobre un cilindre de cartró de grans dimensions, cortesia
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, que originalment
havia servit per al transport de tapissos. En aquest cas, el tub
ajuda l’equip a afrontar la baixada de la tela per les escales
centrals del Palau amb garanties. En arribar al camió, es
col·loca sobre un DM, prèviament folrat, i es subjecta perquè
no es desplaci durant el viatge.
Són ja més de dos quarts de deu quan, definitivament, l’obra
està preparada per iniciar el retorn cap a Lleida. El viatge s’inicia amb més de dues hores d’endarreriment sobre l’horari
previst de tornada, però els mitjans de comunicació ja l’estan
esperant in situ per fotografiar el moment de l’arribada. Encara n’hi ha per a una bona estona.
Tot plegat fa que el comiat amb els responsables del monestir
sigui molt més apressat i curt del que realment es desitja. A
corre-cuita, l’equip s’acomiada del director de la Fundació
Monjos Budistes Sakya Tashi Ling, Sergi Gómez López, a qui
transmeten l’agraïment pel tracte rebut i per l’amabilitat
demostrada dia a dia. No es poden acomiadar personalment
de Jordi Gómez López. El fruit obtingut després d’aquests tres
dies de treball al monestir budista tibetà del Garraf es deu, en
bona part, al seu esforç i dedicació. Moltíssimes gràcies de nou.

Baldomer Gili i Roig, Abisme, 1905. Foto: Oriol Rosell.

A les 23.00 hores de la nit, Abisme i tot l’equip arriben a la Sala
de Reserva del Museu d’Art Jaume Morera. Les fotografies i els

flaixos de la premsa testimonien un final que representa un
nou començament: el de l’obra dipositada, grandiloqüent, al
bell mig del taller de restauració a l’espera de ser intervinguda per mostrar-la, per primera vegada des de la seva creació,
al públic de la ciutat de Lleida.

1 Baldomer Gili i Roig (1873-1926). L’objectiu del pinzell, Museu d’Art Jaume
Morera, del 6 de març a l’11 de maig de 2008. Exposició comissariada per
Mònica Pagès.
2 Josep Maria Tarrós entra en contacte amb l’obra de Baldomer Gili Roig
perquè fou un dels alumnes de Conservació i Restauració Pictòrica de
l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona que participà, l’any
1998, en una campanya de restauració d’aquesta peça a l’antic Palau
Novella.
3 Fixació de la policromia en perill de despreniment, aplanament de les
bosses, fixació del suport tela al mur, neteja de la policromia (eliminant el
vernís engroguit i els diferents repintats), estucat de les llacunes, envernissat i reintegració il·lusionista.

FONTBONA, F.; NARANJO, J.; PAGÉS, M.; SEGURANYES, M. Baldomer Gili
Roig (1873-1926). L’objectiu del pinzell. Lleida: Museu d’Art Jaume Morera,
2008, p. 146
5 Cal tenir en compte que la idea del monestir budista l’any 1998 era conservar in situ l’obra. Per tant, el procediment emprat pels alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona es pot considerar fins a cert
punt correcte, tenint en compte que el que interessava en aquell moment
era que la tela quedés ben fixada a la paret.
6 TV3 s’assabenta de tot plegat a través de la delegació de Lleida d’aquesta cadena. Com que el lloc on es troba situat el monestir, Olivella, pertany
a la comarca del Garraf (província de Barcelona), l’equip que es desplaça al
lloc dels fets ve directament dels estudis de Sant Joan Despí.
4
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Enric Pinyol*

‘Com ensorrar la cultura’,
de Woody Allen

Report
Com ensorrar la cultura és un recull de narracions i articles esparsos escrits per Woody Allen
per a revistes i periòdics americans. Tenen en comú, però, la crítica irònica o la revisió
humorística de temes tan diversos com les biografies, els llibres de memòries, la màfia o la
psicoanàlisi. Escrits entre el 1966 i el 1971, mantenen una actualitat sorprenent, fruit, sens
dubte, de la seua qualitat.
Woody Allen és conegut sobretot com a director de cinema, però de vegades ni això.

