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EDITORIAL

Segurament, 300 anys ja són massa anys perquè encara
haguem de recordar una derrota, però és molt difícil oblidar
quan d’aquella tardor fatídica de 1707 encara en patim les
conseqüències. La bretxa oberta a la muralla de Lleida ara fa
tres segles ha esdevingut esvoranc per a les infraestructures
de Catalunya, forat per a la butxaca del contribuent, pou
per al dèficit fiscal del país, badadura per on, des de ponent
enllà, ens arriben eixordadors insults i episcopalianes acusacions, trau per on es perden les promeses d’un Estat que no
escolta i desguàs per on s’ha escolat l’esperança de futur: el
nou Estatut.
Des d’Arts ens hem volgut afegir a la commemoració del
setge i la caiguda de Lleida perquè som conscients que difícilment podem entendre la realitat que avui ens ha tocat viure
-la nostra realitat social però també cultural i artística- sense
comprendre que Lleida, Catalunya, i per extensió els Països
Catalans, encara no han recuperat la sobirania que des d’Almansa, passant per Lleida, ens va ser furtada l’11 de setembre
de 1714.
La Seu Vella, espectadora silenciosa i soferta d’aquest trescents anys, ha esta un dels centres on s’ha desenvolupat els

actes de commemoració. La ciutat, a poc a poc, va recuperant aquest edifici simbòlic, alhora que crea nous espais de
cultura i recuperació de la nostra història. En aquest sentit
ens cal destacar la inauguració del Museu de Lleida, del Diocesà, un equipament fonamental, malgrat la polèmica interessada d’alguns, que ha de ser el referent històric i cultural.
No hi ha cap mena de dubte que a poc a poc els lleidatans
recuperem grans dosis d’autoestima... que tanta falta ens
fa, i que avancem cap a una normalització de la ciutat en
tots els àmbits. Lluitar s’ha de lluitar, està clar... sinó on han
quedat els promesos estudis de veterinària per a la nostra
universitat. Però des de Lleida cada vegada lluitarem millor
amb el convenciment que el que demanem ens ho mereixem... per Lleida no està bé serà el que haurem de dir d’ara
endavant.
Per un altre costat, el sempre interí Museu Morera ens ha
regalat una exposició esplèndida sobre Viladric, una oportunitat única de poder admirar les obres de la Hispanic Society
de Nova York. Contrasta potser aquesta exposició amb la de
la Lleida que avui tenim i la que hi volem veure... però inebitablement aquestes dos encara conviuen mentre no ens acabem de creure que som nosaltres qui tenim la paraula.

3

ENTREVISTA

BIENVE MOYA
Nascut a Vilanova i la Geltrú el 30 de novembre de 1944, Bienve Moya va realitzar estudis escènics
a Estudis Nous de Teatre i va fer teatre. Va treballar a l’Ajuntament de Barcelona en la recuperació de la Mercè,
el carnaval i altres festes populars. Ha estat director del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, iniciador de la Xarxa
de Teatres Públics de Catalunya i membre del Consell del Projecte Alcover (Mercat de Teatre d’Expressió Catalana).
És promotor i codirector de Trapezi, Fira del Circ (Reus-Vilanova) i promotor, juntament amb el Taller de Músics de Barcelona,
del projecte Socatalà, d’investigació per a la música tradicional contemporània catalana. Realitza col·laboracions
periodístiques a les revistes L’Avenç, Barcelona Metròpolis Mediterrània, Cultura, Reforma de la Escuela, Cuadernos de Pedagogía
i El Temps; i als diaris El Periódico, Diari de Barcelona, El País i Avui. També ha fet guions per al programa Imaginari, rondalles
i llegendes catalanes, l’estiu del 96, a Catalunya Ràdio, pel qual va obtenir el Premi Càmera del Consell Audiovisual
Mundial (París). Ha publicat llibres sobre festes populars i el calendari, així com diverses obres literàries i de divulgació
adreçades a infants i joves. Actualment, treballa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL AUREMBIAIX

Quan parlem de festa popular i tradicional, de què estem parlant? Tant en
el sentit del continu històric, de festes
que no s’han perdut, com de les festes recuperades. Es pot posar tot al
mateix sac?
És molt difícil posar una frontera al que
és popular i el que és tradicional, i donar
a cada un d’aquest termes un valor o
valors concrets. Molta gent ha escrit
sobre el tema, però no hi ha ningú, per
sort, que s’hagi atrevit a dir que una
cosa és popular i és tradicional. Actualment, a part, hi ha un altre tema que
entra en aquesta discussió, que és el
tema de la cultura de masses. Un concert multitudinari, és cultura popular o
de masses? I si deixem entrar el terme
de masses haurem de deixar entrar el
terme de comerç, el mercat cultural que
és mou per qüestions d’ordre econòmic.
A principis del segle XXI, ens trobem en
una situació molt difícil. Potser a principis dels anys 70 algú s’hauria atrevit a
dir que era tradicional i popular, però al
llarg dels anys hem vist que era molt
difícil fer la diferència entre un terme i
l’altre. Més aviat diria que ens hem quedat amb la idea que hi ha una cultura
popular tradicional i una cultura tradicional que és popular. En aquest
moment, crec que ningú té la resposta.
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Davant tot això, segurament encara
podríem complicar-ho més enfrontant la idea de cultura popular a alta
cultura, cultura d’elit, etc. Són termes
o idees comparables? La cultura
popular pot ser contemporània? I des
d’aquesta visió, quin paper hi juga el
tema identitari?
Per contestar-vos, tiraré enrere en el
temps i, si em permeteu, encara introduiré altres idees. Des del romanticisme
ha existit un interès per la cultura popular en relació amb la identitat nacional.
Durant un temps, això va funcionar,
però amb el pas dels anys es va anar
veient que això no funcionava ben bé
així. Identitat i cultura popular no
tenien perquè ser corresponents.
Hi ha un element de la cultura popular
que és universal, si és que, en contraposició, per nacional entenem una cosa
acotada. Quan diem que els balls de
bastons són cultura nacional, són identitat nacional, podem contraposar-ho o
contrastar-ho amb la imatge d’altres
balls amb bastons que es ballen arreu
d’Europa i en altres llocs. Això fa caure
la idea de la relació triangular: nacionalidentitat-cultura popular.
Els mateixos romàntics van ser els que
van posar en relació la cultura d’elit,

acadèmica i la cultura popular amb la
idea de relacionar cultura popular amb
identitat popular per donar un sentit a
la nació.
La idea del romanticisme arriba fins a
nosaltres a traves de moviments com
Coros y Danzas, i abans els esbarts, entitats que recollien un seguit de danses
suposadament populars, codificant-les i
posant-les dalt de l’entaulat, i es diu que
això és la cultura nacional. Només cal
veure les idees abocades al voltant de la
jota, la sardana o altres balls als quals
se’ls ha dotat d’ideologia “nacional”.
Hi ha una quantitat d’artistes del
romanticisme i anteriors que ajuden a
crear unes peces musicals que després
es ballen. Els romàntics emboliquen la
troca amb els conceptes de cultura d’elit, cultura popular i cultura popular vinculada a la realitat nacional. Ja fa temps
que alguns d’ells intenten desmitificarho. Lévi-Strauss, per exemple, ho intenta, però no se n’acaba de sortir.
Aquest moviment va des dels ballets
russos fins als esbarts de casa nostra. A
Catalunya, el moviment dels esbarts,
una mica desaparegut i anihilat pel
franquisme, vol recuperar aquesta idea
d’identificació, juntament amb un sector del nacionalisme polític, i el tornen a

Bienve Moya. Foto: Manel Carrera – Festes.org

El Salt de Plens de la Patum. Foto: Pau Plana

recrear. En tenim un exemple en el Festival de Cantonigròs, amb la presència
d’un seguit d’esbarts internacionals.
Des de les institucions, sovint s’ha treballat amb l’esperit de codificar i dir
què és la cultura nacional. D’aquí
vénen molts embolics, del fet que s’ha
volgut donar carta de catalanitat o
d’espanyolitat a uns elements que la
gent que ens hi dediquem sabem que
són universals, fet que no priva que
siguin locals, però el que no són és
nacionals. Si és així, la jota, d’on és? La
jota també es balla al Principat, però
sempre se l’ha usat com a marca d’altres territoris, i per això no em serveix
aquest esquema. És el romanticisme
que marca aquest esquema. Ens n’hem
de sortir i estem en un moment en què
ens en podríem sortir, perquè el romanticisme està desprestigiat i acabat pel
que fa al seu cicle vital i haurem de trobar una altra formulació.
Creu que hi ha experiències que
actualment treballen en aquest sentit
o que van en el camí de posar en
qüestió aquests tòpics, perquè estem
parlant del tema nacional, però
també existeix el tema de la ruralitat
o altres elements recurrents a l’hora
de parlar i d’encasellar aquest àmbit
de la cultura?
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Hi ha diverses qüestions, una és creure
que la festa només és rural. Per exemple, tu t’imagines els castells enmig
d’una vinya? El castell necessita una
referència de façanes altes, d’espai
urbà... I els gegants, us els imagineu
passejant per un camí? No. Tal com els
coneixem nosaltres, no. Els antecedents
dels gegants no ho sé, aquestes festes
que s’expliquen a la Rama Dorada, de
Frazer, parlen d’uns gegants que s’hi
posen coses dins, que s’hi tiren gats,
que es cremen... Diu que són antecedents dels gegants, i ho pot dir, i jo
creure-m’ho o no. Jo crec que els
gegants neixen en un entorn urbà, no
els veig passejant per un espai rural, els
veig en un espai urbà, que és un espai
molt ric en festivitats, més que l’espai
rural. No oblidem que la ciutat necessitava diversions, i les creaven, i hi ha una
tradició mil·lenària d’entretenir, i és a les
ciutats on neixen les grans tradicions
festives. El món rural ens aporta festivitats? Sí, totes les relacionades amb el
cicle temporal, però si no troben un lloc
urbà mitjanament amb capacitat d’autodefensa, això no arriba.
Pel tema de les festes recuperades rurals
de la sega, etc., crec que tot això és fals,
no és cap festa. Era festa quan la gent
que anava a batre es trobaven i havien
de passar el dia junts.

Si no és una festa, com ho anomenaríeu? Amb quin concepte ho podem
definir?
Està molt proper al parc temàtic, perquè està molt proper a l’atracció de
forasters, al turisme. Aquesta atracció
que ens arriba amb les fires medievals,
etc. no té res a veure ni amb la tradició
ni amb la cultura popular.
A la primavera, aquí a Lleida es va
celebrar la fira de recreacions històriques Histolleida. Va haver-hi un cert
debat sobre aquest fenomen i la
necessitat de fer una trobada d’aquest tipus a la ciutat. Com valora, en
general, tot aquest moviment?
Darrere de tot això hi ha dues qüestions:
hi ha agents d’espectacles que hi han vist
una sortida econòmica i n’hi ha alguns
que et munten el que vulguis, una fira
medieval, un sopar renaixentista, lluites
romanes, etc. Això entra dins l’esfera cultural des de l’ordre comercial, fet que està
molt proper al parc temàtic. Després ens
ha caigut massa de cop voler explotar tot
aquest material com una simple atracció
de forasters i no destriem, perquè no té
valor didàctic, ni pedagògic ni gairebé festiu. Jo he vist sopars medievals amb cuixes
de gall dindi. A l’època medieval, encara
érem a Amèrica. Els vestits solen estar mal

Ball de Bastons. Foto: Noèlia Díaz Espinós

construïts, la música acostuma a no ser
l’adient, etc. En alguns llocs de França,
que són els inventors d’això, aquestes fires
tenen un valor pedagògic molt més alt.
En alguns indrets ensenyen la veritat.
Aquí, sovint es fan veritables animalades.
Creu, doncs, que aquestes fires al que
ajuden, bàsicament, és a crear nous
tòpics i a seguir alimentant-ne d’antics?
Davant d’això, també hi ha el fet que els
mitjans donen més sortida a aquest
esdeveniment que no pas a les festes,
que tenen un contingut més arrelat i
justificat al llarg del temps, a les que
potser no se’n dóna tant.
El personal periodístic que sovint es mou
en aquests esdeveniments no té idea de
què parlen i ho desprestigien. En l’àmbit
del vocabulari i els conceptes, hi ha
molta feina a fer. Quan un periodista diu
que ha anat a veure els castellers a la
plaça, per exemple, no ajuda gens a fer
una bona pedagogia. El que els castellers
fan a la plaça i el que anem a veure són
els castells, no castellers, que ara podrien
passar per aquí. Les institucions tampoc
no han treballat gaire per documentar i
aclarir coses d’aquestes.
Potser fruit, en part, d’aquest desconeixement i la poca exigència que

sovint es demana al món de la cultura popular i tradicional, la idea de la
qualitat molt sovint no hi és gaire
present. Per què creus que està motivat? Només per aquest desconeixement? Pels festers? Pels agents que
contracten?
Hi ha un principi que és que des de les
instàncies detentores de cultura es
creu que la cultura popular sempre ha
estat una cosa amateur i a la qual no se
li demana qualitat. A un amateur no
se’l critica per la seva bona interpretació. Des de la majoria d’instàncies, la
cultura popular entra dins l’amateurisme i dins una visió de segona categoria. També, sovint, des d’aquestes instàncies ja es diu que són els propis
intèrprets que no busquen la qualitat,
perquè creuen que ningú ho reconeixerà o ho valorarà i que, per tant, no
ho necessiten. Els agents també saben
sovint que no busquen la qualitat, sinó
l’exotisme, i el més important és que
sigui virolat, cridaner o de la idea de la
identitat d’un nacionalisme en un senti
pejoratiu.
Molta gent i molts pensadors i estudiosos, quan els parles de qualitat, per exemple, a la gralla queden una mica out. Et
pregunten, “d’això també parleu de qualitat?” Com a mínim ho pensen. No s’a-

costuma a exigir qualitat i se sorprenen
que hi ha gent que exigeix qualitat.
Aquesta manca d’exigència pot tenir
alguna cosa a veure amb la immensa
proliferació d’algunes manifestacions
festives: gegants, diables, podríem
parlar de castells, etc. o de determinades manifestacions festives que
proliferen fins a la sacietat?
Això és una qüestió que ens porta al
moment cultural que vivim. No exigim
qualitat gairebé en res, i menys en el que
és amateur. La gent que vivim a cada
població pretenem divertir-nos i ser de la
població on vivim. Si ens diuen que això
és d’allà ens ho creiem i no som crítics. Si
fa uns anys es feien equips de futbol a
cada barri, actualment es fan grallers o
gegants, per exemple, i van a les trobades geganteres, i hi van com si fossin un
equip de futbol. No s’hi va amb qualitat
ni autenticitat... I l’autenticitat existeix!!!
En tenim referents: la festa de Solsona,
Berga o Olot, entre altres, funcionen
amb autenticitat i qualitat. Quan hi ha
autenticitat s’exigeix qualitat, i quan
diem autenticitat vol dir que la gent que
ho fa, ho sap fer, ho vol fer i té clar que
passa a ser un referent de la seva població. Si un Ple de Berga, no fa les coses
com les ha de fer, primer no ho tornarà
a fer i després se la carregarà. Dins la
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festa, hi ha unes regles del joc, normalment molt laxes, però n’hi ha. On s’han
perdut aquestes regles, no podem parlar
de festa, és una altra cosa. La qualitat va
relacionada amb això, i l’actor que ho fa
sap que té una responsabilitat.
Agafant el tema de l’autenticitat i la
qualitat, els que continuen fent
barrabassades sovint s’emparen en el
fet que per ser autèntic s’ha de fer el
que fan...
A la festa es generen contradiccions
molt grans. Quan es recupera una tradició relacionada amb alguns elements,
com la celebració de l’exaltació de l’eucaristia, i aquesta s’omet, hi ha una contradicció que tard o d’hora algú paga.
La contradicció més visualment flagrant
i mediàtica d’això és la Processó del
15+1 de l’Hospitalet, on es parla d’una
processó laica, però treuen imatges de
Jesús i maresdedéus, i els periodistes
insisteixen que és laic, i ningú no s’atura a preguntar-se com pot ser laic això.

l’Hospitalet, hi ha molts capellans que
diuen que això no va enlloc. En canvi,
n’hi ha d’altres que mentre exteriorment
passegin imatges pels carrers ja els va bé.
És una contradicció que s’ha donat tota
la vida. Només cal veure la quantitat de
descreguts que porten a batejar el fill o
que es casen per l’església.
No creieu que des de qui té la responsabilitat de la gestió cultural es
podria fer alguna cosa sobre això?
És possible, però això se’ls hauria de
preguntar a ells. Haurien de fer-hi alguna cosa. Però sovint ja hem dit que s’ho
prenen com un fet de segona.
I el tema actual de ser políticament
correcte, del mestissatge, la integració dels immigrants o de la dona...
Com s’integra, si s’hi integra, tot això
dins la festa?

