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EDITORIAL

Caldrà imaginació per fer del projecte de Lleida Capital Cultural un esdevenir d’actes que units hagin engrescat la ciutat
de Lleida i tot Catalunya. En caldrà perquè ara per ara nosaltres no ens ho imaginem. Tenim informació que ens porta a
pensar que aquí hi cabrà tot, com ha de ser, però el que no
sabem és qui caire acabarà prenent tot plegat. No sabem si
l’èxit l’haurem de provocar nosaltres mateixos... els lleidatans,
que tan engrescats estem darrerament a descobrir la nostra
ciutat (sempre hem pensat que ens agrada més als de Lleida
passejar amb el Bus Turístic, que als mateixos turistes), o bé la
capitalitat farà honor al seu nom i serem per un any referent
cultural amb tot déu mirant cap a Ponent. No ho sabem pas
però no estaria gens malament que fos tot un èxit, seria una
bona injecció d’autoestima per als qui encara no han descobert el potencial que aquesta ciutat té en el caire cultural.
Nosaltres aquí serem atents per participar de forma activa de
l’esdeveniment del qual n’esperem molt més del que fins ara
hem pogut saber.
I posats a imaginar encara no podem ni intuir com acabarà el
llarguíssim litigi de l’art sacre del Diocesà, demanem, com
sempre hem fet, la màxima bel·ligerància en un tema que no
pot deixar-se a la mà de Déu... perquè els seus màxims representants a la Terra ja veiem que li estan posant potes als altars.

A veure si el partit que té el mateix triangle trinitari per insígnia el defensa amb la mà i la paciència d’un sant.
I, per continuar sabem que no ha estat la imaginació sinó la
tangible realitat la que al final ha provocat el trasllat del
Museu Morera. Ja ha estat trist que hagi hagut de venir
empenyent un Parador Nacional per fer engegar el projecte
del que ha de ser un dels museus més importants de l’art lleidatà. Per imaginar que no quedi... ja que no ens podem ni fer
una petita idea de com encabiran un fons mínim de la col·lecció del Museu en l’espai del minicasino, on va la ubicació provisional. Fent un esforç ja ho comencem a veure... ai, ai, ai...
millor tapar-nos els ulls!
Acabarem amb el Parador que ja sembla dat i beneït, ¿ens
recordarem en el seu projecte i en la gestió de l’espai, que
aquest lloc és on moriren els nostres compatriotes resistint les
tropes espanyoles el 1707? Ja s’ha dit que es vol aquest espai
de memòria en l’esmentat projecte, però nosaltres el volem
digne, i molt més digne que la simbòlica però pobra placa
que trobem a l’entrada del Roser. D’imaginació no ens falta i
de memòria de moment tampoc, l’any vinent farà 300 anys
de la derrota i a molts encara ens pesen els seus efectes,
memòria, sí, s’ha de tenir memòria.
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ENTREVISTA

XAVIER BARÓ

Ens trobem amb Xavier Baró (Almacelles, 1954) al pub Antares de Lleida una xafogosa tarda
del mes d’agost per repassar tota la seva trajectòria musical, que l’ha convertit en el músic
més prolífic de Lleida de rock i folk. Baró, que acaba d’editar Flors de joglaria, el seu nou treball,
fuig de l’autocomplaença i es mostra molt crític amb part de la seva obra.

ÀLEX ORÓ
Fotografies: Oriol Rosell

Comences a principis dels 70 amb
Camps de Cotó, com va anar tot això?
Això era folk total. Jo era un crio. Són els
inicis, agafaves una guitarra i sorties a
l’escenari. Era un grup local que ja funcionava, coneixia gent que en formava
part i va ser una manera de començar a
tocar: el que volia era fer escenaris.
Després formes el grup Herba, que ja és
una formació més vinculada a l’escena
del rock progressiu. Com era l’ambient
i que volíeu fer amb aquesta formació?
Érem un trio, el baixista del qual —Ramon
Molins— també havia estat a Camps de
Cotó, i ens movíem entre el folk i el rock,
un peu aquí i un peu allà. I en aquell
moment estàvem com hipnotitzats pel
rotllo progressiu que representaven
grups com Smash, que eren el nostre
referent.
El fet que fóssim un trio —l’altre membre
fou el bateria Jordi Justribó— és perquè
no hi havia ningú més, no és que fos la
meua formació ideal. A més, heu de tenir
present que era un cosa molt amateur i
d’adolescent. Es tractava d’aprendre a
tocar sobre l’escenari, amb un repertori
de versions de grups com Smash, Máquina! i alguna cançó meua.
4

El següent pas és TagoMago. Amb
aquesta formació sí que vau gravar
una maqueta titulada Zoo frío, que
s’havia arribat a vendre en alguna
botiga de Lleida.
TagoMago és un rotllo raro. Surt després
de trencar Herba. Jo me’n vaig de Lleida,
estic una temporadeta fora i quan torno,
amb en Ramon Molins comencen a fer
cançons a casa amb la idea de recuperar
el folk partint de la tradició catalana,
barrejada amb la psicodèlia catalana i
amb tot el bagatge de rock per acabar
fent una cosa acústica, tipus Incredible
String Band, propers a les músiques de
Pau Riba, el Grup de Folk...
Aquesta primera etapa per mi és molt
interessant, perquè és una època en què
vaig aprendre molt. I el que estic fent ara
té més relació amb allò que amb èpoques posteriors. Després la cosa es complica. Comença a arribar gent —set persones— i hi afegim bateries, guitarres
elèctriques; per exemple gent com Marc
Vicent (NdA: actual director de programes d’iCat fm), Màrius Bernadó —que
posteriorment han tingut més rellevància— i altra gent que apareixia i desapareixia, gent de pas. Estem parlant dels
anys 75 i 76. I l’any 77 la cosa es complica, fins al punt que renego de la

maqueta que vam fer perquè no té res a
veure ni amb mi ni amb TagoMago.
Des d’aquí fins a l’època de Primavera
Negra passen gairebé 5 anys, el primer single surt el 83. Com va anar
aquell pas del folk al rock cantant en
castellà, que va ser el paradigma musical de principis dels vuitanta?
Jo ja havia fet alguna cosa en solitari,
algun concert —al Roser i a Barcelona en
alguna facultat—, sobretot amb cançons
meues de l’època de TagoMago. Però
arriba un punt que et comences a avorrir: el panorama musical en què havia
crescut comença a morir i Lleida esdevé
una ciutat abandonada. A més, en aquell
moment m’adono que la música que
toco està perdent vitalitat, que falta alguna cosa. I llavors, devia ser l’any 80, veig
una ona nova, però que és molt lluny,
concretament a Madrid, i decideixo anar
a veure de què es tracta i me n’hi vaig.
Hi passo una setmana o deu dies, apropant-me a l’ambient que s’hi cou:
rodant pel Rockola (NdA: local de concerts on es concentrava bona part de
l’ambient de la Movida), coneixent gent
de grups —Radio Futura, La Mode, Las
Chinas... Vaja, que pujo a l’ona, i l’ona se
m’emporta a un altre món. Ni jo mateix
em podia imaginar les coses que vaig fer

“A principis dels vuitanta una ona se m’emporta
a un altre món: ni jo
mateix em podia imaginar
les coses que vaig fer en
aquell moment.”

en aquell moment. Va ser tota una experiència. I tot va començar aquí.
A Madrid vaig compondre les cançons del
primer single, que incloïa els temes Los
colonos de Marte i Placeres, i del mini-LP, i
quan torno a Lleida porto la idea clara:
s’ha de fer alguna cosa amb totes les idees
noves que havia vist, sobretot amb el
punk, que està prenent molta força i esdevé marca de la meua generació.
Com era el panorama musical de Lleida en aquells moments?
En aquells moments a Lleida en el panorama musical érem quatre gats que ens
coneixíem i teníem quatre discos, i ja
està. Això era tot el moviment que podíem trobar a la ciutat. No hi havia concerts ni se sabia què estava passant amb
la música fora d’aquí. Poca gent sabia
que a Madrid hi havia hagut grups com
Kaka de Luxe o coneixia noms com Alaska y los Pegamoides, que recordo que
vaig veure tot just quan començaven.
Així doncs, quan torno, començo a treballar aquesta nova concepció musical.
L’any 82 faig una maqueta, amb caixa
de ritmes, etc. I com que conec aquesta
ciutat, sé que no em puc quedar aquí i
me’n vaig a Barcelona a una discogràfi6

ca. I neix Primavera Negra. Al cap de
tres o quatre mesos gravem el single.
Era desembre del 82. I el febrer del 83
debutem a Barcelona, a la sala Metro,
dos dies seguits. I així comença tot.
La primera formació de Primavera Negra
era un trio: (Do) Mingo Espax a la bateria, compartíem baixista amb Droguerias
Asociadas (NdA: el grup punk on militava el cantant Arcadi Rossell, El Ruso) i jo.
Aquesta era la formació en directe. En
aquest disc també hi va col·laborar Joan
Artigues (NdA: exmembre del duo Joan i
Jordi i de Virtuts Homòlogues) que toca
la guitarra a Placeres, el tema de la cara
B, i Quim Ramon al baix. Per mi, aquest
single és el millor de Primavera Negra. És
el que més s’atansa al que jo volia fer, a
la idea que jo tenia d’aquella nova
època: una mena de música expressionista, que venia d’una tradició propera
connectada amb grups com Television.
Després la cosa s’espatlla: el baixista ens
deixa, comencen a aparèixer certes desavinences dins del grup i llavors tornen a
entrar el Quim, que ja havia fet el single,
i l’Artur Mercé. I amb tots aquests canvis
es perd una mica l’esperit inicial: llavors
som un grup de quatre amb quatre
camins diferents i la idea original ja no es
duu a la pràctica. Sobretot perquè els
nous components, contra la meua opi-

nió, veten el productor del primer single,
Patrik Boisser, que per mi havia fet un
treball extraordinari, ja que havia captat
perfectament el so.
Llavors es contacta amb Manolo García i
Quimi Portet i gravem el mini-LP, el de la
portada de Cazares, que per mi és el fracàs més gran de la meua vida: les cançons
són d’aquella època, però ells són productors de pop-rock, que és un gènere
que jo detesto. I el disc se’n va a la merda.
Per mi, és la mort de Primavera Negra.
El disc Flores encendidas és un intent de
tornar a recuperar l’esperit inicial. És un
cop d’estat en què m’enfronto a la
banda, jo el dirigeixo i el produeixo. Surt
un disc que m’agrada, però que li falta
vida perquè la relació entre els membres
del grup ja no té química. El disc està ben
tocat perquè hi ha molta feina al darrere,
però es nota la manca de connexió.
En aquest disc també comences a
recuperar el català, amb temes com En
el castell, una versió de Sisa. Això
forma part d’aquesta recuperació de
les arrels i l’esperit de músics com Bob
Dylan o Neil Young?
Sí, és agafar un tipus de so basat en el
folk rock.

Què significava per a tu fer una cançó
en aquell moment? Era un vehicle d’expressió tan important com ho és ara?
Sí, no ha canviat gaire. L’única diferència
és que en aquella època el meu món
com a compositor estava limitat per una
època i per un ambient en què jo no em
trobava massa còmode: era un pensament lineal que mirava solament a un
lloc; però la cançó, per mi, era l’abstracció de la vida que jo volia fer palesa en
aquell moment. Per mi una cançó era
principi i fi.
Però, malgrat que volies recuperar la
vena més folk que portaves dins, tornes a un altre grup més roquer, Tormentos...
Passem capítol perquè no m’interessen
gens. Això no ho puc considerar ni un
fracàs. Senzillament no tenia res més a
fer i el Mingo em va convèncer. Però ni
jo m’hi vaig posar del tot ni els altres
membres del grup. Va ser un grup sense
entitat, un passatemps.
A partir d’aquí comences una primera
etapa com a cantautor, que són els
tres primers discs que treus en castellà. Per què en castellà, si ja havies fet
els primer pas per passar-te al català i

sembla que era la direcció que volies
emprendre?
Doncs, perquè encara m’arrossegava
aquella ona de què parlàvem i encara
estava ficat dins de l’ambient dels anys
vuitanta. Podríem dir que me n’havia
anat a treballar, a Madrid, i encara hi treballava. La meua perspectiva era madrilenya i l’àmbit de referència era l’Estat
espanyol. Amics, grups, contactes, relacions... tot hi estava molt vinculat. I continuo per aquí, m’hi porta la mateixa
inèrcia, i gravo El blues de las muescas.
Ja del segon disc, Mundo primitivo, no
n’estava gaire convençut, però al final va
sortir. I quan vaig fer el tercer, Sentado en
la lenta atmosfera de la confusión, va ser
quan vaig dir prou. Aquest tercer disc va
ser molt estrany, perquè volia fer una
mena de rock barrejat amb la cançó tradicional castellana. Escoltava música
sefardita, romanços castellans, i vaig fer
una gira per la zona nord de Castella. Va
ser una cosa curta —va durar un any— i
em vaig sentir embruixat en un món castellà, i d’allí va sortir aquest disc. Però
mentre el tocava —recordo que estava
tocant a Galícia— em vaig adonar que
l’ona havia arribat a la platja i que allò ja
s’havia acabat. Vaig entendre que m’havia de tornar a recuperar a mi mateix,

perquè cada cop em trobava més incòmode, limitat pel llenguatge, i aquest fet
m’impedia endinsar-me en el meu món,
que era el que realment m’interessava.
En aquesta primera etapa —Primavera
Negra, Los Tormentos i, després, en
solitari—, com és la teua relació amb
Lleida? Et senties recolzat pel públic,
pels mitjans de comunicació?
Sí, en certa manera sí. Pel mitjans de
comunicació, sí. Pel que fa al públic, Lleida, com totes les ciutats petites, pateix un
problema en la seva relació amb l’art, i és
que no hi ha implicació popular: la gent es
queda en el seu racó, amb un petit grup
de seguidors, i la història no transcendeix
gaire. Això passa a tot arreu i en totes les
èpoques. Per exemple, quan anava a l’institut, recordo el Cristòfol treballant al seu
estudi i la gent passava per davant i ningú
no era conscient del que s’estava explorant allí dins. Hi havia un artista extraordinari i, en canvi, popularment no transcendia. Ara, aquest fet tampoc no em provoca
cap malestar. D’una banda, hi ha la gent a
qui li interessa i amb qui tens relació i, de
l’altra, la resta són els botiguers d’una ciutat botiguera i conservadora, l’economia
de la qual depèn del pobles que l’envolten, que alhora són pobles pagesos i, per
tant, també conservadors.
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“La producció de Quimi
Portet i Manolo García va
espatllar el so del primer
LP de Primavera Negra.
Per mi va significar la mort
del grup.”

Passem a parlar dels teus discs en
català. I comencem pel primer d’aquesta època: La cançó de l’udol.
La cançó de l’udol neix en un hostal de
Vigo, en aquest final de què et parlava.
M’adono que he de redescobrir el meu
llenguatge, tant el lingüístic com el
musical, perquè m’havia perdut una
mica. I allí mateix, a Vigo. I començo a
esbossar el proper disc, partint de la
idea que serà en català. I el primer que
em ve al cap, tan lluny com sóc de casa,
és La presó de Lleida, tota la lletra. I decideixo que en vull fer una versió, però no
un extracte, sinó que la vull fer tota. I a
partir d’aquí, al voltant de La presó de
Lleida, neixen la resta de cançons del
disc. És pràcticament un disc domèstic,
fet amb una gravadora de cinta oberta
al meu local de manera molt ràpida. Ara
ja és un disc que s’ha quedat una mica
desfasat, però en el seu moment va ser
molt important. Va ser la manera de
recuperar-me a mi mateix, i va ser tota
una experiència psicodèlica.
I Deserts?
Deserts no és el meu projecte en un
principi. És un projecte de Josep Ramon
Jové. Després de L’udol havia tingut
bones crítiques i m’havia tornat a situar
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dins d’un panorama musical català en
què em sentia desenfocat. Parlo amb
Josep Ramon Jové per editar amb Satchmo —l’anterior havia sortit amb Discmedi— i m’ofereix de fer un disc que
sigui un pas endavant qualitativament
parlant quant al so.
Jo accepto i em proposa David Mengual com a productor, una persona que
estava fora del meu camp de visió. El
Josep Ramon m’agafa en un moment
en què jo no estic gaire animat, en una
crisi d’autoestima perquè no havia
aconseguit canviar la pell del tot: no
m’acabava de sentir bé en els concerts,
no acabaven de funcionar, i fins i tot em
plantejo de deixar-ho córrer, abandonar la guitarra i dedicar-me a fer poesia.
És amb aquest esperit que faig Deserts.
El deixo en mans del Mengual, però no
hi ha trobada entre ell i jo. Només hi ha
les cançons que, per falta de pressupost, no es poden produir i són les que
faig jo sol amb la guitarra i ell acompanyant-me al baix, que són les que
donen identitat a Deserts. Com a conjunt, però, és un disc que no té identitat. Hi ha coses molt diferents: arranjaments contemporanis amb coses folk i
pop-rock al final —una cançó dels
Zuma, que encara no entenc ara com
hi va entrar.