Hi ha llibres que tenen més història que la que expliquen. Hi
ha llibres que et trien. És com una estranya crida des del prestatge o l’aparador de la llibreria. Una atracció inexplicable que
fa que acabi a les teues mans i el comencis a llegir com qui
enceta conversa amb un desconegut en una festa. I a les
poques pàgines et fa la sensació que en algun punt remot de
l’espai i el temps ja us havíeu conegut.
Vaig comprar Cómo acabar de una vez por todas con la cultura
en una liquidació de llibreria. La primera de les moltes que es
van succeir a la dècada dels 90 a Lleida. Estava marcat amb
un gomet verd o blau que li donava un preu irrisori. El vaig
afegir a la pila, encantat de descobrir, en aquell moment, que
un dels directors de cinema que més m’agradava també era
autor de narracions.
M’ho vaig passar tan bé llegint-lo que no vaig dubtar a presentar-lo a un amic a qui necessitava aixecar l’ànim després
d’haver encetat l’estiu amb un trencament de lligaments que
el deixava totes les vacances a la deriva entre el seu llit i el
sofà. Vam riure com mai. Ens llegíem els fragments més hilarants un cop i un altre fins que la cama li deia prou.
Quan, fa poc temps, va repetir l’experiència, de malmetre’s
una cama, vull dir, no vaig dubtar a tornar-li a dur el llibre.
Com un record d’amistat. Aquest cop, li el vaig regalar. Estava clar que el necessitava més que jo. Ara, enyoro les seues
pàgines esgrogueïdes sota les tapes grises i també el llibre que
li vaig regalar.
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Aquest cop sóc jo qui té espatllada l’extremitat. Davant la
perspectiva d’uns quants dies de prostració ociosa, i malgrat
la pila de llibres per llegir, no m’he tret aquest del cap. I he
tornat a convidar Woody Allen per riure plegats de la cultura,
però sobretot de qui la vetlla.
Allen sempre ha tingut fama d’intel·lectual, un director culte
i de culte que, com ell mateix reconeix, té més d’europeu que
de nord-americà. Una fama guanyada a pols pels textos que
escriu, les referències que té i les ulleres de pasta que gasta.
Com ensorrar la cultura (amb aquesta traducció es pot trobar en
català a Columna) és un recull de narracions i articles esparsos
escrits per a revistes i periòdics americans. Tenen en comú,
però, la crítica irònica o la revisió humorística de temes tan
diversos com les biografies, els llibres de memòries, la màfia o
la psicoanàlisi. Escrits entre el 1966 i el 1971, mantenen una
actualitat sorprenent, fruit, sens dubte, de la seua qualitat. Si bé
no es pot dir que sigui el més destacat de la producció del cineasta —és en els guions de la majoria dels seus films on cal
observar una qualitat literària poc igualada—, sí que són un
bon exemple de la seua evolució des de l’stand-up comedy (el
que aquí s’ha redescobert des de fa alguns anys com a monologuista) cap als guions. D’aquests anys són les seues primeres
pel·lícules: What’s up Tiger Lily? (1966), Take the money and run
(1969) i Bananas (1969). El gag, doncs, com a peça essencial,
com a unitat mínima de l’humor, del qual és un mestre, farceix
cada narració amb una consistència que s’enyora en la comèdia fílmica i, fins i tot, teatral. I això només era el començament.

COSES QUE HE LLEGIT

L’esnobisme, la falsa alta
cultura, els patracols filosòfics i històrics són algunes de les dianes preferides dels textos d’Allen,
que narra en diversos formats, com el conte, l’epístola, l’article o, fins i tot, la
petita peça teatral.
El llibre arrenca amb Les
llistes de Metterling, un
breu assaig sobre l’anàlisi
psicològica de les llistes
de roba que aquest imagiFoto: David Shankbone
nari “escriptor” (?) envia a
la tintoreria. Poca broma,
sobretot si tenim en compte que va escriure Confessions d’un
formatge monstruós, obra de sorprenent importància filosòfica
en què va provar no només que Kant estava equivocat sobre
l’univers, sinó que tampoc ha cobrat mai un xec.
El segueix un dels més divertits, Per acabar amb la màfia, un
cop d’ull al crim organitzat, on ens explicarà què és, quina és
la seua història i com s’estructura aquest grup d’homes “més
aviat seriosos que tenen com a més gran satisfacció a la vida
contemplar quant de temps pot algú estar-se submergit al riu
East abans de començar a fer gàrgares”.

Un dels millors articles el dedica a acabar amb Ingmar Bergman, El setè segell. És una peça de teatre en què la Mort ve
a endur-se el protagonista, que no està per la feina i li demana que es juguin a les cartes la possibilitat de quedar-se al
món un dia més. Un tema, el de la mort, recurrent en l’obra
i les pel·lícules de Woody Allen. Sempre amb una reflexió
que gira més a l’entorn de l’angoixa que de la por. Passa
igual amb altres elements molt presents en els seus guions,
com la religió o l’existència de Déu. A El gran cap, el detectiu Kaiser Lopowitz té l’encàrrec d’una bella jove de trobar
el Creador. Per acabar amb la novel·la policíaca, ens narra la
recerca del detectiu a través de les diferents visions filosòfiques sobre la divinitat.
Allen també ens proposa acabar amb les dictadures llatinoamericanes, amb la psicologia o amb la història dels grans descobriments de la humanitat. Sempre amb la paradoxa d’haver de ser un gran consumidor de cultura per poder fer una
paròdia del cultisme i la presumptuositat. Alhora, com a lector, sense que calgui tenir un bagatge sumptuós, com més
haurem begut de l’art o la filosofia, més ens divertirem.