Totes aquestes contradiccions que
podem entendre com autèntiques
barrabassades culturals, qui ho paga?
Qui en seria responsable?

Això és un tema molt interessant relacionat amb la cultura popular i puntual
alhora, ja que actualment són temes
candents de debat en la societat i, per
tant, en el tema de la festa també. De
totes maneres, no crec que sigui un
tema essencial dins la festa.

La pròpia dinàmica. Un dels dos acabarà
desapareixent. En aquesta processó de

Pel que fa al mestissatge, és un tema
que si el perceps vol dir que alguna cosa
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no va bé. No pots decretar “fer mestissatge”. Només podem parlar del mestissatge quan han passat anys i hi ha
elements mestissos dins les creacions i
en el nostre esdevenir diari.
Pel que fa a la dona, un dels àmbits on va
fer la seva gran introducció al món de la
cultura popular i tradicional fou en les
colles castelleres. En els castells, en els
pisos alts, les dones tenen la mateixa
força, resisteixen igual i són, sovint un
pèl més baixes, i això ajuda a fer les grans
construccions actuals. La majoria dels
poms de dalt acostumen a ser dones.
Abans d’acabar, li voldríem preguntar
per altres tòpics de la festa: el fet de
puntuar el temps i de ser espais de
transgressió. Com concorda això amb
els nous models d’oci? Encara són
vàlids?
Si pretenem fer un cicle festiu guiant-nos
sols per les estacions, per la temporalitat,
ja no ens serveix, llevat que sigui alguna
cosa molt culta, amb uns valors pedagògics profunds, però no tan festius. Ara
s’ha acabat la cronologia agrària, i ja no
ens serveix l’antiga temporalitat, però
amb el temps, no deixen de generar-se’n
de nous, marcats pels nous calendaris,
els escolars, etc. Això no es pot decretar,
simplement s’ha d’anar assolint.

F E S T E S I C U LT U R A P O P U L A R A L P L A D E L L E I DA

FESTES I CULTURA POPULAR
AL PLA DE LLEIDA

ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL AUREMBIAIX
R A M O N F O N T O VA , PA U P L A N A , R O B E R T Q U E R O L , A L B E R T S O L É

Ja fa gairebé deu anys, i en les pàgines d’aquesta mateixa
revista, en un dossier dedicat a la cultura popular, Jan Grau
escrivia: “Mentre que les àrees pirinenques conserven un
patrimoni històric que és un punt important d’atracció
turística, altres àrees, com el pla, de més fàcil accés i que
depenen, en bona part, de la ciutat de Lleida, tenen tot
sovint veritables problemes per projectar-se i refermar una
identitat pròpia.” Ja fa, doncs, gairebé deu anys d’aquesta
afirmació i ens podem preguntar si això ha variat o encara
és així.
És evident que en el pas d’aquest temps i en el tema que ens
ocupa, la cultura popular,una part bàsica del que podríem
considerar part del patrimoni històric i cultural, les coses
han anat canviant, tant a la ciutat com a la resta de terres
lleidatanes, canvis que han suposat la irrupció o el manteniment de noves festes, elements de cultura popular i tradicional, visions sobre el tema i formes d’aproximar-nos a
aquest món que, desenganyem-nos, per a la gran majoria
continua sent de segona divisió.
En la recerca d’aquesta identitat, terme que en el dossier es
qüestionat, per exemple, en l’entrevista a Bienve Moya,
moltes vegades s’han anat a buscar referents exteriors (tant
sols cal veure el protagonisme que tenen les cases regionals
en la Festa Major de Lleida, o les similituds que tenen l’Aplec del Caragol o les festes del barri de Pardinyes amb els
models aragonesos o dels Sanfermines pamplonesos), i
durant molt de temps la cultura popular ha estat, sinó oblidada, sí que només mantinguda, en bona part i amb honorables excepcions, sense una base prou fonamentada per
saber què estem fent, què estem representant i què volem
representar.
Així doncs, en aquesta dècada s’han anat superant entrebancs i creant noves idees, visions i elements que s’han dut
a la pràctica de forma força reeixida, tot i que això no vol
dir que siguin ja un fet consolidat. També és cert que sovint
aquest camí per la millora i consolidació d’alguns dels elements s’ha vist entorpit per la manca de voluntat de diàleg
entre els protagonistes i els agents que gestionen aquest
patrimoni, sigui per interessos partidaris i partidistes o per

personalismes, ja sigui perquè es considera, encara avui
dia, una cultura de segon ordre, en la qual no val la pena
gastar-hi gaire esforços, més enllà dels que siguin necessaris per tenir la gent entretinguda.
Però anem a pams. Fa deu anys es vivia un important període de recuperació, que en altres llocs de Catalunya s’havia
donat ja amb anterioritat a partir dels inicis dels 80. Les
terres de Ponent, com a territori divers, conservaven part
d’aquest patrimoni i existien diferents entitats que treballaven en aquest camp. Tot i això, eren poques les festes que
entraven pel seu propi peu dins el calendari festiu català de
referència, sense projectar-se fora del seu entorn més
immediat. Un dels exemples de manifestació festiva popular que existien en aquest moment, ja amb una repercussió
important, era l’Aquelarre de Cervera, que, partint de premisses de la tradició, ha sabut crear un model festiu propi
que ha arrelat primer en la població i després en la resta del
territori, i ha esdevingut un clar punt d’atracció per als festers i festeres d’arreu, que cada any s’apropen a participar
en aquest esdeveniment. Altres fets festius que tindrien
aquest mateix caràcter serien, per exemple, la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que, tot i que potser queda més
lluny, la seva vinculació amb el món de la cultura popular i
tradicional s’instal·la dins la festa major targarina, i podríem dir, sense embuts, que la supera, i que fa que durant els
dies de la fira els estranys no siguin els visitants, sinó els
targarins i les targarines que celebren els actes propis de la
Festa Major, com la pujada a l’ermita de Sant Eloi.
Aquestes festes, que s’han anomenat de substitució, tenen
un origen en una idea, lloc i moment concrets i desplacen
les antigues festes per incorporar un concepte teòricament més modern i actualitzat, que enllaça amb la voluntat política i social de fer una festa diferent i que acabi
identificant la població. Els exemples són múltiples, i no
només en les principals poblacions de la demarcació, Els
Tres Tombs d’Anglesola o la Bacus de Verdú en són també
magnífics exponents. És el sorgiment de nous calendaris
festius, calendaris que es completen amb festes o recreacions de folklore que representen el que haurien estat antigues celebracions i moments importants del cicle anual
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agrari, com ara les festes de la sega, de la verema, etc. que
se celebren en tants pobles de les nostres comarques i que
el que fan és apropar-nos, d’una forma costumitzada, el
que havia estat el quefer quotidià de la societat agrària i
rural tradicional.
També hi ha hagut, però, qui ha apostat per mantenir les
festes més pròpies del calendari local per intentar mantenir
el fil d’una tradició, gairebé sempre trencada, tot evolucionant a partir de referents propers i autòctons. Així doncs,
partint de la idea de donar continuïtat o recuperar part del
patrimoni de la cultura popular i tradicional dels diferents
indrets on s’han donat aquests casos, s’han engegat diferents iniciatives que el que pretenen és generar aquest apropament social i complicitat institucional, no generant noves
festes o creant nous elements, sinó retrobant les que haurien estat més pròpies de la població. Per exemplificar
aquest procés, podem fixar-nos en el Tradi-Sió, a la Festa
Major d’Agramunt, o els Tallers per la Festa, amb els projectes de recuperació del seguici de la Festa Major que
s’han engegat a Bellpuig, i que estant treballant per, des de
la tradició, donar nous significats, idees i conceptes a les
seves respectives viles, així com també irradiar-ne l’experiència a la resta del territori.
Parlar de festes i cultura popular a Lleida, i més concretament al pla, esdevé, avui dia, si més no, un fet apassionant,
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ja que si bé uns anys enrere potser s’hauria pogut caure en
una visió força més pessimista, actualment podem entendre que estem en un procés, és cert que a diferents velocitats i des de diferents punts de partida, però, positiu. Tot i
això, cal no caure en el cofoisme ni creure que ja ho tenim
tot fet, sinó que s’ha de seguir treballant i apostant per la
qualitat, per la pedagogia i pel rigor, tant des del vessant
institucional com des dels que en el marc festiu esdevenen
els protagonistes, els ciutadans i les ciutadanes dels nostres pobles, viles i ciutats.
Amb aquest dossier de cultura popular, des de l’Associació
de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix, hem volgut
donar una visió aproximada de l’estat actual de les expressions festives populars a la plana de Lleida, així com de la
seva evolució en el temps, per tal d’intentar comprendre
com el fet festiu de caire popular s’ha anat definint a les
nostres contrades fins a arribar a la seva expressió actual.
Això ha de permetre a tots aquells que estem vinculats a
aquest espai cultural reflexionar i treure conclusions de la
feina feta durant aquesta darrera dècada i mirar de cara al
futur amb un criteri suficient per veure els possibles errors
que s’hagin comès en el passat, i intentar no repetir-los en
el futur. Esperem haver aconseguit aportar quelcom de
positiu des d’aquestes pàgines. Agraïm la feina i la col·laboració de tots aquells que han fet possible la realització d’aquest dossier.
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LA FESTA MAJOR DE LLEIDA:
REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA
SEVA EVOLUCIÓ CONTEMPORÀNIA

RAMON FONTOVA CARLES
Fotografies: Noèlia Díaz Espinós

L’any 1998, el número dotzè d’aquesta mateixa revista abordava el tema de la cultura popular a les terres de Lleida,
proporcionant una visió crítica, molt interessant, de determinats fenòmens que han caracteritzat l’evolució contemporània d’aquest àmbit cultural a les terres de Lleida i
posant l’accent en la definició identitària de les festes.
Segons els editors, allò que motivà el tractament d’aquesta
temàtica fou l’èxit de participació que s’esdevingué en la
Festa Major (de Sant Anastasi, s’entén) d’aquell any. Però,
quin era el rerefons real pel qual una entitat cultural d’aspiració acadèmica, des d’una revista de nivell intel·lectual
destacable, abordés aquesta temàtica, motivada per una
elevada participació festiva? La cultura popular de Lleida, a
través de les manifestacions festives, s’estava convertint en
quelcom que començava a suscitar interès intel·lectual, hi
començava a haver la necessitat d’explicar i reflexionar
sobre per què, de sobte, una festa esmorteïda ressorgia
amb certa força.
Aquest ressorgiment, iniciat ara fa una dècada, aproximadament, ha anat a més, incrementant-se la participació de
les lleidatanes i lleidatans, reforçant-se l’autoestima de la
ciutat per la pròpia festa, repensant-se o revitalitzant-se
actes que han ajudat a conformar una estructura festiva
coherent i connexa, incorporant actes nous que han donat
major esplendor i atractiu, etc. En resum, un conjunt d’accions i reaccions que han dotat de nou alè i vida a la nostra
Festa Major. I, al seu torn, les causes d’aquesta renaixença
cal cercar-les en l’aparició d’una nova organització en l’àmbit de la Paeria i de noves propostes col·lectives, nascudes
de la pròpia societat civil lleidatana, que propiciaren el
canvi de models, criteris, formes, etc. Així, el funcionament
intern de la festa estava experimentant una transformació,
que representava un canvi substancial, si bé subtil en
alguns aspectes, respecte a allò que havia estat fins al
moment. I és que la Festa Major de Lleida patia des de feia
una colla d’anys una progressiva decadència, endogàmia i
abandó institucional i social que l’havien convertit en un
reducte de quatre capelletes, que, emparant-se en l’aixopluc d’una comissió de festes hereva dels models franquistes del desarrollismo i del leridanismo, aprofitaven la festa

per donar-se veu i projecció pública i, alhora, aconseguir
finançament municipal per a la seva activitat i subsistència.
Davant d’aquesta situació, que s’arrossegava ben bé des de
finals dels seixanta i principis dels setanta del segle passat,
i que no promogué l’actualització, la participació col·lectiva
i ciutadana, la identificació social ni l’atracció individual
cap a la Festa Major, la ciutadania lleidatana optà, durant
prop d’una trentena d’anys, per aprofitar els dies de la festa
lluny de la ciutat a la recerca dels primers bronzejats a les
platges de Salou o Cambrils o bé de les anhelades ofertes
de temporada en els envejats i sospirats macrocentres
comercials de Barcelona o Saragossa.
El fet és, que, mentre que l’adveniment dels ajuntaments
democràtics, en moltes ciutats i pobles del país, provocà,
als esmentats anys setanta, una revitalització de les festes
majors de la mà de la reivindicació social del carrer com a
espai públic i lúdic i de la voluntat d’implicació ciutadana
en la vida local, a Lleida, per contra, es donaren alguns
fenòmens particulars que mantingueren, i fins i tot propiciaren, la progressiva decrepitud de la nostra festa gran.
Aquesta ensulsiada de la Festa Major naix en el moment en
què, la festa i el patró, sant Anastasi, són vistos per les
noves generacions nascudes després de la Guerra Civil com
un reducte propi i particular dels homes del franquisme a
Lleida. I, certament, així havia estat, ja que la instrumentalització politicoideològica de les festes, a més de no ser un
fet nou,1 era un dels eixos forts sobre els quals girà la política social promoguda des dels òrgans i estaments del
Movimiento.2 Aquestes circumstàncies, juntament amb els
nous aires de modernitat afavorits pel desenvolupament
econòmic dels anys seixanta, tingueren com a conseqüència la dimissió social i col·lectiva de la festa i la feren entrar
en franc declivi.
Fins aquí hem intentat resumir com s’arribà a una festa
decadent i atordida al llarg dels passats anys vuitanta i part
dels noranta. Però no s’explica suficientment com, a partir
de la recuperació democràtica, la festa no renaix, i podríem
plantejar-nos, en primer lloc, si la reactivació ciutadana
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dels anys setanta no es donà a Lleida i, en conseqüència,
per aquest motiu, la Festa Major romangué en l’atonia i en
l’esllanguiment agònic. Però, ràpidament, ens adonem que
això no ha estat pas així. L’aparició, en aquests anys, d’entitats del nivell de l’Ateneu Popular de Ponent, d’organitzacions veïnals de caire reivindicatiu als barris perifèrics o de
nombroses iniciatives ciutadanes en diversos àmbits, tant
de dinamització socioeducativa com de difusió i participació sociocultural, ens indiquen clarament el contrari.
Què propicià, doncs, que la Festa Major no es revitalitzés?
La resposta és complexa, però, bàsicament, podríem atribuir-ho a dues causes: el desencert de les autoritats municipals en la gestió de la festa (i de tot allò que l’envolta) i
el desprestigi que les manifestacions festives, sobretot
aquelles relacionades amb la cultura popular, patien en les
mentalitats de les renovades institucions culturals locals
(i dels seus membres), tant públiques com privades. Intentarem perfilar una mica més aquests dos factors, que no
deixen d’estar interrelacionats, si no són conseqüència
l’un de l’altre.

Així, com hem apuntat, la festa queda en mans d’una nova
instrumentalització al servei de l’electoralisme partidista,
per una banda, i de sectors socials amb una capacitat de
projecció escassa, que l’aprofiten per sortir de l’ostracisme,
de l’altra. Des d’aquests sectors, a redós de la comissió de
festes, no és dóna resposta a la voluntat popular real de
renovació i implicació en la festa. Tot i això, aquesta voluntat de participació ciutadana és manifesta i la de renovació
del programa festiu, també. D’aquesta forma, apareix, dins
del marc de la Festa Major, l’Aplec del Caragol l’any 1980,
una iniciativa que, sens dubte, triomfa gràcies a la capacitat
que té de fer sentir actors de la seva pròpia festa els seus
participants. Davant d’un programa que no se sap gaire bé
qui dissenya, amb quins criteris i a quines voluntats dóna
resposta, la societat civil troba un espai en la seva festa
gran, en el qual es pot sentir plenament protagonista. Hi
troba la possibilitat d’expressar-se i s’hi pot reconèixer. Ben
aviat, l’Aplec es configura com una festa dins de la festa,
una mena d’illa a part, que utilitza el marc de la Festa Major
per desenvolupar-se, i troba, a més, tot el suport institucional necessari.