Després passem a Xavier Baró canta
Rimbaud. I aquí t’he de fer una pregunta sobre una llegenda urbana que
corre per Lleida que diu que en la promoció del disc vas anar a una ràdio
local de la ciutat i el locutor et va preguntar si Rimbaud estava content que
haguessis musicat els seus poemes?
Sí, és cert. Em va preguntar si li havia fet
arribar el disc i jo li vaig dir que sí. I em
va tornar a preguntar si li havia agradat
i jo li vaig tornar a dir que sí. I es va quedar supersatisfet que li hagués agradat
tant a Rimbaud.
Parlem una mica de la teua “francofofília” que sempre has tingut i que et
va porta a enregistrar aquest disc.
Sí, per educació. La meua generació és
la que al batxillerat va estudiar la literatura francesa. I això a mi em marca,
sobretot per una professora de francès
que tinc a cinquè de batxillerat. Al llibre
que teníem anava repassant grans
escriptors francesos, però a cada lliçó hi
havia un petit requadre amb un escriptor considerat menor, i un d’aquests era
Rimbaud. La professora en lloc de parlar-nos de Victor Hugo, que és qui tocava, ens va parlar de Rimbaud i ens va
comentar que tenia 15 anys i això em
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va motivar molt perquè tenia la mateixa
edat que jo en aquells moments, i això
va generar un relació d’adolescent.
Resumint, l’interès que tinc per la cultura francesa em ve d’aquí, d’haver estudiat francès i haver-lo estudiat bé, a més.

baud, en el seu llenguatge i la seua vida,
la tragèdia de la qual és com un camí
místic per descobrir la veritat a través de
la paraula. I això em fascina i penso que
val la pena arribar fins al final, encara
que sigui tràgic.

Cal afegir que també vaig anar a l’Aliança Francesa amb Jaume Magre, i
això, sens dubte, també em va influir.
Recordo que una de les darreres coses
que va fer en Jaume abans de morir va
ser donar-me la beca de l’Escola Oficial
d’Idiomes per musicar Rimbaud —cosa
que vaig fer en francès—, ja que vaig
anar a les Ardenes per continuar.

És llavors quan començo a treballar el
poemari. Me’n vaig a les Ardenes, passant per on ell passava, i això, a mi, em
renova. Quan torno ja porto tot el poemari fet.

El disc de Rimbaud em salva la vida.
Després de Deserts estava molt desconcertat i a punt de deixar-ho tot. Després
de Deserts faig una sèrie de concerts,
acomiado la banda, m’acomiado jo,
penjo la guitarra i em passo uns mesos
llegint. La lectura m’acaba portant a
Rimbaud i aquest autor em desperta la
mentalitat de la creació per a la creació,
d’anar sempre un pas endavant a la
recerca de vés a saber què. Llavors,
sense adonar-me’n, agafo un poema i el
musico. Poc després el toco al Josep
Ramon Jové. Li va agradar i em va donar
ànims per continuar per aquest camí. A
poc a poc vaig anar entrant en Rim-

Sí, va ser molt difícil. Em va costar molt
i va haver-hi dos anys de feina. No volia
seguir les traduccions al català que hi
havia, volia romandre al més fidel possible a l’original i fer el Rimbaud a la
meua manera.
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La dificultat devia ser fer quadrar
música i traducció, ja que segons has
dit vas musicar l’original en francès.

Vaig aconseguir una neteja personal que
em va permetre tornar a fer concerts.
Concerts sol, no vaig voler banda: volia
estar sol a l’escenari. Jo, la guitarra, la veu
i els poemes. Va ser un renaixement que
em va permetre arribar on ara sóc.
Llavors ja arribem a Cançons de temps
de destrals, que és el teu penúltim

disc. T’hi continues sentint bé com a
compositor? Amb aquest disc que et
dóna premis, això t’ajuda a sentir un
cert reconeixement, no tan sols a Lleida, sinó en l’àmbit de Catalunya?
Sí, però tot això per mi és secundari. El
que més em satisfà és sentir-me ben
enfocat, més enllà dels premis que són
fets inesperats. Pensa que aquest disc és
molt cru, és molt difícil... Mai m’hauria
imaginat que el votessin el millor disc
de cançó catalana. Em va sorprendre
molt. Però l’important era que m’havia
trobat a través d’aquest treball d’investigació de la música i la paraula, a través
de la terra, perquè és un disc basat en el
so tel·lúric de l’entorn. Això converteix
les cançons en temes molt llargs, que
són com romanços atemporals. A més,
torno a treballar amb un vell amic de
l’època de Primavera Negra, que és
Ramon Godes, de Los Coyotes, amb qui
havíem fet algunes coses, com col·laboracions. El disc el produeix ell i el gravem al Mas de Flors, a Castelló, durant
onze dies de forma artesanal —amb
magnetòfon— i amb sessions molt
espontànies, lliures i sense presses.
T’agrada molt treballar de forma
artesanal. Com veus la tecnologia
aplicada a la música?

“La bona música sempre
s’ha gravat en directe.”
“La psicodèlia catalana
neix quan a Verdaguer se
li apareix la musa catalana
a l’ermita de Sant Jordi.”

Bé, la tecnologia també es pot aplicar
a la meua manera de treballar. M’agrada treballar en directe. El que no
suporto és la mentalitat pop-rock de
passar-ho tot per un filtre de so, gravar-ho tot per fases, que quan et toca
a tu ja estàs borratxo. Per mi la música
és una fotografia o una pintura impressionista del moment que està passant.
Si no passa res entre els músics, no val
la pena gravar-ho. No m’interessa gravar per pistes per trobar un so adient
per a l’FM. Jo el que vull és que el treball tingui vida, no m’importa el
suport —analògic o digital. El que
m’importa és que tingui vida, que
l’oient senti que estem allí amb ell. La
bona música sempre s’ha gravat en
directe fins que als vuitanta es va
començar a gravar el pop-rock, aquest
gènere detestable, de forma ambiental
perquè fos convenient per a la ràdio. Jo
no puc treballar així. Això és una forma
d’assassinar la música.
Estàs presentant un nou disc, Flors de
joglaria. Què aporta de nou aquest
disc? Com l’has gravat? Amb qui l’has
gravat?
Aquest disc parteix de la sonoritat del
grup amb qui ara estic tocant. Ara som
Xavier Baró i l’Art de Troba, que és el

grup que m’acompanya des de fa dos
anys i està format per Víctor Verdú, als
teclats; Ramon Godes, guitarres; Alejandro Royo, contrabaix. Som un quartet i
la nostra manera de tocar està basada
en una sonoritat d’orgue, gairebé litúrgic, i guitarra.
El disc parteix d’aquesta sonoritat. I de
les vuit cançons, sis són de l’Art de
Troba. En un primer moment volia fer
un disc en directe, però per diverses
raons no va poder ser. Llavors està fet
en directe però a l’estudi. En la forma
de tocar hi ha gairebé un cinquanta per
cent d’improvisació. Partim d’una
cançó, creem una vibració i a partir d’aquesta vibració intentem trobar... I
quan ho aconseguim és fantàstic, aconseguim un so hipnòtic; com a mínim
ens hipnotitza a nosaltres. M’agrada
dir-li psicodèlia catalana. Per mi, aquest
so queda fixat quan a Verdaguer se li
apareix la musa catalana, allà a l’ermita
de Sant Jordi, i en aquell moment decideix que farà missa en aquella ermita on
hi ha un dolmen. Per mi és això, una
ermita i un dolmen. Aquí es forma
aquest esperit català que té a veure amb
el somni. És la música del somni. I a partir d’aquí l’art, la literatura i la música
catalana de debò tenen aquest lloc en
comú: la música del somni, la psicodè-

lia. L’art de troba treballa en aquesta
tradició.
Quan parles de troba i joglaria, estem
parlant de temàtica medieval?
No, estem parlant de l’esperit dels trobadors. Aquests dos darrers anys m’he
dedicat a estudiar una mica els trobadors occitans, que em semblen
gegants, capaços de fer la música i
d’escriure amb una forma tan hermètica com el cantar clos, que gairebé
ratlla el surrealisme, amb unes metàfores riquíssimes i amb una rima i una
mètrica que no s’ha superat. Agafar
aquest cos de text i música que
entronca amb tot un pensament m’ha
ajudat a fer les cançons d’una determinada manera, però tret d’això no té
res a veure. No es tracta ni de música
antiga ni medieval.
Lliga, doncs, amb la tradició folk que
tu sempre has valorat. Per tu, què és
el folk?
Per mi el folk és la música de l’aire,
aquella que se t’apareix quan et poses a
improvisar una melodia. És la música
que porta el karma de la teua terra: ve
del passat i t’explica el present per anar
al futur. Això és el folk.
11
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“Al començament només hi havia el rock’n’roll”, predica
Eddie Spaguetti, suprem sacerdot dels incommensurables
Supersuckers (Llarga vida!!!), i Lleida, en aquestes darreres
tres dècades, no ha estat una excepció. Anys i anys de petites i grans formacions, de grups, de locals d’assaig, d’esforços per sonar bé a casa i fora, d’il·lusions en format cinta,
vinil o CD, de llargues jornades en petits estudis de gravació, de recerca de públic, d’amics i de música amb què fer
parlar les guitarres.
Arribats a aquest punt, la revista Arts planteja la necessitat
de fer un ampli repàs al panorama musical que, avui dia,
perviu en el nostre territori, amb algunes herències del passat, amb evolucions inesperades i noves i il·lusionants
maneres d’emprendre el fet musical.
El concert l’obre l’entrevista que el periodista Àlex Oró fa
al músic Xavier Baró, ex dels TagoMago, dels mai prou
valorats (i darrerament sembla que encara menys) Primavera Negra, de Los Tormentos i, actualment, una de les
grans personalitats musicals de les nostres contrades que,
en solitari, acosta el seu treball a propostes properes al folk
i la música d’autor. Impagable i sense pèrdua l’actitud de
Baró, la seva visió del panorama musical actual i els seus
records, mirant endarrere sense compassió.
La següent actuació va a càrrec del periodista Andrés
Rodríguez que, a l’empara d’una mítica cançó dels Burning,
fa un acurat i personal repàs a l’actualitat musical lleidatana, a través dels seus principals protagonistes. La seva,
com no podia ser d’una altra manera, és una visió essen-
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LLEIDA EN CLAU
DE ROCK

cialment crítica i desencantada del paisatge que dibuixa la
música rock a la nostra ciutat, amb alguns cops de puny
directes a determinades tendències musicals.
El tercer a trepitjar el nostre escenari és l’antic cantant dels
Rosa Rojas i Zuma, Xavi Roma, actualment al front dels
Crazy Notes. Per a l’ocasió, però, deixa la guitarra a banda
i assumeix el seu paper de tècnic de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural de Lleida i programador musical per fernos una àmplia i exhaustiva anàlisi dels festivals de música
que es fan a Lleida.
El crític musical Javier de Castro és el següent encarregat
de presentar-se davant del nostre públic en una actuació
que repassa, detalladament, el passat i el present de les discogràfiques lleidatanes.
La cloenda d’aquest petit festival organitzat per Arts va a
càrrec de dos membres del Consell de Redacció de la nostra
revista, Joan Talarn i Ramon Rubinat, que, per a l’ocasió, han
elaborat una potent crònica del dia a dia d’alguns dels grups
que actualment s’allotgen als Bucs del barri de la Bordeta, una
interessantíssima iniciativa a l’hora de facilitar llocs d’assaig i
de trobada per a les noves propostes musicals de la ciutat.
Tot plegat, un dossier que pot convidar a l’optimisme o al
pessimisme. Potser una mica de tot i no gaire de res. Hi ha
grups, hi ha supervivents, hi ha gent que fa coses importants, hi ha rock’n’roll, segur, però molts cops no saps on
trobar-lo... Tanta fusió, tant mestissatge... Que en fa de
temps que va morir “Rocker City”!!!
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“UNAS COPAS, UNOS AMIGOS
Y UN POQUITO DE ROCK’N’ROLL”

ANDRÉS ROCKDRÍGUEZ

El panorama musical a Lleida segueix sent tan desolador
com de costum, per més que cada vegada es vagin gravant
més discos i el talent dels artistes sigui més que evident. El
far west de Catalunya no sap aprofitar la seva condició de
ciutat enclavada en un encreuament de camins i es mor de
fàstic com autèntica “patria del muermo” que és. No obstant això, els últims anys la cosa sembla que va a més i sempre hi ha els qui estan disposats a donar una miqueta de
marxa a una urbs ensopida per si mateixa.
Els grups que neixen i desapareixen han estat constants en
les últimes dècades. El problema d’haver de dedicar temps
lliure als assajos o el fet que les xicotes es cansin d’anar als
locals d’assaig perquè prefereixen la discoteca segueix sent
una evident, encara que trista, realitat. A més a més, les discomòbils han pogut amb l’organització de concerts en viu
en molts pobles on abans era tradició portar alguna estrella
del rock per als quintos o la festa major.
Curiosament, aquells joves intrèpids que es desvivien per
fer alguna cosa sonada ara són els que ostenten suposadament el poder i ho tenen més fàcil a les seves mans.
Només fa falta mirar casos molt concrets que s’han esdevingut tant a la capital com a les comarques. Aquest estiu,
en pocs dies s’han donat situacions com les d’anar a una
cita concertística i el grup en qüestió trobar-se sense un
equip de so bàsic, ja que l’organització confiava que fessin
el mateix que aquests impresentables que van amb tot
pregravat.
No obstant això, és digne d’elogi que bandes com Acero
Negro comptabilitzin ja dues dècades d’activitat com a
banda o que altres músics portin el mateix, o més, amb
formacions que s’han anat renovant, com són els casos
actuals de Crazy Notes o Mr. Jones, en què els màxims
responsables anteriorment estaven junts en projectes
com Rosas Rojas, un dels màxims exponents de la música de Ponent de fa una dècada. Tampoc no es pot oblidar
fer un esment especial a Virtudes Homólogas, que després van passar a ser Virtuts Homòlogues i ara, quan es
tornen a reunir un cop l’any o quan els ve de gust, simplement V.H.
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Ara bé, les autèntiques arrels musicals d’aquesta city cal
buscar-les en Xavier Baró, un veterà músic i compositor
d’Almacelles que fotia canya per tot arreu al capdavant
d’una de les bandes d’obligada referència: TagoMago. Encara avui dia, les noves generacions flipen escoltant la maqueta que el llavors trio —amb Ramon i Domingo Espax— van
gravar i van batejar com Zoo frío. Després d’aquesta trajectòria van arribar noves experiències que ja no van donar els
resultats esperats, especialment amb Primavera Negra. El
canvi a Tormentos va resultar ser l’inici de la fi de Baró al
capdavant d’un grup. Des d’aleshores es dedica a això que
fa ara: a anar en solitari.
I parlant de solistes, no seria just obviar Roger Mas, un
autor de Solsona que s’està emportant premis per tot
arreu després de la seva curta experiència al costat de
Les Pellofes Radioactives. I més per aquest costat, Jordi
Gasión ha tret en disc el seu debut com a El Fill del Mestre, després del seu pas per Kap de Boig; el flamant guitarrista Juan Lozano ha fet el mateix a Mr. Jones, i altres,
com Albert Oliva, estan al peu del canó amb L’Home
Invisible.
Paral·lelament, grups amb poder com Noisedrome, Plowshare o Rebeldía van guanyant concursos locals com el Pepe
Marín Rock Festival, l’únic especialitzat en un gènere que
està sent molt maltractat per l’electrònica, aquesta música
porqueria que fins no fa gaire s’anomenava màquina o bacallà i que ara dissimulen amb termes que ni tan sols els
corresponen i que no vull comentar perquè no ve al cas. El
concurs Directe també està bé, perquè s’obre a més horitzons, però no és tan passional.
El Senglar Rock, del qual ja s’han fet dues edicions, amb
caps de cartell com Patty Smith o Bad Religion, ha servit
per demostrar a la ciutadania que tenim espais oblidats en
la desídia i que podrien donar molt més. Si a aquest esdeveniment se sumessin d’altres de més arriscats, com el
Metal Mania, tot seria diferent. Però el problema que tenim
és que estem en una ciutat molt “pija”, de gent extraordinàriament desconfiada i el melic és un dels punts de mira dels
seus pobletans.
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El fill del mestre. © Sergi Martínez
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Acero negro. © Marc Garrofé

Mrs. Jones. © Toni Alcántara

16

R O C K
D E
C L A U
E N
L L E I D A
Crazy Notes. © David del Val

El problema no és el clima, ni el poc agraciada que sigui
urbanísticament parlant. La gravetat d’aquesta ciutat que
no es diu ni Lérida ni Lleida, sinó que és una autèntica
“Herida” (Lleida-Lérida-Laherida) és el caràcter de la seva
gent. Mentre no es canviï la mentalitat, per més que aquesta “rossa” irresistible amb nom de sant triomfi on vagi (com
amb la selecció de bàsquet), ningú es creurà que —si em
permeteu el joc de paraules en castellà— “Llei-da-algo”,
sinó que com la resta de les seves províncies germanes
(Giro-na, Barcelo-na i Tarrago-na), no aporta “‘na’ de na”.
No obstant això, tots sabem que la història dóna molts
tombs i es repeteix. Per això, cal tenir la confiança suficient
per esperar que el rock torni a ocupar el lloc que li correspon, amb majúscules. Una bona fórmula perquè aquesta
urbs deixi de ser aquesta “patria del muermo” on les xiruques es donen la mà amb la barretina de categoria, sense
ànim de criticar els sardanistes que prediquen posseir la
dansa més bella, però que en realitat en la seva gestualitat
sembla més que vagin tots a estendre la roba... És broma.