Les memòries d’Schmeed, barber de Hitler i la cúpula nazi, són
una paròdia de les memòries de guerra a càrrec de protagonistes tangencials. En aquest cas, la lluita del Furer per tenir
unes patilles millor que les de Churchill esdevindrà un dels
elements clau del desenvolupament de la guerra. El segueix
La meva filosofia, un article impagable que imita els grans tractats, amb sentències clau per a la història del pensament
humà: “No solament no hi ha Déu, sinó que intenta aconseguir un electricista en cap de setmana!”

Com ensorrar la cultura no és el millor llibre que he llegit. No
m’ha obert un univers literari en català com ho va fer El mecanoscrit del segon origen, de Pedrolo; o l’univers humà, com ho
va fer Crim i càstig, de Dovstoieski; o el literari, com Cien años
de soledad, de Márquez; o Mirall trencat, de Rodoreda; o
Senyoria, de Cabré; o els grans clàssics grecs, o el prospecte
dels calmants que m’estic prenent. No és un llibre que em
marqués especialment, tot i que em va refermar un incipient
sentit del sarcasme. Però hi ha llibres que, vulguis o no, es
presenten a casa i, sense preguntar, entren, s’asseuen a la llibreria i no paren de donar-te conversa, com aquella tieta
pesada que s’entesta a preguntar-te per totes les nòvies oblidades. El vaig rescatar d’una liquidació de llibres i sempre
m’ha ajudat a rescatar l’humor quan li dóna per fugir amb
alguna extremitat malmesa. Però, aviam, jo no llegiria mai un
llibre que em recomanés un tipus com jo.

Per acabar amb les biografies, Allen ens fa un apunt de la
vida del comte de Sandwich, el gran inventor de l’entrepà.
Comença amb un primer assaig: una llesca de pa, una altra
llesca de pa a sobre de la primera i un tros de gall dindi a
sobre de les dues llesques. I així fins a aconseguir alliberar la
humanitat de l’esmorzar calent.

* Enric Pinyol (Lleida, 1972) és llicenciat en Filologia Catalana i
en Comunicació Audiovisual. Ha treballat al diari Segre, a Com
Ràdio Freqüència Lleida, a l’Ajuntament de Lleida i a TV3. Recursos humans, el seu primer llibre, va guanyar el premi de narrativa
El Temps de les Cireres 2008.
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Exterioritzar tot el que guardo a dins,
mostrar el que les paraules no poden,
convertir un instant en record,
redescobrir-me.
No sé dir què és per a mi la fotografia,
és aviat per buscar respostes;
potser ho sabré quan aquesta em descobreixi qui sóc jo.
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N U È L I A
T A R D I U
A N G L È S
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ACTIVITATS

ACTIVITATS DEL CERCLE
XI PREMI DE GRAVAT CIUTAT DE LLEIDA, 2010
PRIMER PREMI
Gemma Rufach Novau, de Balaguer (Lleida).
Títol: Presència/absència.
ACCÈSSIT 1
Pere Gómez Sandoval, de Lleida. Títol: Sense títol.
ACCÈSSIT 2
Tomàs Pariente Dutor, de Barcelona. Títol: Tez.

Accèssit 1.

1r premi.

Accèssit 2.

EL + DE...

El calendari és el següent:

El Cercle de Belles Arts dedica cada mes de l’any a un artista
local de reconegut prestigi. Durant el mes es realitza una
exposició demostrativa del treball de l’artista, es passen
audiovisuals, s’organitzen conferències sobre la vida i/o obra
de l’artista, lectura de poesies sobre les obres exposades, etc.

Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer

Tant l’exposició com les diferents activitats que la formen es
realitzen a la Sala Mariano Gomà del Cercle de Belles Arts, al
carrer Major 24 de Lleida.
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Divina Drudis
Màrius Carretero
Borlänsa
Ernest Ibáñez
Víctor P. Pallarès
Humoràlia
Joaquim Puig (premi de pintura del Cercle)
Mercè Humedas
Rosa Siré
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