El primer ajuntament democràtic, quan assumeix la gestió
del municipi, es troba amb una ciutat que, pràcticament, és
un desert cultural, en la qual, com diu la frase feta “tot està
per fer” i en la qual impera aquella maleïda idea del “per
Lleida, ja està bé”. La manca d’infraestructures i d’iniciatives contemporànies, actuals i d’un cert nivell és total. En
aquest context, l’home que liderà gran part de la regeneració cultural, des de la seva posició a l’ajuntament, Jaume
Magre, treballà activament, i a la seva acció i dedicació
devem moltes de les propostes, espais i iniciatives culturals
de la Lleida actual. Ara bé, deixà fora del seu àmbit i, en
conseqüència, del camp d’actuació de la regidoria de cultura, que ell encapçalava, la Festa Major i tot el cicle festiu
local. Aquest fet féu que la gestió municipal de la festa quedés en mans d’una comissió de festes, controlada des de no
se sap quines instàncies municipals i formada pels membres d’aquelles capelletes que abans esmentàvem.

No només aquí apareix la renovació. Un altre exemple el
trobem en els espectacles infantils o familiars de teatre de
carrer,4 que experimenten una autèntica eclosió a Lleida,
i, ja des de la primera Festa Major democràtica, són nombroses les actuacions d’aquests grups. Alhora, van apareixent tot de companyies locals, que no tan sols encara
estan en actiu, sinó que van en augment, conformant un
panorama vertaderament excepcional a la nostra ciutat.
Probablement, Lleida és la ciutat catalana (potser conjuntament amb Manresa i els seus voltants) on aquestes companyies de teatre de carrer i d’espectacles per a públic
familiar s’han desenvolupat amb major nombre i amb
major èxit, aportant una nova manifestació de cultura
popular a les nostres festes. Aquest procés té un punt culminant amb la creació de la Fira de Titelles, també en el
marc de la Festa Major, l’any 1990, si bé no s’hi integrà plenament fins al 1991.

Alhora, els nous homes i dones de la cultura lleidatana no
creien, en absolut, que les festes populars fossin un àmbit
prou important per merèixer una atenció cultural acurada,
una planificació, reflexió i ordenació rigorosa o una dignificació necessària. Són prou eloqüents unes declaracions
de Josep Vallverdú, en les quals, preguntat sobre l’ambient
cultural de Lleida, responia: “(...) jo, culturalment, seria una
mica dirigista. No que totes les coses s’haguessin d’organitzar des de dalt, però sí orientar la cultura cap aspectes més
seriosos, de divulgació, i menys festes al carrer (...) Massa
gresca al carrer i pocs actes culturals seriosos (...).”3 D’altra banda, des de sectors més joves, l’atenció se centra en
les propostes de l’anomenada contracultura o bé en l’esnobisme que proporcionen algunes avantguardes artístiques,
literàries, musicals, etc. Mai, però, es pren seriosament i
com a àmbit de cultura rigorosa la cultura popular i, per
extensió, les manifestacions festives.

Tot i aquestes i altres aportacions renovadores, la Festa
Major que es va desenvolupant al llarg dels anys vuitanta
pateix una mancança, poc perceptible a primer cop d’ull,
però molt greu, conseqüència directa de la mediatització a
què es troba sotmesa: la festa es dissenya no com un tot, no
com un projecte unitari i aglutinador al voltant d’una celebració tradicional en el calendari festiu local, sinó com una
superposició d’actes encarada a farcir un programa que no
té cap eix definitori ni cap vertebració que li proporcioni un
esquelet sòlid. Per exemple, el programa de l’any 1979 intitula la festa com Festa Major de Sant Anastasi.5 Ara bé, ja
l’any 1980 se substitueix aquesta denominació per la de
Festes de Maig, i se situa el nom del patró en un discret
segon pla, i això continua fins al 1988, en què se l’anomena
Festa Major de Maig, nom que encara perdura, tot i que és
habitual que la premsa i alguns responsables municipals
encara parlin avui dia de “Festes de Maig”. Aquesta cons-
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El gegant Romà. Foto: Noèlia Díaz Espinós
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Entrada de Sant Anastasi a la plaça de Sant Joan abans de l’ofrena de flors. Foto: Noèlia Díaz Espinós

tant reformulació en la denominació, per bé que pot semblar anecdòtica, és molt il·lustrativa d’aquesta indefinició
global de què parlàvem, d’entrada no es té gens clar com
anomenar allò que se celebra.
I altres bons exemples (potser els millors) d’aquest desgavell, en la concepció mateixa de la Festa Major, els trobem
en les manifestacions de la cultura popular tradicional que
conformaven l’esquelet i nucli històric de la festa. D’una
banda, la cercavila del Pregó, que havia anat subsistint fins
als anys setanta, passa a ser una sortida dels gegants i el
Marraco, amb els heralds i el signífer, sense que gairebé
ningú sàpiga gaire bé en què consisteix allò, i, de fet, si no
és suprimida, és per una inèrcia que n’evita la total desaparició.6 Durant una pila d’anys, s’anuncia el començament de
l’acte a les dotze del migdia a la plaça de la Paeria, mentre
que a dos quarts d’una ja s’anuncia, al mateix lloc, una
ballada de sardanes, de manera que el Pregó, amb mitja
horeta, havia de quedar enllestit. Al mateix temps, quan es
recupera el ball de bastons, l’any 1993, no es planteja com
una reincorporació al seguici popular i, en conseqüència, al
Pregó, ni s’aprofita per rellançar la cercavila d’aquest seguici festiu, tot i que el ball de bastonets, havia estat, fins als
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anys setanta, un dels balls populars històrics del seguici.
Alguns anys la seqüència del programa és: Pregó a les
12.00, actuació del ball de bastons a les 12.15 i ballada de
sardanes a les 12.30, tot a la plaça Paeria, de manera que
l’actuació, i el sentit i significat del seguici del Pregó, passa
a ser purament testimonial.
Per altra banda, igualment passa amb els actes relacionats
amb el patró, l’ofici s’anuncia com de passada en els programes i la processó, amb la posterior ofrena de flors, va
subsistint sense gaire ordre ni concert. Ningú s’atura per
plantejar-se si realment la ciutat celebra o no el patró, o si
almenys el reconeix com a tal, no ja com a figura religiosa,
sinó com a símbol ciutadà que entronca passat i present,
element simbòlic d’una comunitat que ha anat evolucionant, però que se sent lligada a les seves arrels, en definitiva, símbol d’orgull i autoestima per allò que és propi.
Seguint les inèrcies, la imatge del sant continua sent passejada pel protocol institucional, amb una més que mal dissimulada vergonya, mentre que aquells sectors lleidataníssims que concorren a la processó tan sols ho fan per
exhibir-s’hi públicament, senzillament la utilitzen com a
espai de projecció pública, d’una forma a vegades descara-
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Festa de Moros i Cristians. Foto: Noèlia Díaz Espinós

da, enmig de la desídia general. Potser hauria calgut plantejar-se quin sentit té celebrar la Festa Major l’onze de maig,
si de Sant Anastasi —que és a llaor de qui s’instaurà la festa
en el passat—, tothom n’acaba passant olímpicament?
A tot això, noves manifestacions festives d’arrel tradicional
van incorporant-se al programa, com ara les trobades
geganteres, sense tampoc cap tipus de definició ni idea
clara de què es planteja i què s’ofereix amb aquest acte. A
vegades, observem que s’hi barregen actuacions castelleres
o d’altres grups festius tradicionals, que res tenen a veure
amb els gegants. De fet, el més important és la massiva participació de colles, molts cops d’actuació, estètica i forma
de fer i estar més que dubtoses. Aquest no ha estat pas un
fenomen exclusivament lleidatà, i senzillament evidencia
que les manifestacions festives de la cultura popular, quan
avui dia són gestionades i programades des de la ignorància, són vistes com un calaix de sastre on tot hi té cabuda,
tant hi fa que siguin castells, gegants, diables, trabucaires,
tot és cultura popular (i aquest terme se sol usar amb displicència, cultura de quarta o cinquena categoria, quelcom
que quatre desmanegats fan per matar les seves estones de
lleure) i, per tant, no és necessària una reflexió ni una dis-

cussió serena i profunda d’aquests fets festius:7 els ajuntem
tots, els paguem un bon dinaret i la subvenció corresponent, i tots contents... Ah! A a més, fem país tot farcint de
tradició el nostre programa festiu. I el que és més greu, si
les autoritats i institucions culturals responsables i la
intel·lectualitat més preparada acaben pensant d’aquesta
manera, els grups i col·lectius que porten a la pràctica
aquestes manifestacions hi corresponen de bon grat, s’acomoden a aquesta situació i es prenen qualsevol replantejament com una agressió a la seva aportació festiva.
També cal fer esment d’altres exemples de noves manifestacions d’arrel tradicional, que no s’aconsegueix que quallin, o potser ni és vol, ja que no se’ls proporciona ni l’espai
ni les possibilitats adequades per a la seva actuació, com
és el cas dels nous espectacles amb colles de diables i
grups de foc, els coneguts correfocs, que van apareixent
esporàdicament i desapareixent perllongadament del programa festiu al llarg de tots els vuitanta i gran part dels
noranta. O també algunes ocasionals actuacions de colles
castelleres, que a algun savi il·luminat, l’any 1985, per
exemple, no se li acudí res més que col·locar-los enmig de
la Batalla de les Flors.
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Imatges dels cartells de Festa Major de Lleida dels anys 1979, 1984 i 1989

La llista és llarga, i no s’acaba només amb la cultura popular. I, de fet, la manca de planificació global de la festa provocà que alguns dels elements renovadors introduïts
durant els vuitanta i noranta acabessin abandonant el
marc de la Festa Major per desenvolupar-se en dates pròximes. Els casos més flagrants són els de l’Aplec del Caragol, que s’independitza completament l’any 1991, i el de la
Fira de Titelles, que, per coincidència o no, hi entra precisament el 1991 i se n’escindeix el 1996. La sensació que
hom acaba tenint és que si la Festa Major hagués estat ben
pensada i reflexionada i no hagués patit aquells mals que
citàvem més amunt, aquestes noves expressions renovadores hi haurien pogut tenir un bon encaix dins i servir de
plataforma per al necessari rellançament. Ara bé, finalment, el que ha passat és que s’han aprofitat del marc de la
Festa Major per créixer i expandir-se, per acabar abandonant-la, fet que ha donat lloc a nous esdeveniments festius
paral·lels i, alhora, nous guetos socioculturals. I, a més,
han trobat la complicitat de les institucions i responsables
festius per fer-ho així.
Però tot aquest panorama que hem descrit comença a canviar a partir de la segona meitat dels anys noranta. Hi ha,
primerament, un canvi que no apareix a la vista, però que té
una gran transcendència: la Regidoria de Cultura pren les
regnes de la Festa Major i contracta un equip específic de
tècnics que se n’han d’ocupar. Aquests professionals, a poc
a poc i de manera sorda moltes vegades, van rellançant la
festa. El programa s’elabora, no ja amb criteris personalistes, sinó amb criteris d’ampla perspectiva, que s’han
demostrat molt encertats, es replantegen i regeneren molts
actes i es va dotant de vertebració i estructuració tot el programa festiu.
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A aquesta acció dels tècnics municipals, cal sumar-hi l’aparició de dues noves manifestacions festives que han tingut
també un gran impacte, els Castellers de Lleida i la Festa de
Moros i Cristians. I diem que han tingut un gran impacte, no
ja per l’èxit que han anat assolint, sinó perquè han aportat
un seguit d’ingredients imprescindibles per a la revifada
festiva: primer, neixen de la voluntat de participació popular i amb capacitat d’aglutinació al voltant d’un projecte
col·lectiu, i mouen un nombre considerable de persones
disposades a implicar-se en la festa; en segon lloc, contribueixen a donar identitat i singularitat pròpia al conjunt de
la Festa Major, i a reforçar l’autoestima ciutadana per la
festa; en tercer lloc, ajuden a l’estructuració del programa,
que reclamàvem més amunt, gràcies a les seves característiques intrínseques, que fan que s’hagin de programar en
dies i moments molt definits; en quart lloc, recuperen per a
la festa espais urbans de gran pes simbòlic, històric i patrimonial, els uns dotant de renovat protagonisme la plaça de
la Paeria i els altres apropant-hi la Seu Vella i el centre històric de la ciutat; i, finalment, i amb major o menor mesura,
no centren la seva activitat exclusivament en la pròpia
manifestació festiva, sinó que s’integren en el conjunt d’altres actes de la Festa Major, com ara la processó o l’organització dels serveis de bar a les revetlles, etc., i generen
altres actes en el conjunt del calendari festiu local.
Tot això contribueix no tan sols a millorar la festa des de
diferents àmbits i perspectives, sinó a fer que la Festa
Major sigui atractiva per als lleidatans i lleidatanes. La
Festa Major, a poc a poc, es va estructurant al voltant de
dos pols, d’una banda, el dia de Sant Anastasi, l’onze de
maig, en el qual els actes de celebració del patró van abandonant progressivament aquella grisor que els caracteritza-

També es van renovant i revitalitzant altres actes, com el
Pregó, no l’oficial que es llegeix al saló de plens del Palau de
la Paeria, sinó aquell seguici festiu que sortia a anunciar la
celebració de Sant Anastasi, que va incorporant nous elements que es recuperen o es reinventen, i que gradualment
torna a fer, tot i que de manera simbòlica, aquella funció històrica que tant havia caracteritzat la Festa Major de Lleida,
en un passat no tan llunyà. Alhora, d’aquí arrenca la revitalització del seguici popular lleidatà, que havia anat desapareixent progressivament, des dels anys seixanta de la passada centúria, i que també es va reincorporant a la processó.

fet, gairebé cada any des que es va iniciar s’han incorporat nous aspectes, d’altres s’han reajustat o alguns també
han desaparegut. Ara bé, sembla que hi comença a haver
una idea clara de Festa Major, i l’aprovació, enguany
mateix, d’un protocol festiu municipal, amb rang d’ordenança, així ho evidencia.
La línia iniciada s’ha demostrat bona i només cal que les
nostres institucions, tant polítiques com culturals, acabin
de creure’s que la Festa Major, i la cultura popular festiva
per extensió, són aspectes de la nostra vida social que cal
tenir en compte, als quals cal dedicar una atenció elevada i
en els quals cal intervenir amb criteris clars, ben pensats i
raonats, i que no tot és vàlid i desterrar la idea que la gent
amb qualsevol cosa ja s’ho passa bé. La Festa Major és molt
més que uns dies de gresca o de disbauxa, és expressió simbòlica i vivencial d’una comunitat, estructura la xarxa de
relacions socials i ciutadanes i la fa manifesta (per bé o per
mal), de tal manera que permet copsar i expressar la fortalesa o feblesa cívica i social de la ciutat. És, al mateix
temps, un moment idoni per a la pedagogia social, entesa
com a construcció d’un seguit de valors que contribueixen
a una major identificació i implicació dels habitants amb la
pròpia ciutat.

Tot aquest procés de regeneració de la Festa Major de
Sant Anastasi encara no ha culminat ni de bon tros i, de

Només desitgem que se superin definitivament etapes més
aviat desgraciades de la nostra evolució festiva i social, i
que no reproduïm antics errors del passat, com ara que
manifestacions festives iniciades i generades dins de la
Festa Major acabin separant-se’n només per voler aconseguir major independència i protagonisme. Ni acabaran
aconseguint-ho, ni faran cap aportació constructiva a la
cultura popular i al cicle festiu lleidatà, ni tampoc a la construcció cívica d’una ciutat que necessita profundament la
creació de sinergies, cohesions, punts de trobada i compartir projectes comuns entre tota la ciutadania.