Ningú pot criticar un estil de vida energètic i rebel que després es tradueix en una música que ha influenciat i influencia tots els que treuen el cap en els seus ritmes. I que consti que ningú n’és aliè, perquè quan un es planta davant del
televisor, una part molt important dels espots publicitaris
descarreguen melodies absolutament rockeres. Tota la
música és bona, mentre estigui ben feta i “currada”, però el
que no es pot tolerar és tota aquesta fal·làcia passada per
màquines que només aconsegueixen fer vibrar si les portes
de la percepció de l’oient estan alterades per algun “complement” extern.
Però deixem els rotllos dolents per al cinema. Enfundemnos les jupes de cuir, les ulleres de rock i que ens busquin a
la barra de qualsevol bar amb “unas copas, unos amigos i
un poquito de rock’n’roll”. Llarga vida... Oh yeah!

* Vagi aquest titular en record a Pepe Risi, guitarrista de
Burning, excel·lent persona i inoblidable gran rocker.
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FESTIVALS DE MÚSICA
A LLEIDA

XAVI ROMA
Fotografies: Agències

Miro de fer-me un esquema de l’activitat musical que es programa a la ciutat i classificar-la sota la denominació comuna de festival, és clar que l’estereotip que suggereix aquesta paraula és el de grans esdeveniments que apleguen un
gran nombre de públic. Però el diccionari ens diu que la
seva definició té dues accepcions: la de gran festa i la de
conjunt de manifestacions artístiques o culturals, generalment amb caràcter periòdic.
Ara ja som al cap del carrer. De fet, el que ja em temia: la
major part de programacions festives de Lleida inclouen
una gran activitat musical, no sé si se li podria dir festival,
però hi ha moments en què és molt nombrosa i gairebé conforma un festival. Ho anirem veient en cada cas.
Podem començar cronològicament, tot i que hi ha programes que travessen tot l’any i mereixen un tracte especial.
Els moments en què hi ha més activitat i de caràcter gratuït,
la qual cosa la fa més propera a tots els públics, són les festes, com Carnaval, on darrerament el ball patxanguero ha
deixat pas a concerts adreçats al públic més jove, ja que la
gran quantitat de festes privades i altres feien que l’assistència al ball fos mínima. En aquest sentit trobem l’anomenada Megafarra Carnavalesca i el dissabte de Carnaval,
dues activitats ja consolidades en el programa i que cada
any porten més de 6 grups en directe.
La primavera ens porta un festival especial, el Go Lleida,
centrat en la música i l’art dels anys 60, que recull el testimoni d’una activitat que van dur a terme un col·lectiu de
seguidors d’aquesta ona que es deia Walrus Weekend, que
per cert organitzaven sense ajuts públics, assumint un risc
i una militància envejable. El Go ofereix una activitat concentrada en un cap de setmana en diversos clubs, amb un
cartell molt atractiu de figures estatals i internacionals i
amb activitats prèvies i paral·leles que acaben d’arrodonir
la programació.
Un dels moments més àlgids i generosos arriba amb la
Festa Major de Maig. Aquest any 2006 hi va haver més de 50
concerts, de diversos estils, i la majoria en format gratuït
(tema polèmic en el sector i que caldria analitzar detingu-
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dament...). És evident que es tracta d’un festival total,
semànticament parlant. Això sí, no és monotemàtic quant a
estils; la programació ha d’estar oberta, ja que es tracta
d’una festa popular on tothom té el dret de trobar espectacles del seu gust, si més no cal intentar que així sigui (i personalment crec que es fa tot el possible per aconseguir-ho).
Recordem que hi trobem grups de renom, comercials i
molts altres que malgrat no ser majoritaris són d’una gran
qualitat, sense oblidar els diferents grups de la ciutat que
vénen de mostres organitzades en aquest sentit i que
esmentarem més endavant. El fet que sigui popular i la difusió que comporta fan que sigui un dels moments en què
tothom hi vol ser present. Cada cop compta amb més aportació i presència dels diferents col·lectius, gent que dedica
molts esforços a la programació de la ciutat, des de les
sales privades fins a associacions sense ànim de lucre, la
qual cosa enriqueix i fa créixer aquesta part de la festa.
El següent moment àlgid arriba amb un festival recentment
incorporat a l’activitat de la ciutat, el Senglar, que fa dos
anys va decidir canviar de lloc (se celebrava a Montblanc)
buscant millors infraestructures, comunicació i obertura.
Potser la decisió va generar un cert debat en el seu entorn,
però no crec que aquesta revista sigui el lloc més adequat
per parlar-ne, ni en aquest sentit ni en cap altre. De totes
maneres, es tracta d’un dels festivals més representatius
del nostre país i els esforços que la Regidoria de Cultura
(actualment IMAC) destinava al programa Rock Tardor es
van reconduir cap al Senglar. De fet, no hi ha gaires camins
més per crear un festival. O comences de mica en mica
(com fou el cas del Rock Tardor) o l’importes i el vas fent
teu (com és el cas del Senglar). Difícilment una administració pública assumirà mai la titularitat exclusiva d’un festival i el seu corresponent finançament. No cal dir que tampoc li toca, però això i el fet que una legislatura no dura
gaire fan que es demanin resultats immediats. I crear un
festival requereix idees, empenta, temps, paciència i recursos. El més raonable és que la titularitat d’un festival pertanyi als promotors i que les institucions li donin suport, en
el cas del Senglar, titularitat compartida però llibertat per
als promotors en la programació. El Senglar és un festival
que reuneix unes característiques i uns trets d’identitat
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prou suggeridors i interessants atesa la realitat musical
actual del nostre país. En primer lloc, l’objectiu és potenciar i mostrar la música que es fa a les nostres terres, sense
deixar de banda la que es va fer fa temps i que encara mou
una gran quantitat de gent. A més, aquest objectiu es reforça amb la presència de grups de qualitat, estatals i internacionals, que aporten nous públics que així s’atansen als
nostres grups. Alhora, els grups comparteixen escenari i
cartell amb ells, amb l’aprenentatge que això els suposa.
El Senglar s’ha incorporat a la ciutat amb activitats prèvies
i didàctiques, com el Campus Senglar, on els més joves
poden aprendre música i compartir escenari amb músics
reconeguts. Aquest festival ens ha dut en dos anys més de
130 grups, amb la situació gens fàcil d’haver-se de fer dos
mesos després de la Festa Major de Maig, on hi ha 50 grups
que actuen de forma gratuïta creant una sensació de sacietat en el públic difícil de pair. També ens ha dut concerts
memorables. No fa gaire havíem de fer molts quilòmetres
per poder gaudir de grups, com Patty Smith, Bad Religion,
Lagwagon, Ocean Colour Scene, The Rest of the World,
Tiken Jah Fakoly, etc.
El Senglar va arribar a Lleida amb ganes d’obrir-se encara
més i ho ha fet no tan sols amb grups com els esmentats,
sinó també estilísticament, fent allò que el rock-and-roll ha
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fet des de sempre: transgredir, provar, innovar i donar-se la
mà amb les noves tendències, amb els nous llenguatges. I
ho ha fet deixant que el públic pugui gaudir també del hiphop, de l’electrònica, de l’ska, etc. Estem un altre cop
davant del significat de festival: gran festa i conjunt de
manifestacions artístiques o culturals; en aquest cas, de
música. Sí, repetim, de música. Qualsevol ciutat voldria
tenir un festival com aquest, i més en un marc incomparable com és el Parc Municipal de les Basses. Personalment
crec que el Senglar té un gran futur i em sento privilegiat de
poder-lo viure i de poder-ne gaudir.
Si seguim el decurs de l’any i l’aturada que ens porta l’estiu
(no he entès mai per què), malgrat els esforços que es dediquen a mantenir l’activitat, arribem a la tardor. Festes petites, amb un grapat de concerts força interessants, tot i que
lògicament no tan nombrosos ni suculents com al maig,
però concerts malgrat tot, val a dir que amb molta assistència i oberts a diferents estils (com aquest any ha estat la
Tresor Party, que es va fer al Cotton).
I anem cap a l’hivern, en què se celebra un dels festivals
més emblemàtics de la ciutat, per cartell i per qualitat. Es
tracta del Festival Internacional de Jazz que fa temps va
engegar un col·lectiu d’entusiastes d’aquesta música trencant-se les banyes i amb molta il·lusió en un mític club de
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la ciutat: la Sala Europa, que va obrir un camí en solitari i
que segurament avui dóna els seus fruits. Aquest festival ha
dut, any rere any, els millors artistes en una programació
considerada de les millors de l’Estat en aquest estil i que no
es tanca a diferents tendències com ara el blues o el flamenc. La continuïtat del Festival de Jazz ha fet sorgir creadors de la ciutat, oferint-los camins i una sortida, i ha esdevingut crucial en la professionalització del sector en una
ciutat de vegades tan ingrata com és Lleida. Aquest és un
dels factors més importants d’una programació nombrosa i
de qualitat: la incidència que té en els creadors locals, en el
seu desenvolupament i professionalització. Així ho podem

veure en el món del teatre i les conseqüències d’una programació (de vegades més aviat una lluita) i d’una Aula de
Teatre, després de més de 25 anys... Actualment la ciutat té
escoles de música, avançades, obertes i actives; sales amb
programació estable, coordinades amb l’IMAC en programes com són les AMP (Accions Musicals Permanents), que
intenten aportar el seu granet a l’esforç d’aquestes sales,
difícil i costós, donant suport a la difusió i aportant concerts de risc econòmic per als propietaris. Aquesta programació estable és un festival que dura tot l’any, com comentàvem al començament, i a hores d’ara ofereix al voltant de
250 concerts a l’any, d’estils i formats diversos, amb la pre-
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tensió que la vida musical de la ciutat sigui al més intensa
possible, en col·laboració amb les sales de la ciutat.
I en l’àmbit dels creadors locals és on sorgeixen els col·lectius que hi dediquen un esforç important i les mostres que
ofereixen participació activa als grups de Lleida. Són també
festivals, com ara el Pepe Marín Rock Festival, que ofereix
un concurs als grups locals, del qual en surten tres que
actuen al Senglar, a les Festes de Tardor o que tenen un
premi en instruments musicals, a més d’actuar a les Festes
de Pardinyes. O el Festinoval, festival que se celebra als
voltants de Sant Joan, on es poden trobar concerts i altres
expressions artístiques que apleguen grups d’arreu, però
també locals, i d’on també sorgeix un grup que actua (com
a premi) al Senglar. I també la Mostra Directe, organitzada
per la Regidoria de Joventut, que ofereix als grups locals
una actuació remunerada a les sales de la ciutat i de la qual
surten tres grups que actuen a les Festes i al Senglar.
Tot plegat constitueix una activitat prou important, producte de l’esforç de promotors, sales i col·lectius, i també
de l’esforç i el suport de l’IMAC. Com deia abans, potser la
fórmula més interessant i productiva.
Però no ens hem de deixar enganyar. No plou mai a gust de
tothom; no sempre el resultat és l’èxit; no sempre la respos-
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ta del públic és la que vol, desitja i espera qui ho ha organitzat; no tot ha de ser massiu i excel·lent... També cal educar
els públics i aprendre amb ells, i que els programes tinguin
durada, coherència i siguin constants, creatius i oberts.
Entre tots podem, constructivament, millorar i créixer amb
la música. No serveix de gran cosa queixar-se i parlar des de
la finestra sense conèixer ni viure de prop un festival. Es
tracta d’una experiència que tothom hauria de tenir un dia o
altre. Segurament llavors podrem parlar d’aquestes activitats amb coneixement de causa i podrem ser molt més conscients del que tenim i, de vegades, no sabem apreciar.
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PASSAT I PRESENT DE LA MÚSICA
ENREGISTRADA A LLEIDA.
DISCOGRÀFIQUES:
GRANS I PETITS PROJECTES

JAVIER DE CASTRO

Quan la música moderna començava a despuntar:
pecats i virtuts
Com va quedar palès a les planes del volum monogràfic
Quan Lleida era ye-yé. Música “moderna” i Societat
(1960-1975) editat l’any 2005 per Pagès Editors, un dels
dèficits més importants relacionat amb el negoci musical
que va observar la Lleida d’aquells anys i dels immediatament posteriors fou la manca de segells discogràfics locals
que permetessin l’accés dels artistes de casa a l’enregistrament del seu treball. Solistes d’innegable projecció, com
Dodó Escolà, Santy, José María Planes o el cantautor Xavier
Ribalta i grups d’estils diversos com Los 6 Hermanos Jauset,
Los Comodines, Jerez, Los Chavós o l’Orfeó Lleidatà, van
veure’s obligats a anar-se’n a Barcelona o a Madrid per tal de
poder editar les seves cançons i que aquestes poguessin ser
distribuïdes i poguessin arribar al públic i als mitjans de
comunicació. Fins i tot, un conjunt amb possibilitats de projecció com Los Balar’s, davant de la dificultat de fitxar per
una discogràfica amb cara i ulls, van haver de recórrer com
a últim recurs al sistema de l’autoedició del que finalment
fou un primer i únic disc senzill però que, malauradament, a
penes va transcendir l’àmbit estrictament local.
Algú es preguntarà si la raó d’aquesta mancança s’hauria
d’imputar a un hipotètic baix desenvolupament del sector
musical a les Terres de Ponent i al fet que aquest romangués orfe dels mínims elements necessaris que van facilitar
a altres indrets un major volum de negoci. La resposta a
aquesta qüestió hauria de ser, en principi, que no. Durant
tots aquells anys, però sobretot durant els anys posteriors,
Lleida i la seva província van gaudir de nombroses entitats
musicals de tota índole, en què s’inclouen des d’orquestres
i grups de ball fins a conjunts musicovocals i solistes
moderns, passant per artistes de rumba, folk o de l’anomenada Nova Cançó, i altres que es dedicaven a la música
coral o clàssica. Alhora, funcionaven a les principals ciutats
i pobles de la demarcació, és a dir, a la pròpia capital,
Mollerussa, Cervera, Solsona o Tàrrega, algunes empreses
especialitzades en l’organització de festes i altres esdeveniments artístics nascuts, alguns, durant la dècada dels anys
50, com Juan Boada Soler o Organizaciones Torres, i d’al-

tres durant la dècada dels 60 o la dels 70, com Xavi Management, Vipur, Catalana de Espectáculos o Vic-Tar. Cal destacar, en aquest sentit, l’aparició de La Traca durant els
anys 80, una productora d’enorme potencial i treball que
fins a hores d’ara funciona a ple rendiment. Totes aquestes
productores d’esdeveniments musicals i artístics s’han
caracteritzat sempre per haver fomentat quasi sempre la
presència, als cartells d’espectacles i a les festes majors,
d’artistes locals juntament amb l’oportunitat de veure i sentir en viu molts altres artistes de renom, tant nacionals com
internacionals. La resposta del públic a aquesta oferta solia
ser, també, bastant important i engrescadora. Si a això
sumem, també, l’existència de molts teatres, bars o altres
locals de tota mena repartits per tota la geografia lleidatana i amb la capacitat d’oferir música en viu, completarem
una equació de mínims que il·lustra a la clara que l’estat de
salut musical de les nostres contrades no era òptim, però sí
més que acceptable. Naturalment és molt inferior a la Ciutat Comtal, però no és gaire diferent a Tarragona ni tampoc
a Girona, que sols ens superava, precisament, pel fet de
comptar amb segells discogràfics propis i que van oferir a
molts dels seus artistes locals la possibilitat d’enregistrar
discos i projectar-se un mica més enllà de les comarques
gironines. Parlem de discogràfiques de magnitud mitjana o
petita, com per exemple Discos San Diego o Artifón, que
van començar a funcionar, totes dues, des de mitjans dels
60, i s’allargaren llurs activitats fins a finals de la dècada
següent o començaments de la dels 80 i que van fer una
feina de suport tècnic, logístic i de difusió dels seus artistes
que déu n’hi do.
Primers senyals de canvi
A Lleida, les coses no van funcionar en aquest sentit ni
durant tota la dècada dels anys 70 ni tampoc al llarg de la
dels 80, com ho demostra l’experiència de la banda Virtuts
Homòlogues, sorgida l’any 1971. El seu cas és bastant paradigmàtic, ja que davant de la manca d’oportunitats per
poder enregistrar les seves innovadores propostes artístiques a Ponent, van optar durant anys a autoeditar-les en
casset i distribuïr-les entre els seus fidels seguidors durant
les actuacions en viu.
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La dècada dels anys 80 es caracteritza per les activitats d’alguns artistes bastant ressenyables quant a qualitat artística,
com Xavier Baró i els seus grups Primavera Negra o Los Tormentos, Topiloco Aviador, Adhesivo, el grup de blues Tunissia o el cantautor Miquel Àngel Tena. Tots ells i altres grups
sorgits anys més tard, com DGregoy Pies, Rosas Rojas o
Màrtirs 37, no van trobar cau, encara, en cap segell local i
van haver de “buscar-se la vida” en segells de fora, exactament igual que ho havien fet altres, dues dècades abans; en
aquest cas, sobretot, recorrent a alguns dels nombrosos
segells independents nascuts arreu de la geografia espanyola com a conseqüència de l’èxit de la Movida Madrileña i les
seves seqüeles a Barcelona, Galícia, Euskadi o València.
L’empenta definitiva que va propiciar l’aparició a casa nostra dels primers segells discogràfics “de veritat” fou un fet
potser un xic atípic: la fundació l’any 1985 d’una associació
cultural sense afany de lucre anomenada Amics del Jazz de
Lleida sota el paraigües de la botiga especialitzada en música Satchmo. El seu objectiu era clar des de bon començament: canalitzar l’afició dels seus fundadors a través d’un
mecanisme organitzatiu que permetés fomentar la popularització del jazz per aquestes terres i portar a actuar en viu
els millors exemples possibles d’aquest gènere. El ràpid
èxit assolit per les seves iniciatives i la magnífica resposta
ciutadana mitjançant l’augment progressiu del nombre
d’associats i dels ingressos econòmics van propiciar nous
reptes com la creació d’una magnífica revista, Jazzology, i,
gràcies al suport d’algunes institucions públiques —la Paeria, l’IEI o la Universitat de Lleida, bàsicament—l’organització del festival Jazz Tardor.
Nous temps, noves iniciatives
A partir d’un cert moment —vers l’any 1997—, Joan Ballesté, propietari de Satchmo, i el seu soci, Josep Ramon Jové,
president dels Amics del Jazz, van donar un nou gir de
rosca a la situació preferencial del jazz a Lleida fundant plegats Satchmo Records, un segell discogràfic especialitzat
en aquella música tan genuïnament americana però que
volia donar suport als nombrosos joves valors del gènere
disseminats per tota la geografia espanyola. Sota la direcció artística de Jové, durant els primers set o vuit anys, el
segell ha publicat més de cinquanta referències ordenades
en les seves tres diferents sèries temàtiques Jazz of The
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Ages, Piano Solo i Satchmo Records. Entre els artistes que
han enregistrat per aquesta discogràfica cal mencionar,
entre molts d’altres, grans jazzmen nacionals com Perico
Sambeat, David Mengual, Xavier Maureta, Iñaki Salvador,
Albert Bover, el grup Dexterity i, entre els internacionals,
Bruce Barth, Chris Kase o Andrezj Olejniczak. Altres propostes alternatives com els treballs del grup de Dixieland
Pixie & Dixie, l’Smoking Blues o el cantautor Xavier Baró
també han vist la llum en aquest temps, tot demostrant la
inquietud d’ampliar camps del segell lleidatà més productiu. En els darrers temps, Satchmo Records ha apostat decididament per nous valors locals en gèneres que van del
rock —Mr. Jones (Juan Lozano)— al folk-rock —El Fill del
Mestre o Angel Ot—, tot passant per una autèntica outsider
com la històrica banda experimental Virtuts Homòlogues o
la inclassificable Lo Pardal Roquer, alter ego del polifacètic
i genial David Esterri.
A causa de diferències de criteri comercial i artístic, l’any
2003 Ballesté i Jové van donar per acabada la seva relació
de tants anys i el darrer va iniciar una nova aventura empresarial anomenada Quadrant Records, que d’alguna manera
constituiria una línia d’actuació paral·lela a la mantinguda
per Satchmo Records, però amb una franca vocació d’ampliar i diversificar el seu àmbit d’aplicació.
A pesar de la seva, encara, curta trajectòria, Quadrant ja ha
definit les seves línies mestres d’actuació creant dues
col·leccions anomenades Jazz Latitude i Common Ground
Series, respectivament. Sorgides amb la voluntat de desenvolupar una producció curta quant a referències però amb
una qualitat musical molt acurada pel que fa als continguts
escollits, el segell està apostant alhora per joves talents i
per artistes consagrats a través de materials que de forma
incomprensible han estat inèdits durant molts anys. La primera vol aplegar enregistraments de jazz modern i contemporani i ha gaudit ja de la presència d’autèntics “fora de
sèrie” nacionals i forans, com Max Sunyer, Doris Cales,
Mikel Anduenza, Five in Orbit, Xavier Monge & Carme
Canela o Collective. Aquesta sèrie té previstos, també, nous
llançaments de Bruce Barth, Steve Wilson i un projecte
molt interessant de col·laboració entre músics catalans,
francesos i americans. La segona, en un pla completament
diferent estilísticament parlant però d’una qualitat artística
semblant, aposta per les músiques d’autor i el folk-rock, i
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fins a dia d’avui s’han editat discos de la Incredible String
Band, els Bocanegra de Víctor Obiols i Xavier Baró. Els propers projectes de la sèrie recuperaran valuós material de
col·lecció dels cantautors mítics anglesos Mike Heron i
Clive Palmer.
Més o menys durant els mateixos anys que aquests dos
segells esmentats, altres empreses locals han anat desenvolupat activitats discogràfiques paral·leles, malgrat que
amb una certa discontinuïtat i des de perspectives professionals bastant diferents. Parlem concretament de Bossa
Records, de Rec Records i de Guerssen Records.
Les dues primeres són singulars en el sentit d’haver basat
les seves activitats respectives al voltant dels seus propis

estudis de so i d’enregistrament i d’haver-se vist obligades
a actuar subsidiàriament com a segell discogràfic per tal
de poder editar molts dels encàrrecs pels quals eren
requerides.
La més veterana, i que, per tant, ha dut a terme més activitat en aquest sentit, ha estat Bossa, dirigida pel seu fundador i propietari, Josep M. Bossa. L’empresa neix l’any 1993
com a estudi de gravació de projectes, en un petit pis
(millor dit, a l’habitació d’un petit pis de la Bordeta). L’activitat principal d’aleshores era la producció d’arranjaments per a orquestres de música de ball i també l’enregistrament de maquetes de diferents artistes. A poc a poc, i
gràcies al volum d’encàrrecs cada vegada més gran que
l’estudi anava rebent, algunes productores de vídeo de
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Lleida els demanaven produccions de músiques originals
diverses per ambientar no sols bandes sonores de pel·lícules de ficció, sinó també jingles publicitaris o d’ús industrial, institucional (Ajuntament, Diputació, Universitat), i
altres encàrrecs de particulars, com l’enregistrament de
veus en off per a vídeos casolans. Quan el volum de feina
va passar a ser de “jornada completa...”, Bossa va construir en un local (també de la Bordeta) un “veritable”
estudi de gravació, amb cabina insonoritzada i amb una
qualitat acústica i tècnica digna de qualsevol estudi professional de Barcelona o bé de Madrid. L’any 2000 neix el
segell discogràfic que ha permès poder editar totes aquelles i molts dels registres que produïa l’estudi. De les més
de seixanta referències posades en circulació per Bossa
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Records i que suposen en conjunt un total de 160.000
còpies despatxades, cal destacar les corresponents a Beto
Vega, Jaume Oró, Lo Beethoven, Gregory Pies, Boira,
Jordi Oró o Les Rumberes dels Garrotán, entre moltes
d’altres, però sense deixar mai d’atendre els nombrosos
encàrrecs de tercers.
La història de Rec Records és en certa forma molt semblant a la de Bossa. Els seus fundadors, els germans Lladonosa i un soci, Andreu Motos, disposen d’un magnífic
estudi d’enregistrament anomenat Sonograma a la veïna
localitat d’Albatàrrec pel qual han passat a enregistrar
molts artistes locals i alguns forans més o menys consolidats i molts aspirants a “estrella” per posar-se en mans de
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“professionals” i obtenir les seves primeres “maquetes”.
Al marge d’una activitat diversa per atendre encàrrecs de
tota mena, semblants als de la “competència”, Rec ha
rebut multitud d’encàrrecs d’institucions diverses com la
Paeria o la Universitat de Lleida, enregistrant i editant
productes tan diversos com les diferents recopilacions de
grups locals afiliats a la coordinadora Ilerrock o els que
il·lustraven els Mercats de la Música, quant a la primera,
o Beatles, projecte didàctico-musical, quant a la institució universitària, entre moltes altres iniciatives musicals
diverses.
Hem deixat pel final, pel fet de ser una experiència completament diferent a tot l’esmentat, la trajectòria de Guers-

sen Records, el segell discogràfic endegat per iniciativa
personal de Toni Gorgues l’any 1995. Enamorat de la música dels anys 60 i del rock progressiu i d’avantguarda de la
dècada posterior, Gorgues va decidir deixar la seva còmoda —i avorrida— feina de comptable en una empresa local
per dedicar-se al que de veritat l’apassionava. La seva idea
inicial fou, de moment, editar discos en vinil de grups de
psicodèlia i garatge. Més tard, en créixer l’activitat de l’empresa cap a l’àmbit de la distribució i la venda per correu i
Internet de materials de contingut similar d’altres segells
nacionals i de fora, Guerssen va anar eixamplant una mica
les seves pròpies línies estilístiques tenint molta cura de la
tria de referències.
A hores d’ara estan reeditant títols diversos de rock progressiu basc, traient de l’oblit els llegendaris i introbables
àlbums del segell Xoxoa amb artistes i grups com Itoiz, Lisker, Haizea, Itziar i molts altres. Cal destacar, finalment,
una tasca fosca i àrdua com és la recuperació de drets i la
reedició de vells discos de grups espanyols i catalans dels
anys 60 i 70 que, malgrat la seva innegable qualitat, van
passar desapercebuts en un mercat com el nacional, que
en aquells anys va abocar-se completament a solistes melòdics com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Raphael o Nino
Bravo. Parlem concretament d’obscures bandes com The
Fly o Agamenon, que gràcies al treball “arqueològic” de
Guerssen Records han vist la llum per delectar els aficionats i col·leccionistes.
Contactes d’interès: Satchmo Records 973 238 103. Quadrant Records 973 222 027. Rec Records 973 262 145. Bossa
Records 973 201 907. Guerssen Records 973 249 625.
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ELS BUCS MUSICALS
DE LA BORDETA

JOAN TALARN
RAMON RUBINAT
Fotografies: Oriol Rosell

La Bordeta. 7.12 pm
La primera impressió és de caos.
Tot està en moviment. Un moviment descaradament jove,
variat en el color —això que ara en diuen multicultural—,
que vagareja amunt i avall per un ample passadís flanquejat, a l’esquerra, per les portes que obren tres caixes de
música, els bucs.
Ens comuniquen que el nostre contacte, la persona amb
qui havíem de parlar, no hi és. Vacil·lem. És igual, ens
atén l’Aitor, que a més de ser un dels responsables que
els bucs funcionin, n’és un usuari: forma part dels
Cronistes.
Passem a l’oficina. Hi ha certa tranquil·litat. L’Aitor ens
fa adonar que el caos és aparent, i que és l’ordre el que
necessàriament senyoreja els bucs; si no fos així, la gestió seria impossible.
Els Bucs d’Assaig són, per als músics, allò que una nau
espacial és per a un astronauta. Cal saber tocar, cal conèixer els viaranys de la física, cal una disposició innata, una
curiositat, i calen unes condicions físiques determinades...
Però cal, també, un local per assajar, una nau que et dugui
a l’estratosfera. Els Bucs d’Assaig són la nau de què disposen els músics de Lleida per tal de fer més còmode el seu
viatge, per tal d’iniciar una carrera o simplement per exercitar la seva afició de manera puntual i a deshora.
Els Bucs d’Assaig són un servei de l’Ajuntament de Lleida
gestionat per una empresa privada, L’Intèrpret, que orquestra amb eficàcia horaris i calendaris, té cura del seu manteniment, de la difusió, organitza conferències, concerts, etc.
El bucs no són només les hores d’assaig, sinó un projecte
musical ambiciós. És curiós, els Bucs d’Assaig representen
una plataforma, una eina que els grups poden utilitzar per
tal de millorar i aconseguir l’èxit —tenint en compte que
cadascú l’entén a la seva manera. Però els mateixos bucs es
troben, també, en els seus inicis, com si ells mateixos fossin en un buc mirant de millorar i aconseguir l’èxit.
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Has de tenir més de dotze anys i pagar 6 euros l’hora (5,
amb l’entrada jove), una fiança —que es retorna al final—
de 40 euros i seguir les normatives. Disposes de bateria,
micròfons i amplificadors per al baix i la guitarra. No hi ha
control de passaports, totes les procedències hi són benvingudes, tant se val que vinguis de Nova Orleans, de Costa
d’Ivori, de Memphis, del Tàmesi de Sid Vicious, de les coves
del Sacromonte, d’una taverna irlandesa, d’una acadèmia
de Viena, d’una esbojarrada sobretaula sèrbia o d’una sessió de batucada del Brasil. Als bucs els agraden els colors.
I això se sap, i la gent s’ho diu, i uns criden els altres i la
bola roda... I ens diuen que cada setmana s’hi incorporen
dos grups més. Que ja són 45 les formacions que hi assagen
i que la cosa segueix pujant.
La gent de L’Intèrpret vol superar el que seria l’administració dels Bucs per tal de proporcionar als músics alguna
cosa més. No es gestiona només un espai. Es gestiona,
també, una actitud. Es tracta de crear “caliu” —ens diuen—
entre els músics. I això s’aconsegueix amb la programació
de concerts —ja que el local disposa d’una sala amb un
equip complet— i amb l’organització de tallers musicals —
en destaca l’últim que s’ha fet de percussió: bateria, caixa
flamenca i percussions del món. Es conviden DJ, baixistes
—com Armand Sabaleco—, professionals de la música, en
general, per tal de fer xerrades i transmetre els seus coneixements. Assajar i voler millorar passa, ineluctablement,
per aprendre dels altres.
La Bordeta. 7.34 pm
Arriba el moment d’obrir una caixa de música.
Ens internem en un dels bucs. El llindar té un gruix considerable i delata la magnitud de la porta que, quan es
tanca darrere nostre, transmuta màgicament la realitat:
una tebior callada i com de vellut envaeix l’estança.
Quasi no gosem ni obrir la boca, poc entrenats com estem
a penetrar en l’imperi del silenci.
Guitarra en mà ens espera en Joan, membre, com l’Aitor,
del grup Cronistes. Una presentació ràpida i comença a

Els Trobadors
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parlar-nos del seu projecte musical. Parla amb la candidesa del creient. Cal creure de veritat per poder tirar
endavant una formació que renega de l’esperit comercial
i basa tota la força en la contundència d’unes idees i en
la qualitat del so.
Els Cronistes volen recuperar la memòria musical i vestirla amb els ritmes d’ara que més els agraden: folk i ska,
memòria i rumba, tradició i mestissatge. S’encaren a la
música amb una actitud bel·ligerant, el seu és una mena
“d’activisme musical”; procuren reinterpretar la realitat tot
actualitzant una herència musical que consideren que no es
té prou en compte. Canten en occità, irlandès, català... fent
versions i adaptant el patrimoni musical que més els interessa. Fa nou mesos que estan junts i ja tenen una maqueta

Walking

30

enllestida. Ells la regalen i et demanen que la copiïs, que la
facis córrer... volen que se’ls conegui i estan disposats a utilitzar tots els mitjans (http://www.cronistes.cat). Es volen
guanyar la vida amb els directes, això és evident, els CD
només formen part de la promoció. Es tracta d’un grup amb
una clara vocació d’espectacle, de festa i, de moment, allò
que volen és compartir-la amb tothom.
La Bordeta. 7.48 pm
Sortim un moment del buc. Traspassem la porta i rebem
un impacte sonor que ens descol·loca. Quina sensació
més estranya. Però l’estada a fora és breu, els membres
dels Cronistes han desaparegut davant dels nostres ulls i,
quan reobrim la porta del Buc, ens trobem dos dels com-
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Ens atenen amb la rialla a la boca i amb molta amabilitat. I ens conviden a passar al que ara és el seu territori.
Tanquen la porta. Silenci.
La gent de Walking es pren això de la música d’una manera
molt coherent: a poc a poc, caminant (walking) al costat de
la seva vida professional i familiar. Tots tenen, com es diu,
“responsabilitats”, però per ells la música també n’és una
altra, de responsabilitat. El jazz demana molt i ells només
demanen seguir tocant, seguir fent això que els fa ser feliços i que, des de fa més d’un any, els uneix en les seves
estones d’oci. Encara no han tocat, en forma de grup,
davant del públic. “Ens falta encara una mica”, diuen, però
no hi pateixen. Transmeten una il·lusió amateur molt sana
i higiènica. Fan jazz de la mateixa manera que els fidels van
a la confessió: per sortir-ne nets, per tornar a les “responsabilitats” del dia a dia amb energia renovada. Hi ha un projecte musical i ambició, i ganes que tot plegat arribi a funcionar; però van a poc a poc, passejant (walking) pel camí
que s’han traçat, pel camí que els fa feliços.
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La Bordeta. 8.20 pm
Tornem a la sorollosa realitat. L’Aitor ens ensenya la sala
polivalent on fan les actuacions. No és un model de sala
de concerts, però fa el fet quan convé.
Ens acomiadem. Un bon regust de boca i, sobretot, d’orelles.
Al cotxe, rambla d’Aragó. 8.35 pm
Epíleg
Lleida no es pot permetre tenir aquestes instal·lacions per
als músics de la ciutat i després no oferir-los llocs per
poder demostrar tot allò que han après. Els bucs són el
fonament de l’edifici musical que s’està construint a la
nostra ciutat però no són la solució al desert que els
músics troben quan volen encarar-se al públic. Cal complementar la solitud del buc d’assaig amb l’agitació nerviosa de l’escenari.
Calen espais perquè la força tancada i continguda d’aquesta magnífica iniciativa pugui explotar davant del
públic: no fer-ho així la condemnaria a l’onanisme.
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ponents de Walking. Semblen sortits del no-res. L’organització triomfa sobre el caos, els temps estan molt ben marcats i aquesta n’és la demostració.
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Art sacre:
un litigi molt útil per als polítics aragonesos
“Los catalanes deben devolvernos lo que es nuestro”, clama el
president d’Aragó, Marcel·lí Iglesias, referint-se a les 92 obres
del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida que reclama. I, sigui
on sigui, al Parlament, en una emissora o en un mercat, les
masses s’enardeixen i la cridòria és unànime. El president del
PP aragonès, Gustavo Alcalde, va un pas més avançat: “Tras la
apropiación de los bienes de la Iglesia y del caudal del Ebro en
el Delta, sólo faltaba que ahora nos denuncien por no hablar
catalán.” Després de fer aquest pronunciament, Alcalde va exigir a Iglesias que “abandone la tibieza con la que viene actuando cuando se trata de defenderse de los abusos de Maragall”.
El polític va fer aquestes manifestacions després que el 26
d’octubre del 2005 contemplés atònit per televisió com una
delegació de la Institució Cultural de la Franja de Ponent
(ICFP) oferia una conferència de premsa davant de la insígnia
de les dotze estrelles grogues sobre blau i el nom Parlament
Europeu escrit en una vintena de llengües. Parlaven en català!
“Aquest cop han anat massa lluny!”, va bramar. L’adverbi
temporal venia a tomb perquè abans de ser rebuda oficialment a Estrasburg, la delegació s’havia plantat el 26 de maig
a Madrid al Congrés dels Diputats i al Senat, i s’havia entrevistat amb Enrique Múgica, el defensor del poble. Davant de
tots aquests organismes, la delegació va denunciar el Govern
d’Aragó per discriminar la llengua de noranta pobles de la
Franja i va demanar la cooficialitat del català en aquesta part
del territori aragonès. La “denúncia” havia estat feta perquè
Aragó i, en conseqüència, l’Estat espanyol, incompleixen la
Carta Europea de les Llengües que van signar el 1992. La
reacció a Saragossa va ser unànime i immediata. La Diputació
General d’Aragó (DGA), integrada per PSOE i PAR, va parlar
d’“ingerencia indignante de los catalanes” i d’“ataques directos a nuestra autonomía”.
El 23 de juny el Parlament aragonès va aprovar un nou estatut d’autonomia i no va tenir en compte les reclamacions de
la ICFP ni d’una quinzena d’entitats més que reclamaven el
reconeixement de la llengua catalana als territoris d’Aragó on
és pròpia. Durant vint anys, l’administració aragonesa havia