1 Un molt bon estudi d’aquest fenomen el trobem precisament a Lleida,
en l’obra: SOLÉ I MAURI, Belén. Festa i ideologies a Lleida. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
2 Instrumentalització que arribà fins a la imposició d’una segona Festa
Major, en honor de la Verge de l’Acadèmia, declarada copatrona de Lleida l’any 1944, sense que tingués cap mena d’arrelament ni devoció
popular entre el poble lleidatà. Els programes d’aquesta festa eren,
alhora, una còpia literal d’allò que es feia al maig per Sant Anastasi,
però a primers d’octubre, sense dotar la segona festa major de cap tipus
de personalitat pròpia ni d’interès afegit. Aquesta segona festa en honor
de l’esmentada marededéu ha acabat desapareixent del calendari festiu, tant oficial com popular, com no podia ser d’una altra manera.
3 VARELA I SERRA, J. Converses a Lleida. Lleida: Virgili & Pagès, 1988.
P. 267.
4 Per aclarir-ho, notem que estem parlant d’un tipus de grups i companyies teatrals que apareixen a Catalunya a principis dels setanta, i
que combinen, en les seves actuacions, múltiples disciplines de l’espectacle, com la música (barrejant estils de pop-rock, folk d’influència

nord-americana, cançó tradicional, etc.), les arts del circ, els titelles, el
mim i l’expressió corporal, el teatre de text, elements de la cultura tradicional autòctona, etc.
5 Amb anterioritat, se l’havia anomenat Ferias y Fiestas de San Anastasio o bé Fiestas de San Anastasio i, fins i tot, Festa Major / Festes de
Sant Anastasi. Tot i això, la veu popular parlava de “Festa Major”.
6 La sortida del Pregó havia estat la màxima expressió del seguici popular a la Festa Major de Lleida des de la segona meitat del segle XIX, amb
els balls, els gegants, els capgrossos, la incorporació del Marraco l’any
1907, les Trampes, el Penó i els pregoners, que publicaven el ban de l’alcalde anunciant la diada de Sant Anastasi.
7 A tall d’exemple, encara ressona dins del món geganter català la sensacional pífia, desgavell i esbroncada col·lectiva que representaren els
actes de celebració de Lleida com a Ciutat Gegantera l’any 1995.
8 Per exemple, la recuperació de l’anada a ofici de la corporació municipal,
acompanyada per la Banda Municipal de música, els macers, els heralds i
el signífer, la presència de l’antiga bandera de Sant Anastasi o, més recentment, amb la reincorporació dels gegants en el seguici d’autoritats.
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va per passar, a vegades només amb la incorporació de
petits detalls,8 a ocupar un lloc destacat en el programa, i a
incrementar l’acceptació social. D’altra banda, l’altre pol se
situa el cap de setmana més proper a la diada del patró, en
el qual s’inclou la Festa de Moros i Cristians, l’actuació castellera, s’hi organitzen, finalment de manera continuada la
nit del dissabte, els espectacles dels nous grups de foc, inicialment amb la participació tant de colles locals de diables
com de companyies de teatre de carrer, i també es van consolidant d’altres actes durant aquest cap de setmana. Al voltant d’aquests dos pols també es programen les revetlles
més potents, amb una oferta musical per a tots els gustos i
ben dissenyades des del punt de vista de les infraestructures i la logística, aprofitant les diferents possibilitats que
ofereix el marc dels Camps Elisis, que també surt reforçat
de la regeneració festiva amb l’encertadíssima creació de la
programació anomenada Parc de Somriures, que, aprofitant tota aquella dinàmica de grups i companyies de teatre
de carrer o familiar, les integra en aquest espai, creant una
programació transversal al llarg de tota la Festa Major amb
criteris de mostra o festival teatral.

F E S T E S I C U LT U R A P O P U L A R A L P L A D E L L E I DA

ELEMENTS DE CULTURA
POPULAR A BELLPUIG:
RECUPERACIÓ/RECREACIÓ DEL
SEGUICI POPULAR DE LA VILA

ALBERT SOLÉ BOSCH

Antecedents històrics
Des de fa ja una bona pila d’anys, Bellpuig disposa d’elements propis de cultura popular, que han anat apareixent
tradicionalment en les diferents cercaviles i processons
que s’hi han celebrat. Es pot assegurar que la vila ja tenia
una parella de gegants a finals del segle XIX, ja que aquests
apareixen de forma habitual en els programes de festa
major a partir de l’any 1902; l’any 1923, però, estaven ja en
mal estat. Aquesta parella apareix reproduïda al Costumari Català de Joan Amades; actualment, ha desaparegut.
Igualment, en el programa de festa major de l’any 1908 hi
trobem anunciats els capgrossos. I més endavant, cap a la
dècada dels anys 50, les cercaviles es van veure augmentades amb una comparsa de cavallets; concretament, l’any
1952, es compren dos cavallets a la Casa Ingenio de Barcelona, amb els respectius uniformes, i l’any 1953 es compren
dos cavallets més a la mateixa casa (els quatre cavallets
surten ininterrompudament des d’aquests anys i fins a l’any
1983 en les festes majors i de Corpus, sempre que aquesta
última s’ha celebrat).
Des de l’any 1898, quan l’Ajuntament i el municipi van decidir inaugurar les fonts públiques amb un gran esdeveniment entorn de la festivitat del Sant Crist, Bellpuig ha celebrat la festa major en dates properes al 14 de setembre, i va
quedar, així, fixada oficialment a partir de l’any 1902. Així
doncs, la vila té una festa ja arrelada, amb unes tradicions
religioses i populars constants, com a mínim en l’últim
segle. En el cas que ens ocupa, en els diferents programes
de festa major, des del mateix any 1902 i fins a l’actualitat,
sempre hi figura la sortida dels elements populars (ja siguin
gegants, capgrossos o cavallets) des del davant de l’Ajuntament, tant el dia de festa major com durant la vigília.
Projecte de recuperació/recreació
A finals de l’any 2005, el projecte titulat Recuperació i funcionament dels diferents elements de cultura popular i tradicional de la Vila de Bellpuig, elaborat per L’Esgüell. Grallers de la Vila, amb el suport de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Bellpuig, van ser escollits dins la convoca-
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tòria Tallers per la Festa, proposada pel Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (CPCPTC),
en conveni amb la Fundació Societat i Cultura (FUSIC).
Tallers per la Festa (iniciativa, com ja s’ha dit, de FUSIC,
en col·laboració amb el CPCPTC) són uns programes de
dinamització cultural que pretenen donar les eines i el
suport necessari per tirar endavant projectes dins l’àmbit
de la cultura popular. Es poden acollir a aquests programes
tant institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.) com entitats i associacions privades, mitjançant
la presentació, dins de convocatòries anuals, de projectes
que tinguin com a finalitat la creació d’actes i/o activitats de
caràcter festiu en l’àmbit de la cultura popular i tradicional.
En queden explícitament exclosos, per les bases de les convocatòries, els projectes que tinguin com a objectiu el
suport a festes ja establertes o a festes tradicionals.
Bàsicament, la forma en què es dóna suport a aquests projectes és mitjançant la creació de tallers, de cara a formar i
donar les eines necessàries a les persones i entitats implicades, i l’aportació dels professionals necessaris per a la
concreció dels objectius establerts; d’altra banda, les ajudes econòmiques mai no són directes.
Així doncs, es podria dir que l’objectiu d’aquests programes
està orientat, primordialment, a una tipologia de festes anomenades “de substitució”, és a dir, festes que agafen el rol
que en altres moments històrics havien desenvolupat festes
de caràcter tradicional ja arrelades, però que per diversos
motius han desaparegut.
Aquestes festes “de substitució” poden agafar com a base
formes i materials de la cultura popular i tradicional i crear,
a partir d’aquests, un entorn festiu completament nou,
encara que amb una aparença i unes formes lligades a un
cert concepte de “tradició” dins del subconscient col·lectiu.
En aquest cas, Tallers per la Festa s’està desenvolupant
dins de diferents projectes a les comarques de Ponent:
Festa de les Albades, de Tàrrega (festa inserida dins dels
actes de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que, al seu

Cobla de Ministrers. Bellpuig. 2006
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Els capgrossos. Bellpuig. 2006

torn, és una festa de substitució de Sant Eloi, que antigament era la festa major petita de Tàrrega), la Fira Medieval
de la Poma de Barbens, la Dino-Gresca d’Isona, etc.
Altrament, aquestes festes de substitució també poden agafar com a base les formes i materials de la cultura popular i
tradicional per “recrear” models festius històricament autòctons. En aquest últim cas, la recreació del Seguici Popular de
la Vila de Bellpuig, en seria un exemple, ja que, malgrat que,
de moment, no disposa d’informacions documentals que en
puguin demostrar la seva presència en èpoques anteriors,
aquesta forma festiva és comuna, com a mínim, dins l’àmbit
de la Catalunya Nova i, en tot cas, hom no podria estranyarse de la seva existència en una forma o en una altra en diferents moments històrics dins la vila de Bellpuig.
Algunes de les activitats que es van dur a terme dins del
projecte presentat a Bellpuig són:
Recerca històrica sobre els elements populars de la vila.
Recollida de dades i comentaris de persones relacionades; així mateix, recollida de material fotogràfic.
Restauració i arranjament dels tres elements existents
fins al moment: els gegants (dues parelles de gegants i
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una de gegantons), els capgrossos (dotze elements) i els
cavallets (cinc elements). En aquest sentit, es van restaurar els elements malmesos i es van arranjar o fer de nou
els vestits necessaris.
Creació i coordinació de colles de balladors: en el cas de
la comparsa de capgrossos i de la de cavallets, es van
crear i coordinar dues colles de balladors amb la intenció que aquestes siguin permanents (en el cas de la comparsa de gegants, aquesta colla de balladors ja existia
prèviament).
Creació de la música i la coreografia de les diferents
comparses: per als gegants (marxa, ball nou i ball vell
dels gegants), per als capgrossos (marxa i ball dels capgrossos) i per als cavallets (marxa i ball dels cavallets).
Aquestes músiques van ser creades pel músic Òscar
Barquer; pel que fa a les coreografies, es va comptar
amb la feina d’Irene Cascos (per als balls de cavallets i
de capgrossos) i de Ton Farran (per als balls de
gegants).
Realització de tallers per a l’aprenentatge de les diferents coreografies per part dels balladors de les diferents comparses.

F E S T E S I C U LT U R A P O P U L A R A L P L A D E L L E I DA
Els cavallets. Bellpuig. 2006

Coordinació de les dues cercaviles en què el Seguici
Popular de la Vila participa (la cercavila del pregó i la
cercavila de festa major): es va ordenar la cercavila i el
seu funcionament i es va vetllar perquè els diferents elements realitzessin les seves evolucions de manera adient
(cada comparsa disposa del seu grup de música tradicional, que, al seu torn, interpreta la música pròpia de l’element perquè aquest la balli).
Es va estudiar la millor manera d’inserir les dues cercaviles dins dels actes generals de la festa major. Així
mateix, es va realitzar un petit protocol d’actuació.
En termes generals, es pot dir que han estat assolits gran
part dels objectius plantejats en el projecte anterior. Tot i
això, s’hauria de donar continuïtat a certes actuacions de
cara a consolidar el funcionament del Seguici Popular de
la Vila.
D’altra banda, en aquesta darrera festa major ha sorgit la
iniciativa, per part dels Diables de Bellpuig, d’incorporar-se al projecte com un element més d’aquest seguici.
Com que de moment això no estava previst en el projecte inicial, s’ha articulat la seva participació mitjançant la
realització d’uns tallers per a la composició de versots,

que van ser escenificats dins dels mateix pregó de la
festa major.
Així mateix, es fa evident que el nou funcionament del
seguici ha de suposar, de manera necessària, un replantejament de la seva organització (mitjançant la creació, per
exemple, d’una comissió que aglutini tots els actors implicats: balladors, músics, ajuntament, etc), de manera que
aquests actes de la festa major puguin agafar més notorietat dins de la vila (creació de nous elements, implicació
d’altres entitats i col·lectius en el projecte, etc.).
És per tot el que s’ha exposat anteriorment que es proposa
donar continuïtat al projecte.
Ampliació del projecte de recuperació/recreació
Amb l’objectiu de donar continuïtat a les actuacions descrites
anteriorment, i davant les iniciatives que han sorgit en els
darrers temps per part de diversos col·lectius de la vila per tal
d’incorporar-se al Seguici Popular, ha estat presentat recentment un nou projecte dins del mateix programa de FUSIC.
Aquestes són les propostes que cal dur a terme per a aquest
projecte:
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Processó de Corpus. Bellpuig. Anys 60 (Col·lecció: Pau Plana Parés)

Donar continuïtat als tallers per a l’aprenentatge i l’assaig
de les coreografies per a la comparsa de capgrossos i de
cavallets. Aquests dos grups de balladors estan formats
per xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys, i això fa que la seva
continuïtat no estigui assegurada. A més, l’edat que tenen
fa que encara no estigui consolidada la coreografia.
S’hauria d’aconseguir una interpretació dels balls més
acurada i un compromís amb la colla de balladors més
important, de cara a assegurar la seva continuïtat (potser
s’hauria de proposar la creació d’un grup de pares i
mares dels propis balladors que els aglutinessin i donessin continuïtat a la comparsa).
Realització de tallers per a la creació d’un ball de diables
propi (en format tradicional) de la vila de Bellpuig, que
duria a terme la mateixa Colla de Diables de Bellpuig.
Així mateix, realització de tallers de percussió tradicional. Aquests tallers tindrien com a finalitat donar les
eines i els coneixements necessaris a la Colla de Diables
de Bellpuig per a la realització d’un ball de diables, amb
el format dels balls parlats (amb versots) tradicionals a
Catalunya. Aquest seria representat com un ball més dins
del seguici. A més, això significaria la incorporació de la
Colla de Diables de Bellpuig com un element més d’a-
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quest seguici (que participarien, de la mateixa manera, a
la cercavila).
Construcció d’un nou drac de Bellpuig. La incorporació
del Drac de Bellpuig dins del seguici faria incrementar el
nombre d’elements d’aquest. Els Diables de Bellpuig ja
disposen d’un drac de foc, el qual, però, no pot ser utilitzat perquè està fet de paper (construït en un camp de
treball per a joves a començaments dels anys 90) i corre
el perill d’incendiar-se. A més, presenta moltes dificultats de mobilitat. Així, es proposa la construcció d’un
nou Drac de Bellpuig (de cartró pedra, a l’estil del bestiari tradicional de Catalunya), de manera que es pugui
incorporar al seguici com a element de foc i pugui ser
dut per la Colla de Diables. D’aquesta manera, s’aconsegueix la implicació plena d’una altra entitat de la vila, la
Colla de Diables. Així mateix, s’haurien de realitzar
tallers per aprendre i assajar la coreografia del Ball del
Drac (que s’hauria de compondre, de la mateixa manera
que la música).
Per diverses referències orals i escrites, se sap de l’existència d’altres elements a la vila de Bellpuig —en aquest
cas, balls populars. Diversos folkloristes citen l’existèn-

Finalment, i potser com a projecte més a llarg termini,
podria estudiar-se la possibilitat de construir una Àliga de
Bellpuig. Amb aquest nou element, es podria pensar que
l’ampliació del Seguici Popular de la Vila ja s’hauria completat (si més no per un període de temps prou gran) i es
dotaria el mateix seguici d’un element amb una significació i una seriositat prou remarcables. Lligant-ho amb el
fet ja exposat anteriorment de la necessitat de reorganització del funcionament del seguici, es podria estudiar la
possibilitat, amb l’existència d’aquest nou element, d’ampliar la cercavila de festa major amb una “anada” i “tornada” d’ofici, a la manera d’altres indrets de Catalunya, i
també l’ofrena d’un ball de l’àliga dins de l’església just
abans d’iniciar-se l’ofici el dia de festa major. Aquesta
nova proposta també va en la línia que el seguici agafi
prou notorietat dins dels diferents àmbits socials de la
vila, sempre, però, amb actuacions que responguin a formes festives tradicionals a Catalunya (com és el cas del
ball de l’àliga dins de l’església). Això també suposaria,
finalment, la participació d’un altre col·lectiu dins del
projecte (en aquest cas, els portadors de l’àliga, que
també haurien d’aprendre el seu ball) i la implicació i/o
complicitat de les autoritats i actors religiosos de la vila.
Totes aquestes propostes s’haurien d’entendre com un
intent de seguir la línia que sembla que altres poblacions
del país han implementat per tal de recuperar i dignificar el
món de la cultura popular i tradicional, que forma part del
llegat cultural del nostre poble i que es mereix tota la nostra cura i respecte.
(Aquest article ha esta complementat amb informacions
recollides en recerques d’arxiu i entrevistes dutes a terme
per Ramon Jounou i Baldrich)
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cia d’altres balls, com un ball d’espases —Xavier Massot
i Joan Pedrós: 50 melodies ponentines per a gralla— i
una bolangera —Joan Amades: Costumari Popular
Català. El curs de l’any. Com a projecte d’ampliació del
Seguici Popular de la Vila, però entenent també la necessitat d’ampliar l’àmbit d’actuació fora del seguici, es proposa la creació d’un ball d’espases. Aquest ball tindria
dos vessants: un de teatral (seria la representació de la
llegenda dels espasetes de Bellpuig) i l’altre que també
tindria el format d’un ball de seguici. Aquesta iniciativa
aplegaria un conjunt de factors positius: implicació d’un
altre col·lectiu dins del projecte (en aquest cas, fóra
ideal la participació d’un grup de teatre); conjuminació
de dos vessants dins d’un mateix element (ball de seguici i representació teatral, a l’estil dels balls populars
existents en altres indrets de Catalunya); recuperació
inèdita a Catalunya d’un ball d’espases, documentats
però desapareguts de les manifestacions populars del
país (se sap de diverses iniciatives existents en altres
indrets per a la recuperació del ball d’espases, segons
sembla, antecedent del balls de bastons). D’aquesta
manera, el seguici podria veure’s ampliat amb un ball
popular (potser parlat). És important el fet que el seguici no estigui format només d’entremesos i bestiari
(gegants, capgrossos, cavallets, drac, etc.), sinó que
també hi puguin figurar diversos balls populars (en
aquest cas, ball de diables i ball d’espases). Així mateix,
el ball d’espases implicaria la creació d’una representació teatral, que podria escenificar-se fora del seguici i
donar cabuda a altres tipologies de manifestacions
populars (teatre de carrer). Podria haver-hi dos tipus de
representacions: el ball parlat dins del seguici (a la
manera d’altres balls parlats) i una versió més llarga
(que es podria representar fora del seguici).
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L’AQUELARRE DE CERVERA.
UNA FESTA DEL SEGLE XX

JOSEP PRATS TARSÀ
Fotografies: Arxiu Salvador Puig

On i quan neix la festa
La història es configura a partir de fets diversos que es donen
en un temps i em un espai simultàniament i progressivament.

I, amb la voluntat ferma, es volien recuperar espais festius
com el barri dels Àngels i el barri de Sant Joan, que comprèn part del carrer Major i la plaça.
Una festa alternativa

Així és com Cervera, un poble singular de les terres de Lleida, a la comarca de la Segarra, ha deixat petjada arreu de
Catalunya per alguns fets històrics i culturals; en són un
exemple els senyors de Cervera Guillem i Ponç Hug, els
quals trobem representats en molts indrets de la Catalunya
nova i de les terres meridionals. A Cervera, també hi podem
veure un solemne campanar amb un conjunt de campanes
com n’hi ha pocs a Catalunya per retrobar el so del segle
XV. També hi ha la universitat, de funesta història. Hi van
néixer personatges de pes polític com Joan Comorera i
Josep Benet. La Guerra Civil va ser crua, com en tants
indrets del nostre país.
A més, en aquest indret singular, fa ja trenta anys, un grup
de joves va començar una festa que ha sabut arrelar i renovar-se cada any, amb més o menys encert. Cal dir que no ha
estat gens fàcil, al contrari, hi va haver moltes dificultats i,
fins i tot, moments en què es va plantejar posar fi a la festa.
Aquesta festa de carrer neix just l’any mil nou-cents setanta-vuit, moment en què també a Catalunya es recupera el
carrer en llibertat, després de perdre una guerra cruenta i
passar quaranta anys de dictadura franquista a l’empara de
màxims representants de l’Església catòlica.
Passats dos anys, des de la mort del dictador Francisco
Franco, van poder formar-se públicament i amb certes
garanties de llibertat, entitats i grups de joves amb inquietuds de recuperar fets, la identitat, l’alegria, l’esperit crític,
les publicacions, la llengua pròpia... Així neix una revista
fora dels canals més oficials i amb cert esperit transgressor: Carreró de les Bruixes. Amb aquesta revista, creix
també l’Assemblea de Joves, que va portar a terme accions
de recuperació d’elements festius de la cultura popular, els
capgrossos i gegants, la Cuca, els titelles al carrer, el grup
de grallers, diades com la cavalcada de reis o la interpretació teatral Nadalenca, versió pròpia dels tradicionals pastorets a Cervera.
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És en aquest moment que, davant la negativa del veïnat del
barri de Sant Joan de cedir l’espai a l’Assemblea de Joves
per celebrar la festa del barri, aquests van buscar una alternativa a la imponent i prestigiosa plaça Major de Cervera i
van crear la festa en un carrer tort, de diferents alçades
cobertes, enigmàtic, petit i fosc, que podia resultar atractiu
i que correspon als darreres de les cases del carrer major
anomenat carreró de les Bruixes, perquè tenia un aspecte
tenebrós i lúgubre per falta de llum, no pas perquè s’hi
conegui cap història de bruixes, que se sàpiga.
És prou evident que aquella primera festa no comptaria
amb una gran orquestra ni amb espectacles professionals i
d’actualitat, però, per contra, hi van participar tots aquells
que a Cervera estaven fent cultura local, fora dels circuits
comercials: grups de música, aficionats al teatre, escriptors, pintors, gent diversa per a una manifestació cultural o,
a vegades, podria ben bé ser contracultural. El fet és que hi
havia moltes ganes de canvi en la manera de fer una festa,
una festa al carrer.
L’oferta va superar tant les expectatives, per senzilles que
fossin, que va tenir el seu èxit i l’any següent es tornaria
a fer.
A partir d’aquí, cada any s’oferirien noves aportacions,
obrint diferents portes i locals del carreró amb ofertes lúdiques i culturals diverses; cinema al carrer, titelles, cercaviles... També es promocionaven grups locals, com el grup de
rock Narcòtic en el tercer Aquelarre i, en el quart, un concert dels grallers de Cervera.
En aquests primers anys, s’aniria formant, paral·lelament,
un grup d’animació que es diria La Matraca, amb gent de
gran creativitat i una certa formació en diversos camps
artístics i professionals que ajudarien a donar una base més
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sòlida a aquesta iniciativa que serà el cor de l’Aquelarre de
Cervera i que deixarà els fonaments d’on es troba avui,
encara que hagi canviat molt.

podien ser ampliades per qualsevol membre, basades en
temes generals de la humanitat fugint de l’autoflagel·lament
i del sentiment de culpabilitat.

El grup comptava amb unes quinze o vint persones que
farien el vestuari, les compres de roba i de pirotècnia, la
preparació del material pirotècnic necessari, la creació de
músiques pròpies, l’organització dels espais, el disseny dels
personatges i dels cartells, plànols, l’argument teatral, la
preparació i posada en escena.

S’hi afegirien detalls d’actualitat local i/o mundial, però el
que més interessava era l’estètica, els materials i la intenció artística. Crear una atmosfera on trobar sensacions i
emocions, si era possible, oferint una estètica innovadora
i sorprenent.

Totes aquestes tasques es feien al llarg de l’any, però, bàsicament en els dos mesos abans de la festa, en el darrer
moment, s’hi afegia més gent per ajudar a confeccionar els
diversos materials i també en les accions teatrals.
L’estructura de la festa
El plantejament de la Festa de l’Aquelarre era utilitzar qualsevol mitjà de difusió cultural, artístic o popular que ens
alliberés del pes d’una responsabilitat imposada des dels
poders polítics i eclesiàstics que no ens deixava moure i
deixar de banda aquella prudència que sostenia el règim i
ens feia traïdors a les nostres idees.
En certa manera, calia recuperar la confiança en el
poble, en nosaltres mateixos. Saber i sentir que era possible passar-s’ho bé trencant tòpics, ser responsable
mostrant la irresponsabilitat d’aquells que mouen els fils
de la nostra societat, tot això, amb sarcasme i amb dosis
d’humor grotesc.
S’utilitzarien personatges del mal i de l’infern, que resultaven fer accions molt similars als personatges del bé i celestials, tant que es podien confondre, com a la vida mateixa.
Així, cada any es duia a terme una nova representació, una
nova posada en escena i uns nous personatges i espais.
Aquest era el repte i la diversió de La Matraca els primers
anys. Més tard, davant l’èxit de la festa i la quantitat de tasques que el grup i cadascú havia d’assumir, no va ser possible portar-ho sols i es va negociar amb l’ajuntament, com ja
s’havia intentat altres vegades, però aquest cop l’ajuntament va assumir una part de l’organització, potser haurien
passat deu anys.

Els elements eren les màscares, la combinació del foc, la
música i un vestuari de sac i colors terrosos i naturals, com
si fossin bruts, llardosos.
Els personatges eren les bruixes, els diables, els titelles
gegants, les cuques, el drac, els éssers fantàstics inspirats
en altres cultures, els elements màgics i el Mascle Cabró.
Els espais eren el carreró de les Bruixes, la plaça Major,
el carrer dels Sabaters, la plaça del Fossar, el campanar,
el carrer Major, els balcons del carrer Major i la plaça
Major, la Universitat i, puntualment, altres, com una grua
d’obres...
En aquest període de La Matraca, es feia la cercavila inicial
sortint des de la Universitat amb la típica “encesa de la
façana”. Els personatges, alguns amb foc, avançaven al so
dels timbals fins a la plaça Major, passant pel carrer Major
on, des dels balcons, personatges decadents o perversos,
com l’àngel “fatxa”, els borratxos, alcaldes, polítics, faunes,
dimonis i bruixes, dones de la vida, etc., anirien donant sorpreses o missatges al públic jove que seguia.
En arribar, s’invocaria el Mascle Cabró per primer cop mostrant-se o no, això podia ser diferent cada any, i començaria la música en els diferents espais de Cervera, primer
serien tres i actualment són vuit, també amb estils musicals
diferents: espai per al ball de plaça, rock, música tradicional, música techno...
Passada una hora i mitja, es feia un correfoc pels carrerons
propers a la plaça.
Més tard, es tornava a invocar el Mascle Cabró, fent-se pregar, i faria la seva segona aparició pública, que donaria pas
a un altre correfoc més infernal per acabar la festa.

La Matraca
Als anys setanta i vuitanta, a Catalunya es van formar diversos grups d’animació, alguns d’aquests importants, i que
poc o molt serien inspiradors de gran nombre de grups amb
pretensions teatrals i concretament del teatre de carrer,
vull referir-me a Comediants, admirats pels membres de La
Matraca.
La Matraca treballava a partir de les idees que pensaven i
desenvolupaven un petit nucli de membres del grup, que
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També s’havia obert el santuari del Mascle Cabró al carreró de les Bruixes, on, al llarg de la nit, entre acte i acte, se’l
podia visitar i ser convidat a veure la seva llet en un càntir
fàl·lic.
Amb tota aquesta línia d’actuació hi havia, uns anys més
que altres, la interpretació teatral d’alguns personatges a la
plaça, als balcons, al campanar... El primer any de La
Matraca, damunt d’un petit escenari a la plaça Major, amb
un públic exclusivament de Cervera.
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És cert que han canviat moltes coses, principalment el
suport institucional i la repercussió publicitària, també el
repartiment de tasques no és assumit per un únic grup, sinó
que és compartit.
Quant a l’espectacle, cal dir que, a causa del desbordament
de l’espai històric inicial, actualment es fa al castell o a Sant
Domènec, s’han duplicat els espais musicals, el grup de diables Carranquers porta gran part dels correfocs i de la percussió i, finalment, es fa la Gran Escorreguda amb la
col·laboració dels bombers, que s’ha obert un àmbit de
culte a l’esoterisme a la mateixa Universitat.
Bé, en aquest article no es pretén explicar trenta anys d’Aquelarre, simplement donar una visió de com va començar
aquesta idea, quina era la seva filosofia, les seves pretensions i què en queda encara, d’aquelles ganes de passar-s’ho
bé i canviar alguna cosa, encara que només sigui de forma.
Per a aquells que no hi eren, potser en trauran una idea
aproximada i contrastada de com es fa avui aquesta festa
que neix a partir d’unes llavors molt fèrtils, però en temps
de falta d’aigua (1978, recuperació del carrer després de
quaranta anys en què el carrer era del Sr. Fraga Iribarne,
polític franquista que encara avui ocupa càrrecs institucionals) i en un terreny molt sec (falta de confiança en els
joves per part de les institucions postfranquistes).
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Ja sabeu que la memòria ens l’anem fent cadascú en el nostre apartat del cervell i a partir de les nostres interpretacions; per tant, no he explicat la visió absoluta, sinó la meva
visió, que respon a un membre actiu de la Confraria d’Animació La Matraca des de l’any 1982 fins al 1989 i que han
revisat Quim Granell i Salvador Puig.
Per acabar, voldria mencionar uns quants d’aquests
membres de La Matraca, potser els més incidents en la
festa, encara que, com ja he dit abans, hi ha participat
molta gent puntualment. Segur que me’n deixaré, disculpeu-me, però penso que hi ha alguns noms que potser no
han aparegut mai enlloc i crec que és de justícia que els
mencioni:
Antoni Martí, Pep Oriol, Salvador Puig, Ramon Razquin,
Quim Granell, Joan Miquel Camacho, Josep Miret (Pepon),
Celi Garcia, Manel Forcat, Josep Prats (Jepo), Ramon Puigarnau, Carmina Riera, Fàtima Puig, Jordi Ramon, Francesca Gomà, Àlex Prado, Lourdes Quesada, Joan Lluís (Cosí),
Josep Lluís (Koldo), Jordi Sàrries, Ramon Santamaria,
Carme Forcat, Núria Beneit, Cesc Garcia, Elena Camacho,
Àngels Corbera, Tarruella (Tarru), Joan Solé, Ester Castellà, Ramon Brescó, Xavier Déu, Ramon Subias, Josep Serra,
Dolors Boquet, Emilia Suau...
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DIUMENGE DE LA
FESTA MAJOR D’AGRAMUNT.
CITA PER ALS AMANTS
DE LA CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL

JOAN PEDRÒS MIRALLES

Tradi-Sió
Tradi-Sió és una festa de cultura popular i tradicional,
emmarcada en el diumenge de la festa major de la vila d’Agramunt. Es basa en un seguit d’actes de caràcter folklòric,
amb un contingut digne i atractiu, que representa signes
propis de la nostra identitat festiva.
Origen
L’embrió d’aquesta festa cal situar-lo en el moment en què
es perfila una colla de grallers a la vila. És l’any 1985.
La colla de grallers que es constitueix esdevé un grup
inquiet, que aprofundeix en l’estudi de la tradició de l’instrument i, a la vegada, recerca un repertori que li pugui ser
més propi, tenint en compte la influència aclaparadora de
músiques de les zones amb més tradició de l’instrument.
D’altra banda, la colla organitza, a partir de l’any 1989, la
Mostra de Cercavila Tradicional, un intent amb èxit de trencar i relegar a un segon terme el concepte d’animació dels
elements més tradicionals del seguici popular i d’atorgar-li
un protagonisme al seu rerefons cultural.
La presència, durant anys, del fabulós patrimoni festiu que
va desfilar per les mostres va estimular i propiciar la recuperació de manifestacions folklòriques en l’àmbit local.
Així, l’any 1990 neix la colla gegantera; el 1991, una cobla
de tres quartans; el 1993, la cobla del diatònic i la recuperació de la dansa de canuts i rams, i el 1995 es construeix i
es presenta la nova figura de l’àliga agramuntina.
La mostra de cercavila creix i durant uns anys s’organitza
amb actes complementaris (cafè-concert, balls vuitcentistes, mostra de balls populars, exhibicions castelleres...).
Tot i això, i per donar-li un aire de novetat, es fan dues
mostres de caire temàtic: el 1998, sobre el bestiari festiu,
en col·laboració amb l’Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya, i el 1999, sobre el ball de bastons,
amb l’ajuda, en aquest cas, de la Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya.