donat llargues per al seu reconeixement i darrerament deia
que això quedaria contemplat al nou estatut; però vet aquí
que en el moment de la veritat, el govern va al·legar, textualment, que “tal com estan ara les coses a causa de les obres
d’art és impossible reconèixer el català”. “Textualment, ens
han dit que la llei de llengües no es pot debatre a causa del
litigi de les obres d’art: aquest és el missatge del govern
actual”, diu el jurista d’Albelda Juli Pallerol, que durant dues
dècades ha estat darrere de totes les batalles per aconseguir
el reconeixement del català a la Franja. El president de la ICFP,
Jaume Borbón, que va ser alcalde de Mequinensa per IU entre
el 1995 i el 2003 —avui n’és regidor—, explica que “l’Aragó
centralista aprofita el litigi de les obres d’art per posar la Franja contra Catalunya”, i va més enllà: “L’existència d’una cultura i una llengua diferents els molesta i tots els subterfugis
són bons per eradicar-la.”
L’historiador Joaquim Montclús afirma que el patrimoni artístic “els interessa un rave, als polítics aragonesos”. “En terres
de la meua família a Calaceit hi ha unes làpides musulmanes
que fa anys que reclamem que protegeixin i no ens han fet
cap cas; tenen tot el patrimoni abandonat i ara només parlen
de les obres de Lleida per posar la població contra Catalunya,
perquè això dóna vots a Saragossa, que és on es concentra tot
el pes demogràfic d’Aragó: cal tenir en compte que l’any que
ve hi ha eleccions autonòmiques”, diu. Amb aquestes afirmacions coincideix Guillem Chacón, secretari general de la ICFP:
“Han aconseguit a l’Aragó castellanoparlant un estat pràcticament bèl·lic contra Catalunya; això no és cap novetat: la
catalanofòbia ven a Saragossa, però a la Franja tothom està
tranquil. El més significatiu és que cap entitat de la Franja (ni
una de sola!) ha demanat que les obres vagin a Barbastre.”
Montclús coincideix que als pobles ningú s’ha immutat: “A la
majoria de la gent el tema els importa poc, i més si és de l’Església. I si cal optar diuen: “Si es queden a Lleida les podrem
veure, perquè a Barbastre no hi anem mai.”
Lourdes Ballarín, d’Albelda, és la corresponsal a Lleida de TVE
i coincideix amb aquestes paraules: “La gent passa de les
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obres.” I va una mica més enllà: “La Franja és un invent
recent: excepte alguns, tothom diu que és aragonès i que la
seua capital cultural i comercial és Lleida. Però ara tot s’està
traient de polleguera, quan Marcel·lí Iglesias crida a Saragossa «los catalanes tienen que devolvernos lo que es nuestro»,
és com quan Rodríguez Ibarra fa de les seues a Extremadura
o a Madrid; a Saragossa guanya vots cada cop que llança una
perorata contra Catalunya.”
Segons Ballarín, Iglesias ha usat la llei de llengües com a esquer
electoral, però no li interessa el més mínim que el català s’oficialitzi, i per això li interessa mantenir un litigi constant amb
Catalunya. En aquest sentit, Guillem Chacón recorda que el
president aragonès, que és de la Ribagorça i catalanoparlant,
mai usa la seua llengua en cap acte públic a la Franja. “Sempre, sempre hi parla en castellà. Només usa el català quan va
a Catalunya, però a l’Aragó omet la llengua, la menysprea i fins
i tot l’ataca”, explica. Per il·lustrar “fins a quin punt l’actual
controvèrsia obeeix a interessos polítics”, Ballarín explica que
al seu poble, Albelda, l’artístic cadiram de fusta tallada del cor
de l’Església procedeix del seminari de Lleida i hi va ser traslladat perquè tot era la mateixa diòcesi, “i a ningú a Saragossa se
li acut demanar que tornin al seu lloc original”.
En paraules de Juli Pallerol, “li estan traient un bon rendiment
al litigi i justament quan han escalfat més el tema ha estat
quan es debatia l’esborrany del nou estatut. Un cop aprovat
a Madrid, la poca protecció que tenen ara «las otras lenguas
de Aragón» (mai els donen un nom) es diluirà: ens deixen pitjor que durant el franquisme; el decret de Martínez Esteruelas
de 1975 sobre l’ensenyament del català era ja superior al conveni implantat per la DGA el 1985, però el nou estatut es
carrega fins i tot això”.
La ICFP va organitzar un acte a Fraga el mes de maig passat a
favor que les obres es quedin a Lleida. Va ser el més multitudinari que es recorda a la Franja: s’hi van sumar 215 entitats i
hi va haver un desplegament de mitjans de comunicació mai
vist. Chacón diu que la premsa de Saragossa va parlar de l’acte com “d’una intromissió de l’imperialisme català, com cada
cop que es diu que les obres no s’han de moure”. “Alguns
mitjans estan instigant l’odi —assegura— i s’ha acabat abonant al festival la COPE des de Madrid, amb Jiménez Losantos
al capdavant”.
Montserrat Macià, directora del Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal, explica, per la seua part, que la institució que dirigeix ha deixat de comprar l’Heraldo de Aragón, “no som
masoquistes —diu—, estem farts que ens insultin, que desfigurin la realitat i que esperonin l’odi i l’enfrontament”. Macià
ha recopilat una llista d’una cinquantena d’insults contra els
catalans “que el diari deixa anar alegrement un dia sí i l’altre
també”. “Nosaltres sempre hem defensat que dins del que va
ser el territori del bisbat de Lleida poden crear-se subseus del
museu, que és el que es va parlar en un principi amb l’Aragó,
però ells ara diuen que Barbastre o res, perquè segurament
els interessa mantenir el conflicte obert”. Per la directora del
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museu, el territori de l’antiga diòcesi constitueix una entitat
de 800 anys de cultura compartida i voler-ne traure les obres
és trair la història. “La nova diòcesi de Barbastre-Montsó es va
constituir el 1995 i és aleshores quan ha de començar el seu
discurs museístic, no amb obres que va engendrar el bisbat
de Lleida.”
Macià explica que Marcel·lí Iglesias diu constantment que
las peces han de “tornar a les parròquies”, quan el bisbat de
Barbastre ha obligat a firmar un document als rectors pel
qual es comprometen a no reclamar-les al museu on les
volen dipositar.
Marta Canales, portaveu del Casal Jaume I de Fraga, assegura
que és molt possible que les obres acabin en un annex de
Torreciudad, el gran santuari de l’Opus Dei de Barbastre. “Els
polítics actuen pensant en Saragossa i nosaltres som només
un decorat. Ara ens diuen que la llei de llengües és inviable
per les obres d’art; abans era perquè havia de debatre’s l’estatut aragonès, i abans perquè es debatia el català, i sempre
hi ha una excusa per marginar la nostra llengua. Usen les
peces com a arma llancívola, i quan s’acabi aquest tema en
vindrà un altre: ja estan dient que han de cogestionar l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, que era en bona mesura l’arxiu del
Principat de Catalunya; va ser a partir de la Nova Planta de
Felip V, al segle XVIII, quan li van posar el nom actual, però
tot ven si va contra Catalunya”. Juli Pallerol redunda en el
tema: “Ara han creat el tema de l’Arxiu de la Corona d’Aragó:
el filó funciona…”
En aquest sentit, Montserrat Macià recorda que el Govern aragonès ja ha anunciat que las peces del Diocesà són només el
primer capítol, “després de les obres artístiques, volen desmembrar l’arxiu diocesà de Lleida, i en acabat exigeixen un
retaule de Sixena que la Generalitat va comprar a les monges
del monestir el 1985”, explica.
Les reclamacions —i els exabruptes— aragoneses van entrar
en via morta quan el Parlament de Catalunya va aprovar el 5
de maig passat una moció amb la unanimitat dels seus cinc
grups que establia que les 92 peces històriques que el bisbat
de Barbastre-Montsó reclama al de Lleida no podien sortir del
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal mentre no hi hagués una
sentència sobre la seua propietat. La moció va ser presentada
por CiU i redactada conjuntament amb ERC.
El Govern i els partits aragonesos van reaccionar amb ràbia.
Marcel·lí Iglesias va anunciar immediatament que es retirava
de l’Euroregió patrocinada per Pasqual Maragall i el 8 de juny
les seues declaracions van ser oficialitzades pel Parlament
aragonès per unanimitat: “Las Cortes de Aragón formalizan
su divorcio con Catalunya por el arte sacro de la Franja”, va
titular La Vanguardia. Malgrat les declaracions altisonants,
l’Euroregió no ha passat mai de projecte. En tres anys i mig
de suposat funcionament, només hi ha hagut dues reunions
d’alt nivell i fa molt poc que té logotip i pàgina web. L’Euroregió va ser una aposta personal de Maragall i va ser ell en
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persona qui es va comprometre el 23 de gener passat a
“retornar” les obres a Aragó a canvi que el president aragonès li donés suport. Ni abans ni després l’administració catalana ha usat mai el mot retornar en les negociacions amb
Aragó. Aquest document va ser redactat pel secretari de Presidència Ramón García-Bragado —natural de Barbastre—, a
qui Maragall havia encomanat la solució de l’afer. El 5 de
maig Maragall havia caigut ja en desgràcia dins del seu partit i els seus companys no van tenir cap problema per votar
contra la postura “oficial” de la Generalitat. L’actitud de Marcel·lí Iglesias no s’entén del tot sense aquest complement del
seu company de partit, ambdós apadrinats per la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que havia recoma-

nat que les peces anessin a Barbastre quan els papers de la
Generalitat republicana tornessin de Salamanca. Fernández
de la Vega va seguir directament el cas de la partició de la
diòcesi de Lleida quan era la número dos de Juan Alberto
Belloch, ministre d’Interior i Justícia —aquest ministeri és el
responsable de les relacions amb l’Església— a principis dels
anys noranta, quan l’anomenat superministre va iniciar tot el
procés de segregació de la diòcesi acusant l’aleshores bisbe,
Ramon Malla, de voler catalanitzar la part aragonesa del bisbat. Belloch és natural de Terol i actualment és batlle de Saragossa. El va assistir en la maniobra Elías Yanes, arquebisbe de
Saragossa, que era aleshores president de la Conferència
Episcopal Espanyola.
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Josep Casanova, assessor legal de la diòcesi de Lleida i professor de dret canònic a la Universitat de Barcelona, assegura
que la moció del Parlament era un deure en un estat de dret.
Segons les seues paraules, fins ara l’únic dictamen que existeix per part del Vaticà sobre les obres és el decret personal
d’un cardenal, Giovanni Battista Re, que estableix que les
peces han de lliurar-se a Barbastre sense cap fonament legal,
ja que Lleida té documents de propietat de totes i, a més, les
obres són al museu des de finals del segle XIX. Giovanni Battista Re és íntim amic del que va ser ambaixador d’Espanya
davant de la Santa Seu durant tot el període Aznar, Carlos
Abella (ambdós personatges s’han condecorat mútuament),
que és qui l’assessorava en tots els afers relatius a Espanya.
Abella és un ultradretà vinculat a l’Opus Dei i tots els seus subalterns parlen de “l’odi visceral” que destil·lava a l’ambaixada
contra tot el que fos català.
“Marcel·lí Iglesias parla a cada moment que Lleida ha de complir «les sentències del Vaticà», quan no n’existeix cap”, explica el jurista. “El Vaticà sempre ha evitat dictar sentència perquè el dret està tan del costat de Lleida que no hi ha cap jutge
que s’atreveixi a estampar una firma en un cas tan escandalós.” Lleida ha recorregut “el caprici personal del cardenal Re”
al Tribunal de la Signatura Apostòlica, que sempre ha evitat
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pronunciar-se. No només això, el tribunal va apartar el seu fiscal només per a aquest cas perquè es va atrevir a dir que,
almenys, havien de tenir-se en compte els documents de propietat aportats per Lleida. Les manipulacions del tribunal es
comencen a entendre quan s’observen els noms que el componen, amb cinc membres de l’Opus Dei —entre els quals hi
ha el prelat Javier Echevarría— i el cardenal Antonio María
Rouco Varela.
Josep Casanova explica que al Museu Diocesà existeixen peces
de cinc poblacions del bisbat de Lleida (entre aquestes, Mequinensa) que van ser cedides al de Saragossa el 1957 i que en
cinquanta anys no n’ha reclamat mai cap. “Una prova més
que els escarafalls actuals no són més que teatre”, comenta. El
jurista està convençut que a partir de la moció del Parlament,
el Vaticà deixarà morir l’afer. “El cardenal Re és molt valent
donant ordres al bisbe de Lleida, que és subordinat seu, però
quan hi ha organismes civils implicats calla, perquè aleshores
el que compta és la llei, i la llei no ofereix dubtes respecte a la
propietat de les obres reclamades.” “A més —afegeix—, les
disposicions del Vaticà no poden anar contra un estat de dret,
faltaria sinó!” En la seua opinió, aniran donant allargues i més
allargues i no s’acabaran mai de pronunciar. “Cal tenir en
compte que al Vaticà el temps és etern...”
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El conjunt monumental del turó de la Seu Vella
de Lleida, patrimoni mundial… Quan?
Introducció
Personalment he de reconèixer que sempre he tingut una estima especial per la Seu Vella, tant per la seva impressionant
silueta, que de petit veia aclaparadora des del terrat de la meva
casa del carrer del General, fins a les muralles, on tantes hores
vaig passar jugant, explorant i gaudint d’un espai que evidentment considerava molt meu; però sobretot quan pujava al
campanar de la mà del meu pare la sensació de ser en un lloc
formós, privilegiat, era total i em feia sentir molt orgullós de
ser de Lleida. Llavors no sabia gaire cosa del nostre castell,
però el sentia tan a prop, tan lligat a la meva vida, que després
dels meus pares era el referent més quotidià durant la meva
infantesa. Imagino que aquest sentiment precoç serà força
compartit per altres lleidatans, almenys alguns dels meus
amics amb els quals he passat tantes estones entre aquelles
benvolgudes pedres sé que podrien dir quelcom semblant.
Evidentment el temps no s’atura i els sentiments infantils van
adaptar-se a les sensacions adolescents i juvenils. Puc dir que
hi he pujat centenars de vegades, de dia, de nit, amb sol, amb
pluja, amb boira, amb neu, amb la familiaritat d’aquell que
està a casa. A poc a poc vaig anar aprenent la seva interessant
i dura història, entenent el perquè de moltes coses i descobrint-ne altres. La veritat és que no sé fins a quin punt el nostre castell, la Seu Vella, i la Suda van ser “culpables” de la meva
passió pel passat i van motivar la meva vocació d’arqueòleg...
Demano al lector que disculpi aquesta personalització, però
estic convençut que podria en bona part ser subscrita per
molts. No cal dir la tòpica, però real, afirmació que tothom
diu de sentir-se a casa quan de lluny es veu la familiar silueta
de la Seu Vella. Estic convençut que no hi ha tantes poblacions que com Lleida tinguin aquest referent tan col·lectivament acceptat d’identificació amb la ciutat i a la vegada de
retrobament amb la llar. Evidentment aquests sentiments de
simbolisme referencial en el paisatge els tenen gairebé tots els
pobles, però n’hi ha pocs en què l’element diferencial sigui
tan poderós com la silueta del conjunt monumental del turó
de la Seu Vella.