L’any 2000, la mostra torna al seu format més habitual, però
ho farà amb un acte complementari que produirà un canvi
de filosofia de la festa. Es tracta d’una ballada conjunta
dels elements locals, presentada com Los Balls del Poble.
Naixement
De les vicissituds de la mostra neix la criatura. L’experiència del programa de la cercavila de la festa gran esdevé
pare i mare del projecte que, sota el nom que juga amb les
paraules tradició i Sió (riu que passa per Agramunt i que
dóna nom a la Ribera del Sió), substituirà, a partir de l’any
2001, l’anomenada Mostra de Cercavila Tradicional.
La clau del naixement de Tradi-Sió es produeix tal com hem
apuntat, en l’entrada de l’acte en què s’intenta oferir, en un
bloc, els balls populars locals.
L’any 2001, amb la recuperació d’una part dels balls de bastons d’Agramunt totalment enllestida, es formalitza, amb
aire de consuetud, aquest acte que aplega tots els balls
locals. De cop, s’agafa consciència de la importància d’aquest acte i passa a ser la prioritat per part de l’organització.
A partir d’ara, la tasca de preservar, estudiar, fomentar i
recuperar el folklore local passa a ser la bandera amb què
cal identificar la festa.
Per mostrar aquest canvi de prioritat en la festa, s’acorda la
creació d’un nom adient al seu tarannà.
Els anys 1994 i 1996, es va organitzar, per part de diverses
entitats de cultura popular i tradicional de Ponent, un concert amb músics i músiques ponentines en l’àmbit de la
música tradicional. El nom que es va donar a aquest esdeveniment va ser Tradi-Sió. Els concerts es van fer a Agramunt l’any 94 i a Mollerussa, l’any 96. El mot Tradi-Sió es
va escollir perquè la primera edició es va fer a Agramunt.
Com que no va tenir continuïtat, l’any 2001 es creu oportú
recuperar aquest nom i utilitzar-lo com a element identificatiu del nou concepte de la festa.

29

F E S T E S I C U LT U R A P O P U L A R A L P L A D E L L E I DA

El Ball de L’Aliga. Foto: Ramon Fontova

Organització
Per a la continuïtat de la festa, i sota el seu nou nom, es
determina un col·lectiu d’entitats per controlar-ne l’organització. Hi haurà tres entitats, que han d’aportar uns mínims
per a la consolidació de l’esdeveniment: l’Ajuntament d’Agramunt, la Colla Estol-Espígol, del Grup Sardanista Estol,
i l’Associació Cultural Grallers d’Agramunt. L’entitat grallera és la que marca el criteri que cal seguir i, d’alguna manera, controla la festa. L’entitat sardanista és qui assegura l’execució dels balls populars locals i a l’Ajuntament li toca
assegurar la part econòmica. Cal matisar que la Colla
Gegantera i del Ball de l’Àliga formen part de l’Associació
Cultural Grallers d’Agramunt.

la festa major és un fet important que s’ha de tenir en compte i ens cal entendre que la consuetud de les festes majors
contemporànies, que omplen gairebé tots els horaris del dia,
amb els programadors musicals (referint-nos bàsicament a
sardanes, animació infantil, ball de tarda i ball de nit) complica d’allò més la personalitat de les festes en cada poble.
Així doncs, Tradi-Sió té l’important paper d’assumir una
compatibilitat d’horaris, de competir en algun moment amb
altres actes simultanis, de tenir un ambient homogeni i d’integrar-se com un fet normal al concepte de festa major.
L’inici va ser bo i es converteix en l’ànima de la festa pròpia. Valor fonamental i necessari per a la seva continuïtat i
consolidació.

Inici
El programa
Tradi-Sió‘01 comença, per tant, l’any 2001. La xifra ens
marca l’edició i l’any i, òbviament, sempre serà així pel fet
casual de començar just en el primer any del segle.
Per donar a entendre la filosofia del canvi, l’organització
aposta pel compromís d’oferir cada any una novetat en el
programa del matí, moment en què s’ofereix el conjunt del
folklore local.
L’inici de Tradi-Sió es converteix també en el repte de configurar un programa subscrit a la festa major i que, en conseqüència, limita les seves possibilitats quant a horaris.
Cal adonar-se que l’espai i el context del conjunt d’actes que
s’apleguen ja en el seu inici són propis i naturals de la festa
gran. Aquesta mena de simbiosi que produeix Tradi-Sió amb
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Bàsicament, el programa s’omple en dos blocs d’activitats,
un al matí i l’altre a la tarda.
Comença a les 12 en punt, quan es fa l’entrada al temple de
Santa Maria. És l’acte de l’ofrena a la patrona local, la Verge
dels Socors. L’entrada es fa amb el costum definit de fer-ho
amb una cobla de ministrils tocant i encapçalant la resta de
participants, que són sempre representants dels balls populars locals que duen una ofrena a les mans. Tancant la comitiva hi ha sempre un grup convidat que, per condicions
adients, acostumen a ser castellers, falcons, moixiganga o
bé ball de valencians.
L’acte és molt simple i emotiu. S’arriba a l’altar, es para la
música, un representant dels balls locals fa la lectura vers
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Els Balls del Poble. Foto: Ramon Fontova

la patrona i es deixen les ofrenes. Finalment, el grup convidat fa un castell o una figura corresponent al seu ball.
A la sortida d’ofici, arriba el moment de la novetat. És l’acte anomenat Los Balls del Poble, al qual precedeix quelcom de nou. Aquest moment de la festa és la resposta clau
del perquè de tot plegat. La incorporació de nous elements
al folklore local és la base d’aquesta novetat, que ho acostuma a fer en concepte de recuperació. Per tant, parlem de
la presentació d’un treball de recerca que omple el bagatge cultural de la vila. Quan s’acaba la presentació, s’executa l’actual bloc de balls locals i, finalment, el grup convidat fa la seva representació. En acabar, és l’hora del
concert-vermut a la plaça del Mercadal, que fins ara acostuma a fer una cobla.

Falcons a l’interior del Temple. Foto: Arxiu dels
Falcons de Vilanova

construït al segle XVIII, edifici, però, que conserva pedres
de segles enrere, la mateixa plaça, empedrada, també del
segle XVIII, i la magnífica portalada del temple de Santa
Maria (segle XIII), declarat monument historicoartístic
l’any 1931.
El tomb pel poble es fa recorrent gairebé tot el nucli antic,
on trobem la ubicació de l’antic castell i les poques restes
que es conserven de la muralla.
La importància del context rau en la sensació que produeix
a l’espectador i en el grau de complicitat que dóna al protagonista. Aquest ha estat un dels punts amb consens definits
des de l’inici.
La música

Tradi-Sió es reprèn a la tarda, a les 18.00 hores, a la plaça
de l’Església, per fer un tomb pel nucli antic. Espectacular cercavila tradicional que aplega els elements del
seguici popular agramuntins més alguns grups convidats.
En arribar un altre cop a la plaça (cap a les 19.00), cada
element del seguici fa la seva representació. Tot seguit,
es dóna pas a la part final amb l’exhibició castellera, que
sempre va a càrrec dels Castellers de Lleida més una
altra colla.
El context

En la formalitat dels elements del seguici, es considera
molt important el seu acompanyament musical. El patrimoni musical lligat als entremesos ens llega uns instruments i un so de caire autòcton que cal saber preservar i
relacionar amb aquest context de festa. La qualitat en el so
i la seva identificació amb l’element folklòric és un valor
que cal tenir present. És molt interessant la relació d’un
tipus de so i d’instrument amb un tipus de festa i, com a
exemple més clar tenim el conjunt gralla, toc de castells i
castellers.

El desenvolupament de gairebé tota l’activitat en el conjunt d’actes té com a centre neuràlgic la plaça de l’Església, un espai que ofereix un marc idoni per a la concepció
d’un conjunt harmònic, integrat pels diversos elements de
cultura popular —la façana de l’edifici de l’Ajuntament,

Així, Tradi-Sió duu des de sempre una filosofia clara de
cara a omplir amb dignitat tot el conjunt dels acompanyaments musicals. Formacions típiques són les que desfilen
durant els actes, és a dir, mitja cobla, cobla de tres quartans, ministrils, cobla de flabiolaires i colla de grallers.

31

F E S T E S I C U LT U R A P O P U L A R A L P L A D E L L E I DA

llibres locals, arxius locals, treball
de camp, arxius de folkloristes com
Joan Amades, Joan Bial, Aureli Capmany, Valeri Serra... i arxiu de l’antic
organista de l’església d’Agramunt,
l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya...

El Ball de Bastons. Foto: Ramon Fontova

Castellers de Lleida
Una de les peculiaritats de Tradi-Sió és la presència ininterrompuda de la colla de Castellers de Lleida.

Avui, Los Balls del Poble configuren
un bagatge important en el seu conjunt i, malgrat que l’organització ha
treballat alguna coreografia i música, cal destacar la feina feta per part
d’altres persones, que en el cas d’estudis coreogràfics han estat Lluís
Puig, de Terrassa; Joan Vidal, de
Golmés, i Ton Farran, de Tàrrega. En
l’apartat musical, s’ha rebut l’ajuda del fidel flabiolaire
Àngel Vallverdú Rom, de la colla de grallers Els Carreter i
del grup Bufalodre Cobla de Ministrils.

Los balls del poble

Actualment, els balls locals que actuen i omplen el migdia
de sensacions de caràcter autòcton són: el ball de gegants
(referència més antiga el 1908, recuperat el 1991 i les figures actuals són del 1957), dansa de canuts i rams (referència més antiga el 1862, recuperat el 1993), el ball de l’àliga
(referència més antiga el 1862, recuperat el 1995, figura i
ball), lo ball de bastons (referència més antiga el 1631,
recuperat el 2001), lo senyor Pau de les Cantimplanyes
(referència més antiga el segle XIX (llibre d’orgue), recuperat el 2004. És un ball pla), ball sionenc (referència més
antiga el 2002, recuperat el 2005. És un ball de bastons nou,
primer premi del I Concurs de Música per a Ball de Bastons) i el ball del xurripampi (referència més antiga el segle
XIX (llibre d’orgue), recuperat el 2006).

Sota aquest nom ens anem trobant bona part de la tasca
amb què se’ns presenta aquesta festa agramuntina. La recuperació de balls populars locals és el tarannà més propi de
Tradi-Sió, el pot de la seva essència.

Cal dir que la novetat no sempre és un ball local. El 2003,
per exemple, es va instaurar l’acte de l’ofrena a la patrona.
Cal dir, també, que el 2008 hi haurà la presentació de la
remodelació dels capgrossos (1957) i el seu ball.

L’oferta de veure en un acte el conjunt de balls propis marca
el sentiment de la festa. Tenint en compte això, i el fet que
acostuma a presentar-se quelcom de novetat, sembla fàcil
adonar-se que Los Balls del Poble és l’acte més emblemàtic.

Repercussió social

Castellers de Lleida, nascuts l’any 1995, van fer la seva primera actuació a Agramunt en els actes de la mostra de cercavila tradicional. La seva presència des d’aleshores ha estat
fidel cada any. Amb l’arribada de Tradi-Sió, no solament s’ha
mantingut, sinó que no s’entén una diada sense ells.
La perfecta simbiosi de Castellers de Lleida amb la festa
agramuntina és un fet que cal destacar i que dóna vida i
força a ambdues parts.
Paradigma d’integració a un tipus de festa i a una població.

En la carta de presentació redactada per l’organització, es
llança tota una declaració de principis quant a aquest acte i
ens diu que, en els avatars de la recuperació del folklore
local cal mantenir uns valors bàsics per no transgredir els
elements de la seva essència, com ara el simbolisme, el
context, el ball i la música.
El rigor que sembla que marca aquesta festa és palpable
any rere any, i el llegat d’elements festius propis té un camí
molt interessant per recórrer. Les fonts que alimenten
aquesta boca insaciable de bella obsessió són edicions de
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Queda clar que Tradi-Sió és una festa amb uns objectius
força definits que vol aconseguir i mostrar. La conseqüència
d’aquest tarannà es tradueix en una sensibilització i un respecte vers la cultura popular i tradicional. La identificació als
costums locals i la seva adopció com a fet normal fa que
sigui, a més, un bon aparador d’actes genuïns de festa major.
La transgressió a elements típics del seguici popular és un
dura batalla en què Tradi-Sió participa. El rerefons cultural
té un assentament de gran valor que cal saber fer actual
sense necessitat de sostreure’n la seva condició natural.
L’ambient homogeni i la seva complicitat fan que la festa
sigui, senzillament, admirable i admirada.
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Francesc Gabarrell Guiu

Del ciberpespai al Metavers
[crònica de la literatura Ciberpunk]
“Quan ets a Juárez, perdut en la pluja i és Pasqua
i la teva gravetat falla i la negativitat no et salva,
no et donis aires de grandesa en passejar vençut per la Rue Morgue Avenue,
allí tenen dones famolenques que et deixaran fet una porqueria.”
Bob Dylan. Just Like Tom Thumb’s Blues

A partir de mitjan anys vuitanta, la ciència-ficció com a gènere literari —o si més no una part d’aquesta— sofreix un trencament respecte a plantejaments hereus d’obres de referència, com ara Fundación (Isaac Asimov, 1951), Tropas del
espacio (Robert A. Heinlein, 1954), Los príncipes demonio (Jack
Vance, 1964), Duna (Frank Herbert, 1965) o Mundo Anillo
(Larry Niven, 1970). D’una banda, s’abandona la temàtica
habitual al voltant de móns llunyans i sagues galàctiques i, de
l’altra, es renega del triomfalisme positivista que, se suposa,
havia de comportar el coneixement científic i l’avenç tecnològic inherent a l’ésser humà.
Així, alguns autors centraran la seva producció en una manera diferent de veure el futur, molt més immediat, obsessiu i
pessimista, i el contradictori efecte que sobre aquest tindran
les noves cultures digitals. El centre passa a ser un planeta, la
Terra, coberta de megalòpolis colossals i on han triomfat la
pol·lució, les corporacions multinacionals gegantines (que
molts cops han substituït els clàssics centres de poder polític)
i on la tecnologia esdevé un element impietós, contundentment transformador. Tot el que, a partir d’aquests moments,
es publiqui sota aquestes premisses s’inclourà dins un nou
corrent batejat com Ciberpunk.1
El mot, com molt bé diu Jordi Alberch,2 no és més que una
etiqueta aplicable a un corrent estilístic, essencialment un
moviment literari, però també un paradigma estètic, un lloc
comú on agrupar tots aquells aspectes de la creació absolutament independents respecte a l’antiga cultura predigital.
Foto de capçalera: Portada de la segona edició espanyola de /Tigre,
tigre/, 1986.