Com a president de l’Associació Amics de la Seu Vella vaig
pensar que havíem d’aconseguir la màxima difusió de l’estimat monument i a aquest projecte ajudaria sobradament la
declaració de tot el conjunt patrimoni mundial. Resulta evident que l’entusiasme que sento pel nostre castell l’he intentat transmetre a tothom que m’ha volgut escoltar i he de
reconèixer que la majoria m’han donat la raó; solament algú
massa “acostumat” a l’aparent mediocritat de les coses de
Lleida m’ha dit si veritablement era tan important la Seu Vella.
Els arguments que llavors esgrimeixo són també útils per als
que creuen en la possibilitat i són la base de la proposta de
candidatura formal al reconeixement de la UNESCO.
El llarg camí per ser patrimoni mundial
La idea latent d’ultrapassar la màxima declaració patrimonial
per al turó de la Seu Vella, que em ballava pel cap d’un temps
ençà, fou expressada públicament per primer cop l’any 20011
amb motiu de les merescudes incorporacions de les esglésies
romàniques de la Vall de Boí i de les restes romanes de la vella
Tarraco, entre altres importants monuments de l’Estat a la
prestigiosa llista del patrimoni mundial. Llavors, però, la idea
escrita no tingué gaire ressò i va caldre esperar fins a l’any
2003, quan el 22 de juliol en plena commemoració del 800
aniversari de la col·locació de la primera pedra de la catedral
medieval vaig recordar aquella proposta com una necessitat
de mantenir la il·lusió per millorar la Seu Vella i no tornar a la
rutina un cop superada l’esplendorosa efemèride. Aleshores la
presència dels mitjans de comunicació van recollir unànimement la proposta i la cosa començà a rutllar. La classe política
acceptà la proposta i començaren les adhesions a la candidatura. El grup municipal del Partit Popular presentà una moció
el 13 d’octubre d’aquell any i fou aprovada per unanimitat en
el ple corresponent. Quelcom semblant va passar a la Diputació; el seu president, amb l’experiència de l’entitat en la campanya a favor de Boí, encetà una sèrie de reunions amb l’associació que culminaren amb un viatge del Sr. Isidre Gavín a
la seu de la UNESCO a París el maig de 2004. Finalment, la
reunió plenària del Patronat de la Seu Vella del 6 de maig de
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2004 va fer seva per unanimitat la proposta presentada per
l’Associació Amics de la Seu Vella. Això representà l’oficialització de la candidatura i la Generalitat proposà formalment l’entrada de la candidatura en el llistat B, el primer esglaó d’un
llarg camí, al Consell del Patrimoni Històric de l’Estat espanyol
en la reunió celebrada a Santiago de Compostel·la pocs dies
després. Posició que encara ocupa a hores d’ara.
Primerament, i molt ingènuament, havíem pensat que l’any
2007 hauria estat un magnífic any per aconseguir la declaració,
era una manera de tornar a Felip V la mala jugada que ens va fer,
300 anys abans, tancant la catedral de Lleida i convertint-la en
caserna. No obstant això, la dura realitat s’imposà, i a la dificultat normal d’aconseguir el reconeixement de patrimoni mundial
hi ha l’afegitó que Espanya és el segon estat amb més declaracions, després d’Itàlia, i, per tant, s’ha de moderar en les seves
peticions. Això fa que a curt termini no puguem pensar a aconseguir la desitjada declaració i per aquesta raó hem proposat una
data, per tenir un referent sobre el qual treballar, més llunyana i,
per tant, més assolible, però a la vegada igual de simbòlica per
al país. Es tracta de l’any 2014, quan es commemorarà el 300
aniversari de la caiguda de Barcelona i de tot Catalunya en mans
del rei borbó. Aquell any pot ser una bona data per demostrar
al món que el dissortat esdeveniment viscut tres segles enrere, i
que començà precisament a Lleida set anys abans, té la lectura
positiva del reconeixement com a patrimoni mundial d’un
monument especialment relacionat amb aquella trista efemèride però que té altres valors de singular importància.
La proposta de declaració de tot el conjunt monumental del turó
de la Seu Vella patrimoni mundial està feta amb la il·lusió i l’orgull de ser lleidatans, però deixant de banda els arguments subjectius que veiem en el nostre gran tossal, hi ha veritablement
uns valors clarament objectius que són prou importants per considerar seriosament la seva singularitat. Vegem-los breument.
VALORS GEOLÒGICS
El turó de la Seu Vella és el més gran de tots els tossals que hi
ha escampats per la plana de Lleida, els quals són testimoni
de la potent sedimentació existent durant l’oligocè i sobre la
qual s’instal·là la xarxa fluvial actual.
VALORS GEOGRÀFICS
El gran tossal de Lleida es troba vora el riu Segre i esdevé una
cruïlla privilegiada dels camins naturals que porten de la costa
a l’interior de la Península i de la vall de l’Ebre als Pirineus.
Aquestes característiques del turó el fan força atractiu per a
l’ocupació humana.
VALORS HISTÒRICS
Antiguitat
L’ocupació del turó de la Seu Vella comença amb la cultura
ibèrica. En el punt més alt del tossal es bastí Iltirda, la capital dels ilergets.
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Després esdevindrà una ciutat romana, amb categoria de
municipi, denominada Ilerda.
L’apogeu medieval
L’arribada de l’islam l’any 714 convertí la vella ciutat hispanoromana en madina Lerida. El turó tindrà una fisonomia
semblant a l’actual: un castell-palau o suda dalt de tot, una
mesquita major a sota i, envoltant-lo, les cases dels habitants que arribarien fins al riu.
La conquesta cristiana l’any 1149 permetrà la conversió de
la vella ciutat àrab en una moderna població cristiana, amb
un règim municipal representatiu i una universitat primerenca, però sobretot amb la il·lusió d’un gran projecte: bastir una formosa catedral.
La primera pedra de la catedral fou col·locada el 22 de juliol
de 1203 i la consagració es va fer el 31 d’octubre de 1278.
L’obra de l’edifici continuà durant els segles XIV i XV amb la
construcció del claustre i del campanar.
Les guerres modernes
Durant la guerra dels Segadors (1640-1659) la catedral es
tancà durant uns mesos i es començaren a bastir els
baluards occidentals de la fortificació moderna que actualment l’envolta.
La guerra de Successió (1702-1714) fou determinant per al
destí de la ciutat i de la pròpia catedral. L’any 1707 fou conquerida Lleida per les tropes de Felip V i la catedral fou tancada i convertida en caserna. Immediatament es començà
la construcció de les muralles i baluards que completarien
l’estructura defensiva moderna del turó, esdevenint una
important ciutadella de gran valor estratègic per l’època,
coneguda com Lo Castell de Lleida.
La guerra del Francès (1808-1814) comportà la destrucció
de tota la part oriental del castell del Rei i alguns elements
de la catedral, com la capella de les Ànimes i de la Purificació.
La Guerra Civil (1936-1939) comportà la destrucció de l’ala
occidental del castell del Rei i la construcció de defenses per
part de l’exèrcit de la República, algunes de les quals es conserven a la cara nord del turó.
La recuperació
La Seu Vella és declarada monument historicoartístic l’any
1918.
La Suda o castell del Rei és declarada monument historicoartístic l’any 1931.
La fortificació moderna o castell és declarada monument
historicoartístic l’any 1946.
L’any 1948 els militars inicien la marxa de la Seu Vella.
Comença la reconstrucció del monument.
L’any 1972 es crea l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.
L’any 1978 es commemora el 700 aniversari de la consagració del temple.
L’any 1981 la titularitat de la catedral passa al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’any 1982 es crea el Patronat de la Seu Vella.
L’any 1991 se celebra el Congrés de la Seu Vella de Lleida.
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L’any 1993 s’aproven el Pla Especial del Turó i el Pla Director de la Seu Vella.
L’any 2003 se celebra el 800 aniversari de la col·locació de
la primera pedra.
L’any 2007 es commemora el 300 aniversari del tancament
de la vella catedral medieval.
VALORS ARTÍSTICS
El conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida està format
per tres tipus de construccions, independents una de l’altra,
però a la vegada totalment integrades.
El castell del Rei o Suda
Residència oficial dels comtes-reis de la corona aragonesa. El
castell era un exemple típic de les residències fortificades del
segle XIII.

La catedral
L’edifici més gran i el més important de tot el conjunt. Està
format per quatre parts ben diferenciades però també ben
relacionades entre si:
El temple
Construcció romànica de tres naus i un llarg creuer; gruixudes
columnes amb capitells escultòrics sostenen les voltes de
creueria; el monumental cimbori octogonal ens indica ja el
llenguatge gòtic i il·lumina generosament l’església, juntament amb les tres rosasses existents. Les pintures murals conservades van des de les de gust romànic i mudèjar fins a les
que segueixen els diversos estils gòtics.
Durant els segles XIV i XV s’afegeixen a l’obra primitiva una sèrie
de capelles de caire funerari que pertanyen a les principals famílies nobles. Resten també discrets exemples de l’època barroca.
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L’escola romànica lleidatana
El més significatiu del temple lleidatà són les portes amb la
seva peculiar decoració. La Porta dels Fillols és el paradigma d’aquest darrer estil romànic català, el qual va fer escola i es difongué per la Noguera, l’Urgell, les Garrigues, el
Segrià, la Franja, la Terra Alta i arribà fins a la mateixa ciutat de València.
El claustre
La seva atípica situació a ponent de l’església li permet assolir
unes dimensions considerables i tenir lliure el costat meridional per fer una galeria sobre la ciutat. La construcció fou feta
en aproximadament 150 anys i començà amb les massisses
formes del romànic fins a arribar a la lleugeresa del gòtic florit del segle XV.
En total hi ha disset arcades, de les quals solament dues tenen
la mateixa decoració en les traceries. La monumental Porta
dels Apòstols donava accés quotidià a un espai que feia d’atri.
El campanar
La torre té seixanta metres d’alçada i pertany al tipus dels campanars octogonals que caracteritzen el gòtic català. Està format
per dos cossos que tenen la corresponent escala de cargol. Després de 238 esglaons s’arriba al punt més alt de tota la ciutat.
L’obra fou començada al segle XIV i finalitzada al segle XV.
Des d’un bon començament va tenir un rellotge i les corresponents campanes, tant per al servei horari com per als tocs
dels actes litúrgics. Encara se’n conserven en ús dues del segle
XV al cos de dalt: la que toca els quarts, que es diu Mònica, i
la que toca les hores, anomenada Silvestra, i que té unes
dimensions considerables.
La canonja
La construcció per a la vida quotidiana dels canonges compartia espai amb la Pia Almoina i la capella de Santa Maria
l’Antiga. Conserva les mostres més interessants dels estils
postmedievals: les portades renaixentistes de la sala capitular
i de Santa Maria l’Antiga; així com també els elements
barrocs de la capella de Sant Salvador.
El castell Principal
La fortalesa iniciada en el segle XVII i completada durant el
XVIII conservava interiorment dos grans edificis medievals: el
castell del Rei i la catedral. Quatre baluards situats en cadascun
dels punts cardinals articulen la fortificació, que es complementa amb els llenços de les muralles que els uneixen i una
falsa braga que envolta tot el castell i arriba al costat nord, on
té la seva màxima expressió defensiva. El baluard del Rei, encarat al NW, és el més alt, gran i més ben conservat del conjunt.
VALORS MONUMENTALS
1. El vell temple és el millor exponent del darrer romànic català i en bona part de l’Occident europeu, amb el qual s’aconsegueix una peculiar escola artística en les portades.
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2. El claustre té una situació atípica, cosa que li permet assolir
unes colossals dimensions, així com tenir la singularíssima
galeria meridional. Està considerat el més gran dels claustres d’estil gòtic.
3. El campanar és la torre octogonal gòtica més alta de l’antiga corona d’Aragó. La Silvestra està considerada la tercera
campana més gran de l’Estat espanyol.
4. El castell del Rei és un bon exemple, malmès per la història,
dels palaus fortificats del segle XIII.
5. La fortalesa militar del castell Principal és la ciutadella més
ben conservada de Catalunya.
6. La unió de les tres construccions forma una simbiosi singular que augmenta la categoria de cadascuna per separat,
aconseguint un notable efecte visual i un especial valor
monumental.
VALORS EMBLEMÀTICS
El valor monumental del conjunt del turó de la Seu Vella es tradueix en el fet d’haver esdevingut un símbol per tot un territori, el qual és sobradament superior al de la pròpia ciutat de Lleida i arriba a bona part de les poblacions que l’envolten en un
radi aproximat de cinquanta quilòmetres. És evident que independentment de la manera de pensar, de la cultura i del poder
econòmic d’aquells que viuen al seu voltant, la imatge de la Seu
Vella, vista sobretot des del sud, és un referent que els uneix a
tots amb una força gairebé totèmica.
De tot el conjunt monumental destaca el campanar com a
element amb més força representativa. El seu poder simbòlic
està potenciat pel fet de no haver deixat mai de servir per a
allò que fou construït en l’edat mitjana: una meravellosa torre
de campanes. El campanar de la Seu Vella de Lleida fou l’única construcció que no fou adequada als usos de la caserna.
Aquesta estima de la gent pel seu símbol està reflectida en la
utilització del monument en multitud d’escuts i de logotips
de les entitats i associacions del territori. Igualment ha estat la
inspiració de multitud de poemes, d’entre els quals destaca Lo
campanar de Lleida, de Magí Morera Galícia, autèntic himne
de la ciutat.
La força plàstica del conjunt ha inspirat també i continua inspirant molts pintors i fotògrafs.
La recuperada Festa de Moros i Cristians ho té com a espai
principal de la trobada lúdica anual que aplega per les Festes
de Maig un gran nombre de persones.
VALORS UNIVERSALS
A més dels valors referenciats abans i que poden ser importants
per un territori més o menys gran, hi ha cinc valors universals
de primer ordre que a manera de resum cal tenir presents:
1. La força plàstica i monumental d’un conjunt únic, per les
singularitats de forma i de mida, però sobretot per la coe-

xistència de construccions tan diferents com esglésies i castells en un ús compartit, amb la corresponent usurpació de
funcions, al llarg del temps.
2. La mostra de la difícil història d’un tros del planeta al llarg
de 2.500 anys.
3. Un referent en la retina de tots aquells que viuen a la seva
empara i un reclam irresistible per a tots aquells que el
veuen per primer cop.
4. És l’autèntic símbol en el paisatge d’una terra extrema, però
bella.
5. Un element d’unió dels homes i dones actuals respecte a
tots aquells que construïren i fruïren al llarg de 800 anys el
conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida.
Conclusió
Les possibilitats d’aconseguir la declaració de patrimoni mundial, no hem d’enganyar-nos, no són fàcils. El camí serà difícil,
està sent difícil. Però sincerament, solament per la il·lusió de fer
el recorregut, ja val la pena intentar-ho. Pot servir-nos de refle-

xió esperonadora la dificultat que tingueren els lleidatans per
aconseguir fa cent anys la declaració de monument historicoartístic solament per la catedral. L’any 1918 el reconeixement
després de molts esforços i sent encara una caserna era una
total realitat. Ara la sensibilitat és major i parlem de tot el conjunt del turó: la interrelació paisagística, històrica i emblemàtica dels tres monuments singulars que l’integren i que el fan
encara més excepcional. L’any 2014 pot ser un any en què
Barcelona pensi globalment com a capital de Catalunya i de
manera generosa i solidària es faci també seva la declaració
d’un gran tossal vora el Segre, amb dos castells i una meravellosa catedral, que expliquen perfectament la història de Lleida
i, per tant, la del país mateix. Pensem i defensem, per tant, que
el conjunt monumental del turó de la Seu Vella de Lleida és un
espai del planeta Terra on conflueixen la història, l’art, la
monumentalitat i el simbolisme, que caracteritzen la cultura
pròpia d’una gent que va viure i viu al seu voltant.
1

GONZÁLEZ PÉREZ, Joan-Ramon: “Presentació”. Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura. (2001), Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, Lleida, núm. 3. p. 7-9.
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Conversa amb Empar Moliner

Empar Moliner va néixer el 1966 a Santa Eulàlia de Ronçana.
Abans de ser coneguda com a escriptora havia treballat d’actriu de teatre i de cabaret. Ha escrit reculls de contes, com
L’ensenyador de pisos que odiava els mims, o la novel·la Feli,
guanyadora del premi Josep Pla (2000). Col·labora a Catalunya Ràdio, escriu al diari El País i ha participat esporàdicament
en alguns xous televisius com Crónicas marcianas. Últimament
ha publicat T’estimo si he begut (2004) i Busco senyor per amistat i el que sorgeixi (2005). La seva darrera publicació ha estat
Desitja guardar els canvis? (2006). Parlem amb ella d’aquest
llibre i d’altres aspectes de la seva tasca com a escriptora.
Li preguntem a l’Empar quines diferències hi ha, des del punt
de vista literari, entre ella i Quim Monzó. La pregunta sembla
no agradar-li i ella ens contesta: “...les mateixes que entre
Carl Lewis i Ben Johnson, és a dir, totes les del món. Sempre
ho diuen, que ens assemblen. És perquè som amics i publiquem a la mateixa editorial.”
Es tracta de no fer una entrevista complaent i ensucrada. Li ho
hem dit a l’Empar i ella ens diu que endavant, que ja ho veurem si les preguntes són difícils o no. Nosaltres, per tant, insistim: “...però hi ha molts trets, no ho sé, des de la manera de
mirar i descriure la realitat fins a detalls com l’ús compartit de
l’adjectiu brutal. Parlem, per tant, d’un ús literari d’aquest
adjectiu. Ella ens respon que és la cosa més natural: “...hauries de venir al meu poble. Hauries de sentir el meu pare. L’utilitzem quan el necessitem. Per què ha de ser desubicat
aquest adjectiu? I no pas excel·lent? El dic jo més que ell.”
Passem a parlar de grups literaris i adscripcions estètiques. Li
plantegem que hi ha gent que reivindica uns mestres. Cert
grup reivindica Porcel, d’altres reivindiquen Miquel de Palol,
etc. Li preguntem si li consta que hi hagi algú que la consideri referent. L’Empar adopta l’actitud desimbolta i heterodoxa que li coneixem a la televisió i ens respon: “...jo sóc
sempre al bar. No em dedico a saber qui em reivindica. Sóc
una persona molt amant dels bars. M’ho miro. Si ho fan bé,
hi torno; si no, no. No sóc de les que dic que s’hi hagi d’a-
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nar”. Salut! La conversa va agafant un toc surrealista que la
fa especialment interessant.
Posats a establir relacions esbojarrades i agafant l’excusa dels
bars i l’alcohol, li parlem d’Amélie Nothomb. L’escriptora
belga parla en la seva última novel·la de la seva potomania.
La pregunta per a l’Empar és si l’alcohol, per ella, és un element que la caracteritza com a personatge, un recurs o una
cosa més seriosa. Ella comenta aquest aspecte de Nothomb:
“...vaig llegir que havia deixat l’alcohol per l’anorèxia, perquè
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l’engreixava. Ja m’agradaria a mi.” I introdueix Jack London i
la seva relació amb l’alcohol i parla d’altres autors que han reivindicat l’alcohol al llarg del temps.
Parlem de la feina de l’escriptura i, posats a jugar amb les
idees, li plantegen que tot i que som al segle XXI, però, “no
t’has plantejat mai la idea d’escriure una novel·la del XIX?”
L’Empar, mig ofesa, assevera: “...jo no sóc autora de novel·la.
M’interessa més l’època actual i l’ambient de ciutat. No crec
que puguis triar el que fas. No m’agrada llegir grans
novel·lots. Hi ha plats que t’agrada cuinar i n’hi ha que t’agrada cuinar i menjar, o menjar només. Els rotllos de la literatura per arreglar la vida... no vol dir que sigui bo escriure i
viceversa. Et pot agradar escriure [i no fer novel·la], fer contes, articles...” Sembla que no ens entenem, nosaltres parlem
d’una cosa, li fem una pregunta i ella ens respon a preguntes
que no li fem. Tot plegat és bastant esperpèntic. Aquest diàleg no sabem on ens pot portar. A veure...
Passem al periodisme. Sobre la seva tasca com a columnista, li
preguntem si hi ha temes que podem considerar que són “carn
de columna periodística” o qualsevol cosa és vàlida per ser
comentada. L’Empar ens parla de l’abundància de temes i
aspectes per glossar “...cada setmana hi ha tantes coses... Porto
retalls de diari per fer la columna. En comento les coses idiotes”, ens diu. Moliner, aleshores, comenta notícies sorgides en
els darrers dies, per exemple, a La Vanguardia: l’accident de
metro de València, la crida dels bisbes a la unitat d’Espanya, etc.