La nòmina d’escriptors que s’incorporaran al corrent serà força
important: John Shirley, Rudy Rucker, Michael Swanwick, Pat
Cadigan, Lewis Shiner, Richard Kadrey, i molts d’altres, però de
tots només dos seran capaços d’establir els autèntics pilars del
moviment i consolidar una sèrie de bases, essencialment terminològiques, per poder identificar el que, en aquells moments,
“era” i “no era” Ciberpunk: Bruce Sterling i William Gibson.
A través de l’obra Mirrorshades (1986),3 Bruce Sterling fou l’ideòleg del Ciberpunk i l’autor que dóna les claus per als nous
temps de la ciència-ficció. La seva és una definició per a un
nou tipus de literatura que planteja una aliança entre les
humanitats (política, sociologia, art, literatura, etc.) i les ciències, on es combina la concepció dura d’aquestes darreres
amb la contracultura pròpia dels anys vuitanta: dissidència
social, underground, visionarietat i anarquia urbana.
Tot i això, l’autèntica fita del moviment es produeix dos anys
abans, quan el canadenc William Gibson publica la seva obra
Neuromante (1984), la novel·la on apareix la primera definició
de ciberespai i una de les icones culturals dels anys vuitanta.
Un estil emfàtic, lent la major part de vegades, però accelerat
durant breus i enlluernadors instants; l’aparença única de
futur creïble en un món afectat per una tercera guerra mundial de caire “limitat”, on la distòpia s’ha convertit en normalitat; una fascinació per la “superfície de les coses” (inherent
als seus treballs posteriors), i la recreació d’una atmosfera fins
a cert punt tradicional en la ciència-ficció, però que es barreja amb constants molt pròximes a la cultura urbana dels vuitanta, feren que l’efecte de Neuromante fos immediat: guardonada amb els premis Hugo, Nébula i Philip K. Dick (una de
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les poques obres en la història de la ciència-ficció que ha
obtingut alhora els tres premis més prestigiosos del gènere),
primera novel·la d’aquest gènere en arribar a la llista dels deu
llibres més venuts a Anglaterra i els Estats Units i lectura obligatòria en els anys posteriors en universitats i centres d’ensenyament d’arreu del món. Encara avui dia es continua reeditant.
William Gibson és, sense cap mena de dubte, l’escriptor més
influent i famós del Ciberpunk; el primer autor que fa palesa en
la seva obra la importància vital de la informació i la cara visible
d’una renovació única en la ciència-ficció, quasi una reinvenció,
que superaria les barreres estrictament literàries i arribaria al
cinema i, fins i tot, a la música. Encara dins el corrent, publicà
posteriorment Conde Cero (1986) i Monalisa acelerada (1988),
dos bons treballs ambientats en el mateix futur que Neuromante, i amb els quals tancava l’anomenada Trilogía del Sprawl.4
Altres petites joies del moviment, avui dia considerats ja uns
clàssics, són Hardwired (Walter Jon Williams, 1986) i, sobretot,
Cuando falla la gravedad (George Alec Effinger, 1987).5
Malgrat tot, el Ciberpunk no és un cas excepcional sorgit del
no-res. Com en tants i tants fenòmens, existeixen uns ante-
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cedents que, en aquest corrent en concret, ens porten irremissiblement a fer un petit parèntesi en la perspectiva estrictament literària i a parlar, durant uns breus instants, de la
pel·lícula Blade Runner (Ridley Scott, 1982).
Adaptació lliure de l’obra de Philip K. Dick, Els androides
somien xais elèctrics? (1968), recrea el concepte de distòpia
futura on es fabriquen els “replicants”, uns éssers manufacturats, d’aparença externa exactament igual als humans,
creats per treballar com a esclaus en les colònies de la Terra.
Tot aquell replicant que vulgui escapar del seu destí, però,
serà perseguit per una barreja entre policia i caçador de
recompenses, els personatges encarregats de retirar-los.
L’omissió que fa dels elements mítics i religiosos de Dick, i
l’ambientació absolutament fascinant de la megalòpoli on
es desenvolupa la trama, fa que Blade Runner sigui, per
mèrits propis, una de les poques pel·lícules que formen part
estrictament del gènere Ciberpunk, malgrat que s’estrenà
dos anys abans del naixement del moviment. De fet,
William Gibson revelaria, poc després de veure la pel·lícula,
la seva sorpresa per la similitud de l’ambientació fílmica
amb la seva visió del futur en el moment en què estava
escrivint Neuromante.
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William Gibson

Neal Stephenson

Un cop fet el petit i necessari parèntesi cinematogràfic, retornem al moviment des de la perspectiva que el creà: la literatura de ciència-ficció. Aquest no és el lloc ni el moment d’endinsar-nos de ple en l’anàlisi d’una obra mestra com Blade
Runner, l’entitat de la qual ja omple per si sola milers i milers
de llibres, documents i webs d’arreu del món.
Dèiem anteriorment que el Ciberpunk no fou un fenomen
instantani. Les darreres revisions del concepte consideren
que els trets que a mitjan vuitanta es consideraren únics i
intransferibles es poden trobar, si analitzem a fons, en obres
anteriors, com ara El mundo sumergido (J. G. Ballard, 1962),
Ubik (Philip K. Dick, 1969 ), El jinete de la onda de shock (John
Brunner, 1975) o, fins i tot, El almuerzo desnudo (William
Burroughs, 1959). Particularment, i per damunt de tot,
nosaltres destacaríem, en aquest sentit, l’obra d’Alfred Bester, Tigre, tigre (1955), lleugerament revisada l’any 1956 com
Las estrellas, mi destino. Per molts especialistes (entre els
quals ens incloem), la millor novel·la de ciència-ficció de tots
els temps capaç, per la riquesa del seu llenguatge i l’absoluta versemblança amb què Bester retrata la vida urbana en un
futur, no tan llunyà, d’avançar-se en prop de vint-i-cinc anys
al Ciberpunk.
Cap a finals de la dècada dels vuitanta, el corrent comença
a sofrir una important revisió des de plantejaments ja profundament crítics. La nova fornada d’especialistes que arriba amb els anys noranta ja parla, purament i simplement,
d’una campanya de promoció orquestrada en tots els
àmbits editorials i comercials, destinada a atreure nous lectors al gènere. Tot i això, si bé és innegable que el Ciberpunk féu més atractiva la ciència-ficció per a determinats
sectors academicistes, i molt més lucrativa per a Hollywood
i les pròpies arts visuals, també és cert que, pels seus plantejaments socials i estètics, fou, durant un temps, el tipus
de moviment literari que millor s’adscrivia al postmodernisme i, d’això n’és un clar exemple el “Manifiesto para
cyborgs”, de Donna Haraway,6 un intent més que discutible de construir un mite polític basat en la qüestió de gènere, a partir de la figura del cyborg com a metàfora de la realitat social contemporània.

D’aquesta manera, amb la mateixa rapidesa amb què nasqué,
el Ciberpunk es comença a donar per mort (i enterrat, si
tenim en compte l’actitud del mateix William Gibson, que a
partir d’aquests moments renega constantment del terme).
Amb la velocitat terminal que caracteritza la literatura de ciència-ficció, els crítics comencen ja a fer balanç del que fou una
influència important i una fita dins el gènere, però també una
màquina de generar literatura barata, d’aquella que inunda
les prestatgeries dels grans magatzems amb aventures, més o
menys clàssiques, a les quals alguns espavilats, per apuntar-se
al carro, apliquen un cert vernís de postmodernitat a partir de
la utilització indiscriminada de termes com ara xarxa, ciberespai o IA.7 És el que Juanma Barranquero defineix com:
“Nomenclatura informática y sueños digitales para disimular
el agotamiento del impulso renovador, para tapar la absoluta
carencia de ideas nuevas. Autoplagio. El fin de la revolución...
Hasta Snow Crash, claro.”8
Succeeix, però, que en la ficció del Ciberpunk ni tant sols la
mort és una certesa. La seva reinvenció vindrà de la ma d’un
americà afeccionat a l’speed metal i al patinatge, Neal Stephenson, i de la publicació de la seva primera novel·la, Snow Crash
(1992), una obra la primera edició de la qual sortí directament
en format de butxaca i amb un tiratge insignificant, fins i tot
per als estàndards del gènere. A anys llum de Neuromante,
aquesta és l’essència del mite, un treball que, ja en el moment
de veure la llum, estava destinat a convertir-se en obra de culte.
Malgrat això, tot just estem parlant de vuit anys entre Neuromante i Snow Crash, les coses ja havien començat a canviar, i
seguir parlant de Ciberpunk resultava obsolet. Així, el corrent
literari al qual donarà origen aquesta darrera passarà a denominar-se Postciberpunk, recollint el terme que en el seu
moment s’utilitzà per fer publicitat de l’obra d’Stephenson.
Les bases del moviment, però, no s’assentaran fins a l’any
1998, moment en què l’escriptor i assagista Lawrence Person
publicarà un article a la revista Nova Express titulat “Notes
Towards a Postcyberpunk Manifesto”.
El Postciberpunk defineix uns personatges essencialment
menys individualistes i més involucrats amb l’entorn que els
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envolta. Ara, l’element tecnològic no funciona com un instrument d’alienació, sinó que forma part de la mateixa societat,
un entorn on els implants mecànics han quedat obsolets
davant l’arribada de la biotecnologia i la nanorobòtica.
Snow Crash planteja, amb més de quinze anys d’antelació,
tots aquests conceptes. Però el seu autor no cau en els tecnodeliris habituals, sinó que dissenya una extensió lògica i perfectament plausible de les xarxes informàtiques actuals, fins al
punt que, en realitat, el concepte d’univers virtual que ell anomena “Metavers” és, essencialment, una mena de versió 1.0
de l’actual Second Life.

possibilitat real de fer, a la primera i sense preàmbuls, l’obra
mestra de la teva vida. Mai, i emfatitzo mai, la llegiu abans
d’Snow Crash, no aconseguireu arribar al final.
Afortunadament, Stephenson no és l’únic escriptor que
s’inscriu dins el corrent Postciberpunk; amb ell sorgiran
alguns llibres excel·lents, malgrat que es faci cada cop més
complicat el seu “etiquetatge”, obra d’autors amb un
important grau d’autonomia respecte al moviment, capaços de viatjar sense complexos a banda i banda de l’ampli
estol d’influències i arguments que suposa la ciència-ficció
més contemporània. Destacarem, especialment, El beso de
Millena (Paul McAuley, 1997) i, per damunt de tot, Ciudad
Abismo (Alastair Reynolds, 2001),9 un descobriment en tots
els sentits.

L’obra posterior d’Stephenson dins el corrent Postcyberpunk
és un còctel infumable que duu per títol La era del diamante:
Manual ilustrado para jovencitas (1995), un treball que demostra que alguna cosa es trencà dins l’escriptor americà un cop
publicada Snow Crash: potser massa speed-metal, potser
massa substàncies... però la seva edició no fa sinó subratllar la

El recorregut s’acaba aquí, però el viatge és infinit. De l’Antic
al Nou Testament, de Neuromante a Snow Crash... Ah! I ens
hem oblidat dels apòcrifs.

1 Terme creat l’any 1980 per l’escriptor Bruce Bethke per a un relat curt del
mateix títol, que no publicà fins a l’any 1983.
2 ALBERCH, J. “Qué fue del Ciberpunk”. Article d’opinió publicat al Mosaic
de la UOC (www.uoc.es/mosaic) el 21 de desembre de 2001.
3 Publicada l’any 1998 a l’Estat espanyol com: STERLING, B. Mirrorshades.
Una antología ciberpunk. Madrid: Ed. Siruela, 1998.
4 Sprawl és un mot que fa referència a les immenses masses urbanes creades als voltants de les megalòpolis del futur, com Tòquio o Los Angeles.
Una mena d’àrea metropolitana de dimensions colossals, habitada per
milions i milions de persones.
5 Aquesta obra és la primera d’una interessant trilogia Ciberpunk, que es
completa amb Un fuego en el sol (1989), superior fins i tot a la primera,
i El beso del exilio (1991). Totes tres estan protagonitzades pel mateix
personatge, un magrebí anomenat Marîd Audran, i fantàsticament

ambientades en una indeterminada megalòpoli futura pertanyent al
món àrab.
6 HARAWAY, D. “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo
socialista a finales del siglo XX”. A: Ciencía, cyborgs y mujeres. La reinvención
de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995.
7 Abreviatura que fa referència a intel·ligència artificial (de l’anglès AI, Artificial Intelligence).
8 Fragment de la presentació de Juanma Barranquero per a l’edició espanyola del llibre de Neal Stephenson Snow Crash.
9 Malgrat que és la segona obra de la sèrie dels Inhibidors, Ciudad Abismo
(2001) és la porta d’entrada ideal a l’univers salvatge d’Alastair Reynolds i
una eina imprescindible per entendre el que s’explica a Espacio Revelación
(2000), El arca de la redención (2002) i Absolution Gap (2003), aquesta
darrera encara no publicada a l’Estat espanyol.

36

DIVERSÀRIUM
Josep Mesalles Villanova

Viladrich. Primitiu i perdurable

Enigmàtica. Així podem definir l’obra pictòrica de Miquel Viladrich Vilà, artista nascut el 1887 a Torrelameu i que, a causa de
les adverses condicions produïdes per la Guerra Civil de 1936,
va haver d’emigrar a Buenos Aires (Argentina), on morí el 1956.
Viladrich. Primitiu i perdurable, donà nom a l’exposició
monogràfica que tingué lloc, fins a finals d’octubre, al Museu
d’Art Jaume Morera de Lleida. Exhibició pictòrica que ha permès contemplar la trajectòria artística de Miquel Viladrich,
gràcies a la reunió de bona part de les obres adquirides per la
Hispanic Society de Nova York, les de diferents institucions i
l’aportació de diverses col·leccions particulars i que la han
convertit en l’exposició antològica més completa d’aquest
artista originari de les terres de Ponent.
Miquel Viladrich comença a comprendre l’execució artística per
ell mateix a través d’hores d’investigació i de feina; fins que es
traslladà a Barcelona per formar-se a l’Escola d’Arquitectura,
que abandonà l’any següent per dedicar-se a les seves veritables vocacions: la pintura i el modelatge escultòric. Posteriorment, gràcies a l’ajut familiar i a diverses beques concedides per
la Diputació de Lleida, l’artista de Torrelameu s’establí a Madrid
el 1908 per estudiar i perfeccionar la tècnica artística.
L’ambient cultural i bohemi de començaments de segle XX a
la capital madrilenya girava al voltant dels museus, les tertúlies literàries dels cafès i el Cercle de Belles Arts. Fou en aquest
entorn on tingué l’oportunitat d’establir amistat amb l’escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio, amb el pintor mexicà Diego
de Rivera i amb un gran nombre de literats com Ramón
Gómez de la Serna, els germans Pío i Ricardo Baroja, Ramón
del Valle-Inclán o Ramón Pérez de Ayala, entre d’altres.
La forta personalitat del pintor, la vida cultural, els viatges realitzats a Itàlia i França, juntament amb la idealització romàntica
que sentia pel passat històric artístic, el portaren a conrear un

Foto de capçalera: La boda de Fraga, 1918, Ajuntament de Fraga.
Dipòsit de l’Ajuntament de Saragossa

estil pictòric peculiarment eclèctic i al marge de qualsevol nova
tendència, amalgamant particularitats estètiques de diversos
períodes de la història de l’art occidental. Majoritàriament, la
temàtica dels retrats es contextualitza en les ciutats on visqué
l’artista, en l’àmbit popular i les seves tradicions i així, en la seua
obra, recull un treball etnològic de gran valor popular.
Una de les primerenques obres fou el retrat del seu amic, Julio
Antonio (1907). D’una banda, la pintura ens mostra un estil
més lleuger en el traç, copsant a la perfecció el caràcter
melangiós i turmentat del seu company. D’altra banda, tenim
un marc arquitectònic que deixa entreveure a l’espectador les
llums de la ciutat i les seves fàbriques sota la foscor de la nit.
Podem afirmar que, tant en l’estil com en els diferents elements que conformen el quadre, s’aproximen a la mentalitat
moderna de l’època. Caracteritzada per una fervorosa passió
pels nous enginys industrials, les emergents ciutats i l’enigmàtica nit. Aquest retrat podria considerar-se una excepció en
tota regla del que caracteritzà l’obra pictòrica posterior de
Miquel Viladrich, més allunyada de les emergents tendències
artístiques del moment.
Les ànsies de perfeccionament tècnic el portaren a emular la
idealitzada pintura renaixentista europea, i, amb el temps,
aconseguí un verisme d’alta qualitat. Aquesta recerca, encara
incipient, s’observa en el retrat Dolors Vilà Piñol. Mare de l’artista, de 1908. A part de la dosis de realisme idealitzant, observem
la mare de Miquel Viladrich en un pla mitjà, que estableix una
relació de proximitat que, atès el lleuger somriure i els inquietants ulls de la protagonista, esdevé tensa. Relació que es
dilueix ràpidament per l’idíl·lic paisatge de fons, on surten
representats una abadia i un castell amb reminiscències gòtiques. Així, queda patent, en part, certa visió prerafaelita que
tenia com a referents artístics l’època medieval i gòtica.
Miquel Viladrich, amb el temps, incorporà, en la seva pintura,
el simbolisme que caracteritzà l’art de la segona meitat de
segle XIX. L’obra Els meus funerals de 1910, considerada, amb
tota seguretat, per gran part del públic, com una de les més
sorprenents, ens mostra part d’aquesta càrrega simbòlica,

37

DIVERSÀRIUM

Catalans d’Almatret, 1915, The Hispanic Society of America,
Nova York

Julio Antonio, 1907, Col·lecció Diana, Anahi i Alexandra Viladrich,
Buenos Aires

tramada al voltant de la decapitació de l’artista, que genera
múltiples i ambigües lectures. L’obra, emmarcada arquitectònicament per un arc central conopial i dos laterals apuntats, ens
remet directament als retaules que presideixen la majoria de
cerimònies religioses. Vells amb cara de bojos, un monjo de
mitjana edat mig absent, nens i gent de l’àmbit personal de
l’artista són els testimonis que envolten el que hauria de ser un
macabre ritual. La personificació de la mort, situada a la part
central del quadre, és presentada com si d’una elegant nimfa
es tractés, amb ales, una corona de flors i tres clavells a la mà.
D’altra banda, sota l’esplèndida i llampant sabata de la mort,
trobem el cap de l’artista que mira fredament l’espectador.
Situant el seu autoretrat a la part inferior de l’obra, ens transmet el seu estat anímic, que reflecteix certa humiliant decepció.
Tot el conjunt de l’obra té un tractament fortament satíric, ja
que ningú fa cas ni de la mort ni de l’artista, i tota l’escena
queda reduïda a un fals autosacrifici. El sentiment d’odi i rancor
que sentia envers un sector molt determinat de la societat lleidatana s’observa directament en aquesta pintura de gran càrrega simbòlica. Aquest ressentiment, a causa de la reducció i posterior denegació de la beca per estudiar a Madrid, el trasbalsà
fortament, fins al punt d’arribar a les mans amb un dels membres del jurat. La seva forta personalitat el llençà a reflectir, a través de la pintura, l’animadversió que determinats individus sentien envers la seva persona. No obstant això, ell es representa
com vencedor i perdurable, inclòs després de la seva mort, i
deixa palès l’orgull d’artista tan comú de l’època moderna.

caserna per l’exèrcit carlí. El nou context dugué l’artista a participar de la vida pública de la capital del Baix Cinca i constituí, juntament amb el seu germà, l’associació cultural Amics
de Fraga. Seguint la particular línia pictòrica en la qual treballava, elaborà les obres Catalans d’Almatret i La boda de Fraga,
lligades entre si per la temàtica religiosa.