Seguim parlant dels articles al diari. Li fem notar que sempre
fa anar la ironia, sempre parla “malament” d’algú o d’alguna
cosa i li preguntem si li sembla que és més fàcil que parlar-ne
bé. És així, el “fotisme” és més fàcil que el “benparlar”?, li preguntem. La resposta és contundent i definitiva (...llàstima que
no respongui la pregunta que li hem fet) “...La ironia, és a dir,
el contrari del que penses perquè t’entengui tothom. Un article ha de ser una peça literària, perquè, si no, ja faré una carta
al director”, diu.
Finalment, com que la conversa ens ha deixat una mica orfes
de sentit, com que la sensació viscuda ha estat una mica
xocant, passem al futbol, a la catarsi de l’esport rei. Anem,
però, directament a la polèmica: Què en penses del cas Zidanne? L’Empar, confonent-se de jugadors, ens respon de manera txipiritiflàutica: “Crec que Zidanne no hauria d’haver insultat l’italià. En aquest cas, la Federació hauria d’anul·lar el
resultat i donar el trofeu a França.”
S’acaba l’entrevista. No n’hem tret tot allò que volíem, però
hem viscut una estona una mica marciana i una mica tavernària. Li desitgem a l’Empar força èxit amb el seu llibre i esperem que la propera conversa tingui els peus més a terra i
menys a les vísceres. Ens cau bé, és una escriptora atenta i
ràpida i domina perfectament el cara a cara. Si no li agrades,
ella s’imagina que ets una altra persona, que li fas unes altres
preguntes i parla tranquil·lament amb el tu que tu no ets. El
resultat? Aquests paràgrafs.
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La Guerra Civil i el seu fons patrimonial a les
comarques de Lleida, una assignatura pendent

Enguany estem commemorant el 75è aniversari de la proclamació de la II República i el 70è aniversari de l’inici de la Guerra Civil: dos fets cabdals de la nostra història més recent que,
de manera ineludible, es donen la mà. La Guerra Civil fou un
episodi inevitable, un esdevenir de fets relacionats i d’elements causa-efecte interaccionats entre ells molt anteriorment al 18 de juliol, els quals van promoure unes actituds ideològicament antagòniques, que es manifestaven en conflicte
permanent i que a partir de les eleccions generals del febrer
del 36 van assumir una postura irreconciliable. Aquests fets
històrics propers en l’espai temporal i massa vegades distants
en el seu coneixement i divulgació són els que han conduït a
la nostra societat civil a manifestar, a través dels seus recursos
(mitjans de comunicació, institucions, entitats, producció editorial, etc.), la necessitat de cercar en aquest passat recent
moltes coses que no sabíem, no recordàvem o bé ni tant sols
abans s’havien explicat amb detall.

brar de forma integral. És per això que la nostra societat té l’obligació de protegir, restaurar, conservar, estudiar i difondre el
llegat que ens resta. Aquesta actuació que s’ha d’emprendre
amb caràcter d’urgència no pot demorar-se més, perquè el
temps que passi sense actuar hi juga en contra.

Estem assistint al despertar d’un llarg oblit, que per diferents
motius no va saber reconduir una situació anòmala del coneixement històric que es perllongà fins a l’any 1975, i que a partir d’aquella data va optar durant la transició democràtica i
fins i tot després, per un silenci que intentava guarir unes ferides que encara no estaven cicatritzades.

Els fons documentals

La qualificació i preservació d’aquest patrimoni, que haurà de
tenir la consideració jurídica del que realment sempre ha
estat: patrimoni històric, alhora necessitarà d’un instrument
normatiu i de les disposicions competencials que corresponguin per poder transmetre tot aquest llegat cultural a les nostres futures generacions.
La recerca històrica ens ha dut a cabussar-nos en molts elements que constitueixen les fonts bàsiques per a l’estudi,
alhora que ens donen elements per comparar les diferents lectures historiogràfiques del nostre passat més recent:

Suports d’imatge: fotografia (moltes vegades encara se’n localitzen d’inèdites en poder de particulars o bé en llocs insospitats). Pel·lícula (normalment dipositades als arxius corresponents (per exemple, a la Filmoteca Nacional de Catalunya).

Durant els llargs anys en què un conjunt d’homes i dones (fins
i tot durant la dictadura) investigàvem els fets relacionats amb
la Guerra Civil, i particularment la seva incidència a les nostres
comarques i l’entorn més immediat, hem vist com malauradament s’ha destruït molt d’aquest immens patrimoni que calia
conservar: construccions bèl·liques, “jaciments històrics” relacionats amb la contesa, paisatge, patrimoni moble, memòria
oral definitivament perduda i que, d’altra banda, s’ha recollit i
investigat molt poc (hem de pensar que els protagonistes en
primera persona d’aquests fets històrics avui ja tenen 85 anys
com a mínim); tots aquests elements s’han de tractar i verte-

Suports documentals en paper:

Foto de capçalera: Restes humanes d’un combatent insepult al Pirineu

d) Hemeroteca: la premsa constituïa un recurs bàsic en
aquella època, tant per comunicar unes notícies que es lle-

lleidatà
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a) Producció civil: administració local, de la Generalitat de
Catalunya i d’altres administracions, partits polítics, sindicats, cooperatives, organitzacions corporatives, etc.
b) Producció militar: administració de justícia, serveis cartogràfics, butlletins oficials de guerra, administració dels cossos i unitats militars i de les armes corresponents, etc.
c) Producció eclesiàstica: registres parroquials, etc.

Localització d’una construcció bèl·lica al Pallars Sobirà

gien amb afany com per ser un mecanisme mediàtic per a
la difusió ideològica.
e) Producció gràfica: aquest mitjà de propaganda ideològica fou utilitzat per ambdós bàndols que participaven en la
contesa, però serà en el bàndol republicà on trobarem més
varietat de producció estilística i més volum d’obres editades. A Catalunya, on hi havia un ampli ventall d’il·lustradors, se n’editaren a milers. També a Madrid i València,
principalment. A casa nostra s’organitzaren entorn l’SDP
(Sindicat de Dibuixants Professionals). Els serveis de propaganda foren valorats com un recurs més per tal de materialitzar la victòria sobre l’enemic; amb aquest fi es creà el
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya,
i el bàndol sollevat utilitzarà els serveis de l’Editora Nacional
i de les impremtes ubicades al nord de la Península —per
motius estratègics— (principalment al País Basc una vegada
dominat el front del nord).

va com a material de guerra) s’inicià l’emissió massiva de
paper moneda local a partir d’abril de 1937. Aquesta fou
tolerada pel govern de la República mentre el Banc d’Espanya no efectués l’emissió fraccionària per tal de garantir
la circulació necessària de diner (mesura que no s’adoptà
durant tota la guerra); conseqüentment ens ha quedat una
excel·lent producció d’aquest valor monetari que es troba
en mans de molts numismàtics.
D’altres mostres d’equivalència econòmica documentada en
paper són els ajuts al front i els vals que facilitaven els bescanvis de productes de primera necessitat per als refugiats, els
quals, a mesura que el conflicte s’allargava, representaven una
població molt important a Catalunya. Així s’incrementa el seu
nombre un cop es trenca el front d’Aragó i s’ocupen amplis
sectors del territori català a partir del dia 3 d’abril de 1938 fins
al dia 17 del mateix mes aproximadament, data en què el front
quedarà pràcticament estabilitzat durant gairebé nou mesos.

f) Producció de paper moneda, paper moneda local, ajuts al
combatent, vals de refugiats, segells commemoratius i filatèlia.

La memòria oral

A banda que, des de juliol de 1936, s’efectuessin emissions
de paper moneda autoritzat per la Junta de Burgos (govern
sollevat) i pel Banc d’Espanya (govern de la República);
davant de la necessitat cada vegada més imperiosa de facilitar la circulació de moneda fraccionària (atès que la plata i
el coure van desaparèixer immediatament com a mesura
dràstica per adquirir divises, com a garantia de canvi —
superior al paper— i a més pel factor que el coure s’utilitza-

Tal com ja s’ha comentat, la memòria oral constitueix un
patrimoni viu que cal investigar i enregistrar en suports
adients. La creació d’un banc d’informants fiables aporta
dades que complementen la investigació històrica, alhora
que enriqueix els fets documentats amb la visió dels protagonistes de la història. La meva experiència durant aquests
anys en la recerca oral em fa constatar que a vegades és
molt difícil arribar a obtenir tota la informació que un testimoni pot aportar, i a les petites comunitats rurals encara hi
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ha situacions familiars, personals etc. que condicionen l’informant, en el sentit que encara consideren “que ha passat
poc temps per comentar-les” o que pot afectar negativament la convivència del grup si es fan públiques. Recordo
com encara no fa gaires anys, en un poblet de la Segarra
una part de la gent gran freqüentava un dels dos cafès del
poble, mentre que l’altra part ho feia a l’altre en funció d’unes afinitats ideològiques molt determinades. Quan arribava el moment de celebrar la festa major del llogarret, moltes vegades no es posaven d’acord i l’havien de celebrar fins
i tot de forma separada (em consta que casos com aquest
no han estat fets aïllats a les nostres comarques). Cal concloure que malgrat totes les dificultats evidents d’arribar als
informants, i establir un autèntic nexe de confiança mútua,
els resultats obtinguts són espectaculars i molt enriquidors.
II. “Els jaciments històrics” de la Guerra Civil
Malgrat que no tinguin aquesta qualificació juridicoadministrativa, ni tant sols acadèmica, entenc que cal abordar amb
valentia la protecció integral de totes les restes relacionades
amb la Guerra Civil, perquè tinguin la qualificació de bé cultural i restin subjectes a les normatives competencials relacionades amb el patrimoni històric.
El tractament integral dels esmentats jaciments, essent escrupolosos amb els vestigis que contenen de caràcter moble /
immoble i la conservació del seu entorn, projectat i dirigit
sempre des d’una òptica científica, ens garantiran la seva
òptima conservació i foragitaran la possible especulació
“temàtica” d’uns indrets que mereixen el màxim respecte en
el seu tractament.
Una altra qüestió que també cal abordar és la relativa a la
quantitat de restes humanes que encara es troben disperses
en aquests escenaris bèl·lics (a vegades ni tan sols podríem
parlar de fosses, només de cadàvers que en el seu dia van
quedar insepults o bé es va fer d’una manera molt precària),
les quals mereixen el màxim respecte i especial cura. Cal,
doncs, dignificar-les (el consorci anomenat COMEBE, en el
cas dels indrets afectats per la batalla de l’Ebre, al territori de
Tarragona, ha optat per recollir-los i instal·lar-los en un mausoleu que s’ha edificat a Venta Camposines).
D’altra banda, també cal esmentar l’absència d’un equip d’assessors en matèria patrimonial bèl·lica que s’inclogués dins
del protocol d’actuació establert en el cas de localització de
material explosiu procedent de la Guerra Civil. Això també fa
totalment inviable la possible avaluació, catalogació i documentació d’aquest tipus de material que forma part de la nostra història més recent.
III. El coneixement històric com a instrument dinamitzador. La cultura de la pau i la pedagogia antibel·licista
A vegades pot ser difícil entendre com es pot fer pedagogia
antibel·licista tot explicant fets bèl·lics o bé mostrant fotogra46

fies relacionades amb elements constructius o bé objectes que
s’identifiquen amb l’horror i el sofriment que milers de persones hagueren de patir. Crec que amagar aquests fets és totalment contraproduent, i quin millor antídot contra les situacions que condueixen a l’enfrontament que el diàleg i
l’aprofundiment en els fets històrics que ens adrecen a situacions irreversibles. S’ha d’aprendre, en definitiva, de l’experiència col·lectiva i crec sincerament que fomentar l’estudi
d’una guerra, paradoxalment, condueix a la cultura de la pau.
Enguany, també ha estat notícia el fet que coneguts autors
que han estat referents historiogràfics de la matèria que tractem hagin editat obres que contribueixen a aprofundir en el
coneixement dels nostres fets contemporanis (és el cas de
prestigiosos professors com César Vidal i Gabriel Cardona, a
tall d’exemple). A les nostres terres també ha tingut ressò el
guardó que un conegut lleidatà, Joan Ramon Segura, membre del Centre Excursionista de Lleida, ha recollit merescudament. Es tracta del VI Premi Vèrtex, convocat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que ha estat
atorgat a l’obra finalista 25 excursions pel Front del Pallars. De
fet, el Joan Ramon i jo ens vam conèixer poc temps després
que s’hagués presentat al premi, i em va demanar que li revisés l’obra, atès que les qüestions patrimonials relacionades
amb la Guerra Civil (arquitectura bèl·lica, memòria oral, fotografia, etc.) eren elements que feia anys que jo anava investigant i no m’eren estranys. Vaig col·laborar amb molt de
gust amb aquest petit repte i estic també molt orgullós del
resultat i del premi atorgat a un company lleidatà. Vaig
entendre, en definitiva, que no hi havia millor ocasió per reivindicar el que al llarg dels anys havia constatat com un fet
evident: que disposem d’un immens patrimoni (construccions, jaciments, paisatge, béns mobles, memòria oral, etc.)
relacionat amb la darrera contesa bèl·lica i amb la memòria
històrica, que cal protegir urgentment.
Joan Ramon Segura ens aporta també un aspecte novell per a
moltes de les persones que des de fa anys llegim llibres relatius al període històric esmentat: el fet d’unir perfectament els
aspectes d’itinerari purament excursionista amb els aspectes
lúdics i esportius que els caracteritzen i la recuperació de la
memòria històrica, tot descrivint els elements patrimonials, els
escenaris bèl·lics, els reculls de memòria oral i la fotografia
recent dels diferents indrets que s’han visitat, acompanyantlos de les coordenades UTM imprescindibles per efectuar les
localitzacions exactes dels elements descrits en l’obra.
En l’àmbit històric, durant gairebé nou mesos (03.04.1938 /
23.12.1938) es va consolidar un front pràcticament estable,
que anomenem el front del Segre-Pallars (només en trobaríem unes petites modificacions durant l’ofensiva de l’exèrcit
popular iniciada el 22 de maig de 1938, en la qual es recuperen posicions com la cota 882 o Costa Gran prop de la
serra de Sant Corneli i les localitats de Sant Romà d’Abella, i
Basturs a l’anomenat sector militar de Tremp). Aquesta consolidació va propiciar que les fortificacions i la seva tipologia
fossin nombroses en quantitat i qualitat.

Homenatge anònim als combatents republicans. Cota 1776 a Pedres d’Auló.

L’obra publicada efectua una selecció dels indrets que han
merescut la curiositat de l’autor pel seu interès excursionista i
patrimonial, tot efectuant un recorregut de sud a nord, des de
l’aiguabarreig de la Noguera Pallaresa amb el Segre (tossal de
Sant Jordi i serra de Mont-roig. Les Altures) i aigües amunt fins
a les Valls d’Àneu i les cotes més enlairades que foren ocupades
per la 62 divisió de l’exèrcit sollevat: Montalto i Campirme, on a
més d’observar restes d’arquitectura i trinxeres ben visibles, es
pot identificar plenament el que hi queda del polvorí de Penyes
Negres. Fins a 21 itineraris més ens descriuen indrets d’especial
interès dins d’aquest marc històric i geogràfic:
Costa del Llarg (Pallars Jussà), on encara hi resten les construccions bèl·liques orientades a les localitats de Basturs i el
pas de Montesquiu, i els grafits de la 150 Divisió La Marroquí que s’entesten a desaparèixer; elements que comparteixen factura amb d’altres de realitzats amb anterioritat a l’ofensiva de maig de 1938 abans esmentada.
Pedres d’Auló (Pallars Sobirà), al terme de Rialp, on l’ofensiva de l’exèrcit popular de maig de 1938 va tenir caire èpic
per la quantitat d’atacs i dies emprats (no va concloure fins
al 30 de maig, a diferència dels altres indrets que eren
objectiu militar, on els combats finalitzaren el 27 del mateix
mes) i per l’espectacular contraofensiva duta a terme pels
sollevats per tal de recuperar la cota 1776.
Valadredo i Esplà (Pallars Sobirà), indrets que de manera
indissoluble han quedat vinculats a la maniobra diversiva
iniciada per l’exèrcit popular el 22 de juliol de 1938, coincidint gairebé amb l’inici de la batalla de l’Ebre i que a Esplà

costà la vida de dues companyies del X CE, víctimes de les
bombes incendiàries que els van abrasar vius.
Els cingles de Pessonada i Rocalta (Pallars Jussà), on encara es
conserva l’observatori militar que fou utilitzat a principis de
l’ofensiva de maig de 1938 pel terç de legionaris San Marcial
i fortificat posteriorment pels enginyers de les tropes regulars
del segon batalló las Navas de Tolosa (encara es conserva una
placa de ciment amb relleus i grafits que en dóna testimoni).
Roca Alta, del Montsec de Rúbies, a cavall entre la Noguera
i el Pallars Jussà, on es conserva un espectacular dipòsit d’aigua bastit pel cos d’enginyers de la 120 BM, una de les tres
que formaven la 26 divisió (antiga Columna Durruti) i
tenien assignat aquest sector del Montsec.
Els itineraris de l’ermita de Sant Pere de Queralt, cap de pont
de la Baronia de Sant Oïsme, cap de pont del Montsec, la
serra de la Campaneta, la serra de l’Obac, el santuari de Bonrepòs, el mont de Conques, Serrat del Tato i del Pelleu, la
serra de Sant Corneli, la Roca de l’Esglesieta, la muntanya de
Baén - Sant Mauri, Sant Joan de Vilamur, les collades de l’Orri, la serra d’Aurati - Lo Cuco i, finalment, el Montcalvo complementen la resta de localitzacions efectuades per l’autor.
Crec que l’obra és un bon exemple de treball de camp i d’excursionisme pur dins de la millor tradició noucentista que
integrava els aspectes lúdics de la descoberta d’escenaris i la
fruïció del paisatge amb els fins científics i de recerca. El text
de caràcter divulgatiu ben segur que serà mereixedor de la
vostra atenció.
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Capital de la Cultura Catalana, Lleida 2007

El dia 1 de gener de l’any vinent la ciutat de Lleida iniciarà
oficialment la seva Capital de la Cultura Catalana 2007.
Lleida serà la quarta capital de la cultura catalana de la història, després de Banyoles (2004), Esparreguera (2005) i
Amposta (2006).
Lleida fou elegida referent cultural dels territoris de parla catalana, entre set candidatures, per un jurat constituït per Lluís
Arola i Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili; Avel·lí
Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears;
Gabriel Ferraté Pascual, rector de la Universitat Oberta de
Catalunya; Lluís Ferrer Caubet, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona; Josep Ferrer Llop, rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya; David Serrat Congost, rector de la
Universitat de Vic; Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I de Castelló; Xavier Tudela Penya, president de
l’organització Capital de la Cultura Catalana.
La Capital de la Cultura Catalana s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius contribuir a
ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de
llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com Capital de la Cultura Catalana,
tant a l’interior com a l’exterior.
Les capitals culturals van néixer a Atenes (Grècia). El 1985,
aquesta ciutat fou designada Capital Europea de la Cultura,
primera capitalitat cultural de la història. Amb el pas dels
anys, diversos països i zones del món han creat les seves pròpies capitals culturals.
L’Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la societat civil creada el 1998, és qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la cultura catalana en l’àmbit lingüístic i cultural català, que inclou quatre estats
europeus. El Parlament de Catalunya va donar el seu suport,
Foto de capçalera: Primera assemblea d'entitats adherides.
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per unanimitat dels cinc grups polítics de la cambra, a la capitalitat cultural.
Amb el lema Lleida és capital cada dia la ciutat elegida Capital
de la Cultura Catalana 2007 vol palesar dues idees que desenvoluparà durant la seva capitalitat. D’una banda, la importància socioestratègica de Lleida, com a capital de la Catalunya interior i, d’altra banda, aquest lema expressa la capacitat
de creació cultural de què disposa Lleida, que l’ha convertit
en una ciutat molt dinàmica culturalment.
Des que Lleida fou elegida Capital de la Cultura Catalana s’ha
avançat considerablement en la preparació de la capitalitat. Ja
es disposa de la marca Lleida 2007, del comitè organitzador,
de l’assemblea de les entitats adherides i de la complicitat
d’una gran part de les institucions i de la societat civil.
Atesa la història de les ciutats designades capital cultural, en
qualsevol àmbit geogràfic del món, perquè una capitalitat tingui èxit s’han d’assolir dos grans reptes. Un és interior i l’altre
exterior.
Quant a l’àmbit interior, és fonamental la participació de la
societat civil. Tots els ciutadans tenen el seu paper a desenvolupar en la capitalitat, cadascú en el seu àmbit de responsabilitat, però tothom se sent actor principal de Lleida 2007.
El fet que més de dues-centes cinquanta entitats de la ciutat
hagin donat suport a Lleida 2007 i que existeixi una assemblea que les agrupa totes és una de les millors garanties que
la societat civil tindrà un paper destacat en la quarta capitalitat de la cultura catalana de la història.
Pel que fa a l’àmbit exterior, l’any vinent és una oportunitat
excel·lent perquè la resta de Catalunya i dels territoris de parla
catalana coneguin la realitat cultural, però també social, econòmica, turística etc. de Lleida. Massa vegades, el fet d’estar
allunyats de les seus centrals dels grans mitjans de comunicació fa que la distribució de la informació originada a Lleida no
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arribi arreu del territori. El plus mediàtic de la capitalitat haurà
de servir perquè es projecti com mai el conjunt de la realitat
lleidatana en el nostre espai nacional de comunicació.
I, també, Lleida 2007 serà una oportunitat d’or per projectar i
promocionar Lleida més enllà de la nostra nació, amb els beneficis de tot tipus que això comportarà. Gràcies als acords que
l’organització promotora de la Capital de la Cultura Catalana té
establerts amb mitjans de comunicació d’abast internacional és
ben segur que la capitalitat i la realitat de Lleida seran conegudes arreu. Aquesta acció exterior es complementarà amb activitats especials en fòrums de primer nivell cultural internacional.

Lleida serà la primera Capital de la Cultura Catalana que
passa dels cent mil habitants, i això li dóna una dimensió
especial. No solament pel pes demogràfic, sinó per la potència cultural.
Invito tots els ciutadans de Lleida a fer-se seva la capitalitat.
Per a l’èxit d’aquest esdeveniment, els sectors polítics, socials,
cívics, culturals, educatius, turístics, econòmics, tots, han de
saber que la Capital de la Cultura Catalana 2007 és, també,
cosa seva. Si tothom participa en la capitalitat, l’any vinent
marcarà un abans i un després, molt més positiu, per a Lleida,
una de les grans ciutats de Catalunya.
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COSES QUE HE LLEGIT

Carme Casanovas*

Michel Houellebecq
La possibilitat d’una illa

Report
Michel Houllebecq (1958) és poeta i assagista. L’any 1994 es va donar a conèixer com a
novel·lista amb Extension du domaine de la lutte, una obra que ja anticipava la desesperació
lúcida de Les partícules elementals. Plataforma ha demostrat un cop més que és possible
escandalitzar el públic lector sense renunciar a la literatura. Houllebecq ha estat considerat
unànimement per la crítica com la gran revelació de la literatura francesa dels últims anys.
La possibilitat d’una illa (Empúries: Barcelona, 2005) és la seva darrera novel·la.

La possibilitat d’una illa és una obra polèmica que ha dividit els
lectors entre furibunds defensors i ferotges detractors. Entre
els motius de la crítica contrària al llibre destaquen les acusacions de misogínia, xenofòbia i insults a l’islam —en el cas de
Plataforma—, però no fan referència a l’obra (estructura, història, estil, etc.), sinó al personatge de la novel·la que identifiquen amb el mateix Houellebecq.
Sóc una dona amb les idees, les poques que em queden, més
aviat situades a l’esquerra; per tant, hauria d’abominar un
tipus, Houellebecq, acusat de tenir una concepció de les
dones com a simples dipositàries d’esperma, titllat de racista
i portador d’un discurs demolidor contra l’esquerra i els seus
derivats: l’ecologia o qualsevol defensa de les minories.
La qüestió, però, és que el llibre va caure a les meues mans i
el vaig llegir sense saber res de crítiques, ni bones ni dolentes,
sense prejudicis i gaudint-ne molt, molt. El cert és que feia
temps que una novel·la no m’enganxava i em venien ganes
de recomanar-la als amics. No cal dir que a les amistats
només els hem de recomanar obres excepcionals. Intentaré
exposar les raons que m’indueixen a pensar que, realment,
ens trobem davant d’una obra d’excepció i miraré de no
donar gaires detalls sinòptics.
La novel·la és la narració en primera persona d’un còmic,
Daniel, cèlebre pels seus monòlegs satírics i histriònics sobre
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la societat francesa del s. XXI. El personatge decideix retirarse a la càlida Espanya (Lanzarote, Sierra Nevada, Almeria,
Madrid, entre altres indrets on s’emmarca l’obra) i ens explica les seves relacions amb el món i les dones: Isabelle i Ester.
Aquesta no és una novel·la d’estructura. Simplement s’alternen les vivències d’aquest personatge central, Daniel 1, i les
reflexions de dos dels seus clons que viuen dos mil anys després: Daniel 24, primer i Daniel 25, després. Dos neohumans
que llegeixen i comenten la vida del seu antecessor.
Pel que fa al to, cal advertir que és directe i farcit de paraulotes. Alguns l’han comparat amb Celine (un altre autor políticament nefast i de ploma meravellosament dotada, més dotada, penso, que la de Houellebecq). El seu estil oscil·la entre
Bukowsky i Henry Miller, amb pinzellades d’Assimov. El que
passa és que la seua matèria és actual, i per això és imperant
llegir-lo ara. L’autor parla de clonació, revistes femenines, sectes, personatges vip, lluita de classes, relacions sexuals.
Les escenes sexuals són les que han aixecat més crítiques
negatives, també entre els seguidors de l’autor. A mi els episodis sexuals m’han agradat —no em molesta, al contrari,
que l’autor es recreï en escenes sexuals explícites— i, a més,
afegiré que no m’han semblat masclistes. No és que jutgi l’obra pel masclisme o pel comportament sexual d’un personatge, però m’agradaria recordar als que sí que ho fan que

COSES QUE HE LLEGIT

Penso que el mèrit més destacat del llibre és el de ser una
novel·la de tesi. L’autor aborda els temes que obsessionen una
època, i ho fa des de l’ambigüitat ideològica. És aquesta ambigüitat la que fa que se l’acusi, per bé que erròniament, de
“fanàtic comunista”, “anarquista de dretes” i “obsés sexual”.
Michel Thomas (el vertader nom de Michel Houellebeq) és
més que un cínic, és una persona intel·ligent que dirigeix la
seua mirada crítica a la societat que ens envolta. El retrat que
en sorgeix no és apte per a timorats.
Agraeixo que l’autor defugi el que és políticament correcte. Jo
començo a estar una mica tipa que em tractin com una
denunciant potencial a les nombroses societats defensores de
religions, feminismes, ecologistes, esquerranismes i animals
variats. Personalment considero que la fotografia social feia
molta falta. És cert que la novel·la hauria pogut tractar només
l’evolució del personatge, però el fet que l’autor desenvolupi
una novel·la totalitzadora em sembla arriscat i penso que
només afegeix valor a l’obra.

Daniel és sempre fidel a les seues dones, i que passa els
darrers dos anys amb Isabelle —una dona que, no ho oblidem, el va seduir per la seua intel·ligència— sense mantenirhi relacions carnals. No en manté ni amb ella ni amb ningú,
simplement perquè Isabelle no en té ganes. M’agradaria
saber quants moralistes respectarien un celibat de dos anys.
Tot i que, torno a repetir, no trobo que calgui donar tants
tombs al tema.

Recomano el llibre, doncs, a lectors sense prejudicis, a lectors
i lectores atents al que passa al seu voltant, preparats per al
diagnòstic d’un nihilista que també és febrilment vital.
En definitiva, com escrivia Xavier Lloberas a El Periódico: “Llegeixin Michel Houellebecq, per favor.”

* Carme Casanovas Ariche. Va néixer a Lleida l’any 1974. Llicenciada en hispàniques per la Universitat de Lleida i en traducció interpretació (de l’anglès i alemany) per la Universitat Autònoma de Barcelo-

No trobo tan transcendent l’actuació sexual del personatge i,
en canvi, sí que trobo pertinent l’al·lusió al sexe i, tanmateix,
les escenes en què el fa explícit, sobretot perquè vivim en una
societat, ens agradi o no, plena de referents al tema.

na. Ha viscut i treballat a Varsòvia, Chicago i Barcelona. Fa dos anys
que va tornar a Lleida i actualment imparteix classes d’espanyol a
l’EOI. Ha publicat alguns articles i dos llibres de poesia. Ara mateix fa
un espectacle de recitació poètica amb un piano d’acompanyament.
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PORTFOLIO

Pare i fill

Enric Boluda

La tristesa és un mirall reversible i sense fons; ancorada en
un eix giratori, rep l’impuls de la mà orgullosa i giravolta
exhalant una remor de queixa. La tristesa és un mirall on
l’anvers és el revers, on l’enganyador i l’enganyat són la
mateixa cara.
Diuen que és antiga, i sense fi, aquesta remor de queixa i el
mirall no para de girar amb cadència hipnòtica per a més
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complaença dels ulls que es miren amb l’ànsia perversa i malsana d’enganyar-se: cadascú s’estima més que no pas val,
més del que és just.
I mentre gira invariable aquest mirall, la consciència és capaç
d’arrencar unes llàgrimes d’aquests ulls i és incapaç alhora de
canviar-ne el propòsit de mirar: l’ànima resta immòbil, roden
debades les llàgrimes, com roda aquest mirall.

PORTFOLIO
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2006

XV FIRA INTERNACIONAL DE PINTURA I DIBUIX
Pintura: Rafael Badia Borlänsa
Aquarel·la: Antoni Sánchez Cano
Tècnica mixta: Lola de Aramburu Busto
Escultura: Ramon Ruiz Fernández

XXXVIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
1r premi: Julià Morancho Tomàs
2n premi: Rafael Badia Borlänsa
3r premi: Josep Maria Batlle González
4t premi: Magda Serrando Mayoral
5è premi: Amadeu Satorra Carulla

VII PREMI DE GRAVAT CIUTAT DE LLEIDA
Guanyador: Pere Gómez Sandoval (Lleida). Títol: Udols al bosc
Accèssits. Autora: Jenifer E. Carey (Madrid). Títol: Alberto 5
Autor: Tomás Pariente Dutor (Barcelona). Títol: Reciclado social

DECISIÓ DEL JURAT DEL XXII PREMI DE PINTURA,
6è INTERNACIONAL, HOMENATGE A JOSEP SETÓ CALDERÓ
Primer premi. Autor: Gregorio Iglesias Mayo (Les Borges Blanques). Títol: Embrasse
Segon premi. Autor: Joan Farré Parareda (Malgrat de Mar).
Títol: De la sèrie dualitats. Chrysler. New York
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Mencions. Primera. Obra: 34 son, los personajes de mi memoria
y mi pintura. Autor: Roger Alberto Sanguino Albornoz (de Barcelona)
Segona. Obra: ... e transformaron-se em estrelas. Autor: Rui
Gómes Pereira (Portugal)
Tercera. Obra: El viatge. Autor: Lluís Busquets Just (Santa
Maria de Palautordera)
Quarta. Obra: Aeroport - 3. Autor: Joan Espax Doladé (d’Aitona)
Cinquena. Obra: Suelto. Autora: Marleen Pauwels (Siurana)
El lliurament de premis Es realitzarà el dia 16 de novembre,
a les vuit del vespre, a la Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.
Jurat. President: Jaume Vilella i Motlló, president del Cercle de
Belles Arts. Vocals: Anselm Ros, en representació de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, Fundació Pública de la Diputació de Lleida; Marga Bernadó, en representació del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida; Antoni Llobet Artigues,
artista de reconegut prestigi; Ricard Planas, director de la
revista Bon Art de Girona; Jordi Urbón Puigbarraca, guanyador
del XXI Premi de Pintura. Secretari: Jaume Mòdol Maria, Cercle de Belles Arts de Lleida.

SALA D’EXPOSICIONS MANEL GARCIA SARRAMONA
Del 16 al 29 d’octubre: Exposició col·lectiva dels alumnes de
l’Escola del Cercle de Belles Arts
Del 30 d’octubre al 12 de novembre: Gemma Farreny Serrando
Del 13 al 26 de novembre: Màrius Carretero Miranda
Del 27 de novembre al 10 de desembre: Rafael Badia Borlänsa
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