Al voltant de 1914, decidí traslladar la residència a la ciutat de
Fraga. Al cap d’un temps, ubicà l’habitatge familiar al castell
de Fraga, antiga església de Sant Miquel transformada en
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El quadre Catalans d’Almatret és un obra de 1915 de marcat
caràcter simbòlic. Miquel Viladrich presenta —a través d’una
escena quotidiana dintre d’una llar, una família d’Almatret—,
pare, mare i fill, amb la vestimenta típica de les terres de Lleida. El fill, de mitjana edat, apareix amb un xai a les espatlles,
com si del “bon pastor” es tractés, i això dóna peu a interpretar l’obra d’art com la representació de la Sagrada Família.
Altres elements que emfatitzen el caràcter religiós són els
fruits de la terra, el pa i el vi sobre la taula i el petit gos fidel
als peus del jove. El tractament pictòric del fons de l’habitacle
és totalment pla, i ofereix una dualitat selectiva que apareixerà en altres obres. Miquel Viladrich fa una distinció clara del
que veritablement interessa de les seves composicions i allò
que és secundari i purament ornamental.
Tres anys més tard, el 1918, realitzà La boda de Fraga, obra on
s’observa la majestuositat d’una cerimònia de casament. La
subtil i precisa pinzellada de Miquel Viladrich permet observar, amb tot tipus de detall, la tradicional vestimenta d’una
boda fragatina. Dones amb la típica mantellina de casament
al cap, els fastuosos brodats dels mocadors de Manila i de les
faldilles, contrastant amb la més sòbria, però no menys elegant vestimenta del nuvi i dels testimonis, amb camisa blanca, una armilla de color i una sòbria capa negra a sobre. L’es-

Autoretrat, 1909, The Hispanic Society of America, Nova York

Els meus funerals, 1910, The Hispanic Society of America, Nova York

cena, presidida per un elegant mossèn i un fidel escolà, permet entendre la importància que tenien aquests rituals a
començaments de segle XX.

la Guerra Civil i el posicionament familiar en favor de la República, emigrà a la terra de la seva dona, l’Argentina. L’exili significà per Miquel Viladrich un trencament en la seva trajectòria artística; no obstant això, fidel a la seva raó, seguí
elaborant magnífiques obres artístiques sobre els costums i els
ambients argentins, i retrats de caire idealitzant, com és el cas
de les obres on surten representats els seus fills Jorge i Wifredo Viladrich Morera, de 1946 i 1947, respectivament. Retrats
de plusquamperfet realisme que permeten copsar el nivell
tècnic que assolí l’artista en la seva maduresa. Les dues pintures tenen un caire molt idealitzant, on la nostàlgia per la seva
terra està reflectida en diversos elements, com les barretines
dels seus fills, l’escut amb les quatre barres i el castell de Fraga
representat en el retrat d’en Jordi. Miquel Viladrich incorporà,
a través de la llum i del color, uns fons intrigants, artificiosos,
que el duen a cercar, juntament amb el realisme dels retrats,
la natural eternitat dels records i del passat.

Ambdós retrats representen escenes costumistes que ens
remeten a la pintura regionalista. Pintura que plasma, a través
del realisme pictòric, les diverses tradicions i la vida quotidiana del país, amb Julio Romero de Torres com un dels seus
màxims exponents. Miquel Viladrich, però, introdueix elements que es poden considerar, avui dia, típicament característics de la modernitat, com, per exemple, l’alt valor simbòlic de les escenes, l’abundant decoració floral, típica de l’art
modernista i el falsejament de la perspectiva, característica,
per defecte, de la pintura gòtica i medieval, per idealisme
durant el Renaixement i que la tendència cubista europea, en
alça durant aquells temps, estava portant voluntàriament més
enllà de la percepció i raó humana.
L’artista, viatger infatigable, es dirigeix el 1932 amb la seva
família al Marroc, on hi restarà durant dos anys. Allí realitzà un
conjunt de retrats dedicats als oficis i altres escenes típiques
de la societat marroquina. Realitza una exposició a Tetuan
que fou inaugurada pel president de la República Espanyola.
Mitjançant la cerca, a través d’una perfecta tècnica pictòrica,
de les peculiaritats exòtiques i orientalitzants típiques de la
pintura moderna, i la recreació en les escenes quotidianes de
la vida, aquests retrats transmeten el lligam comú entre cultures a partir de les singularitats més autòctones.
Després de retornar del Marroc, Viladrich exhibí l’obra a
Madrid i a les Galeries Laietanes de Barcelona. Amb l’esclat de

A partir de l’antològica exposició sobre Miquel Viladrich Vilà,
s’ha pogut comprovar la perícia pictòrica d’un artista que
optà per construir el propi discurs estilístic a partir dels referents del passat. Deixant de banda les modes artístiques de la
primera meitat de segle XX, malgrat tenir-les presents, per
construir el seu personal castell d’idealització i verisme, de
cerimònies i tradicions, de classicisme i modernitat, que el
portà a ser un reconegut pintor en vida. Aquesta exposició,
inaugurada i exhibida a Fraga, al Museu d’Art Jaume Morera
de Lleida i que, posteriorment, ho farà a Saragossa, ha servit
per recuperar la trajectòria artística d’un perfeccionista amant
de l’art que creà una heterogènia obra pictòrica que només
podem qualificar com, peculiarment, enigmàtica.
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Human Condition,
una sèrie fotogràfica de Llorenç Rosanes
(www.jpgmag.com/people/rosanes)
Antonio Escohotado, a Caos y orden, referint-se a les marxes
militars, diu: “Esta manera de moverse dibuja trayectorias
muy quebradas, y ahorraría tantos pasos como voces decir a
la tropa: vamos allí o allá. Pero lo económico para un orden
no lo es siempre para otro, y la lógica castrense asumirá toda
suerte de costes energéticos mientras susciten doma.” La condició humana és així, ens habituem a seguir un ordre, a mirar
—i passar— la vida assumint uns costos energètics que ni tant
sols ens hem plantejat. Vivim d’una determinada manera perquè des de la més tendra infància hem estats sotmesos a la
“doma”. La sèrie de fotografies de Llorenç Rosanes, anomenada, precisament, La condició humana (en el web apareix, en
anglès, com Human Condition), és una manera de “trencar
files”, d’arrodonir els girs trencats de la marxa militar..., una
manera d’abolir els costums inveterats, les disciplines de la
lògica i la dinàmica avorrida i implacable dels sòlids.
En aquesta sèrie, trobem l’ordre i la desobediència, l’ordre i la
subversió, l’ordre i el caos. Els elements d’ordre se’ns presenten,
tot sovint, ocupant un gran espai de la fotografia; el caos, aparentment, només mereix un protagonisme subsidiari i lateral.
Però diem “aparentment” perquè la transgressió i el desafiament de l’ordre capten ràpidament la nostra mirada i la nostra
complicitat, i ens els mirem “d’una altra manera”. Així com els
infants dibuixen el pare i la mare molt més grans que no pas una
casa o un arbre (és a dir, assumint com a única perspectiva possible la jerarquia de l’afecte), la subversió que ens presenta el Llorenç sedueix instantàniament el nostre criteri i el que és excepció i marge passa a ser, per a nosaltres, un crit poderós, una
invitació a participar de la gran festa de la llibertat i la diferència.

troba, com més alt, com més gran és el vertigen i més perillosa és la caiguda, més valuosa i exemplar és la seva victòria.
Quan un home petit se’n surt, quan un home supera l’escull,
es restableix un equilibri natural, es corregeix la llei de la selva
i ens retorna la confiança en la condició humana. En aquesta
fotografia, la proesa de l’home és directament proporcional a
la seva insignificança. A Llorenç Rosanes li agraden aquestes
composicions, perquè la reparació de la desigualtat, que és la
lluita més vella de l’home, té un punt de gesta, una èpica
antiga, un gust noble. Per contra, quan no ho aconseguim,
quan el destí ens guanya la partida, aleshores sobrevé la tragèdia. La condició humana és així... I aquestes fotografies no
fan altra cosa que mostrar-nos-ho d’una manera lúcida i
encertada.
La reixa no pot ni ofegar el crit ni prendre’ns la llibertat. Això
ho veurem en més d’una fotografia. Les reixes són teranyines,
paranys. Normalment hi caiem per culpa de les ordres que
rebem, de la doma a què hem estat sotmesos. Però hi ha un
batec íntim i profund, una crida individual, un instint que
sempre ens porta a fugir dels barrots grollers de les presons.
És una part de la nostra animalitat que moltes vegades tenim
absolutament desocupada; la doma i l’economia d’esforços
ens fan claudicar davant de lluites que no hauríem de desatendre ni un sol moment. La més gran i excelsa de totes és
la lluita per la llibertat.

En una de les fotografies, el pes d’un moble es corregeix amb
un totxo que li fa de falca. Aquesta falca actua com una pròtesi improvisada i maldestra; és una manera de sortir-se’n. No
es contempla l’estètica, perquè, en certs casos, ja n’hi ha prou
a deixar de patir. La pròtesi (la solució) es menja la malaltia.

La propietat acaba morint a mans de les dates de caducitat.
Només tenim aquesta certesa. El més ric és el que està viu.
Aquesta fotografia ho demostra amb una contundència admirable. A més a més, cal afegir que la subversió té, com a eina
de treball, la ironia; en aquest sentit, el Llorenç la utilitza de
manera continguda, subjectant-li les rendes per evitar caure
en el sarcasme. Aquest és un altre equilibri: el domini del to.
I en això també excel·leix el Llorenç: les seves fotografies s’aguanten, entre altres coses, per aquesta sobrietat narrativa.

En una altra, la gravetat —física— es combat amb l’exercici
de l’equilibri. Com més petit es veu l’home, com més lluny es

La perfecció del plàstic rep la visita impertinent de la vellesa.
Al darrere, un grau més d’abstracció, l’ombra. La realitat, la
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ficció i la projecció —els tres protagonistes d’aquesta fotografia— són paradigmes diferents, una manera de trencar les
visions simples, unívoques i categòriques que tan sovint ens
obliguen a ser i a mirar d’una determinada manera. I aquesta
és una marca de la casa, la manera en què el Llorenç mira i
ens explica la realitat: sempre hi ha una brisa relativista que
sacseja el sentit únic. Es tracta d’aplicar el joc de les nines russes a la vida: dins d’una realitat n’hi ha una altra, i una altra i
una altra... La senyora que mira l’aparador veu un model i
darrere del model, una ombra. Humanitat, plàstic i ombra ens
transmeten una sensació d’inconsistència i plantegen automàticament el dubte: no deu ser que moltes de les coses que
mirem, fem, som o sentim no són més que ombres o plàstic?
La humanitat, moltes vegades, cal buscar-la, mirar-la, saber
trobar-la. No n’hi ha prou a seguir confiant en els discursos
establerts, en les veritats apreses. La condició humana rau en
l’ADN, però també en l’exercici, massa sovint plastificat i
ombrívol, de la vida.
La pedra del carrer troba la resistència obstinada de la companyonia. La pedra és dura, per dintre i per fora; els padrins
que apareixen en aquesta fotografia són dèbils, fràgils, però
també són pedra, comparteixen amb ella la memòria. El sediment dels records va construint un pes, un equipatge feixuc
que només descarregaran quan descansin, definitivament,
sota la pedra. La debilitat aparent dels padrins és una altra
manera de trencar tòpics: la fortalesa no és un múscul, sinó
una actitud. La càmera del Llorenç reivindica, en aquest cas,
la lluita soterrada, el crit en veu baixa que representa l’odissea
de sobreviure. Les cases són de pedra dura, la condició humana és una arquitectura delicada, sostinguda en un esquelet
vulnerable i caduc. Per això, una petita passa representa, mol-

tes vegades, una gran victòria. El Llorenç homenatja aquests
detalls, perquè les petites victòries, sobretot quan s’aconsegueixen en companyia d’algú estimat, representen allò que la
condició humana té de més digne.
La realitat es corregeix amb les ombres de la caverna, la contundència perd els límits (que és la seva forma de perdre els
nervis). Projectar una ombra en una casa, en un cotxe... on
sigui, equival a desplaçar-nos, a ser en aquests llocs (a la casa,
al cotxe...). Davant de la realitat, l’ombra. Quan cultivem la
terra, obtenim els fruits; quan cultivem la mirada, sortim de
nosaltres mateixos i som capaços de dialogar i de fotografiar
la nostra pròpia ombra. Antonio Machado deia, en un dels
seus poemes: “Converso con el hombre que siempre va conmigo.” Si només ens fixem en allò exterior, si mirar només
significa projectar, si ignorem l’home que som, la nostra condició es rebaixa i ens convertim en una terra erma, i no li
donem cap oportunitat de creixement a la persona que som.
La condició humana és la condició de l’home i, per tant, cal
tenir cura d’allò que som: les males herbes són un clar exponent de la nostra desídia.
Hi ha dos fotografies que ens ofereixen l’altra cara d’aquest
discurs. De vegades, portem la contrària i ordenem el caos,
així és la condició humana. Quan la natura cau en l’arbitrarietat, la corregim. La contestació, la resistència a admetre els
dictats d’una autoritat externa, ens porta a actuar per oposició, a lluitar contra qualsevol imposició que no ens hagi seduït
prèviament. En aquest cas, el capritx morfològic d’un arbre
rebrà una educació estricta per part de l’home. Aquesta
també és una lluita antiga, des de la mitologia grega (plena
d’homes que usurpaven els privilegis dels deus), passant per
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Nietzsche, fins a arribar a la supèrbia contemporània, els
exemples són nombrosos. Els puntals són la metàfora que
explica l’absoluta necessitat que tenim d’actuar amb l’altre. Hi
ha empreses que hom no pot afrontar de manera individual i
cal que confiï en altres. La virulència i la voracitat dels nostres
dies, la monetització de qualsevol activitat, la rendibilitat dels
esforços, els costos pecuniaris de tot allò que fem ens deshumanitza i ens allunya dels altres. En canvi, junts, en comunió,
podem redreçar la vida, enaltir la nostra condició humana.
Les escales són segures, però una barana ens converteix en
herois menors. Si no satisfem, de tant en tant, el reclam de l’aventura, perdrem la consciència del valor de la vida. Unes pessigolles al ventre, una tremolor, una por controlada... Quina
manera de sentir la crida del nostre cos! Arriscar-se, ser imprudents, exposar-se al perill... Jugar-se la vida pot arribar a ser
útil si, gràcies a aquesta risc, recordem que estem vius.
Quan el comerç rellueix, quan la seva llum ens menteix el descans de la nit, al teatre del joc hi cau el teló. El negoci (del llatí
nec-otium) és la negació de l’oci. Aquests terrenys (oci i negoci),
oposats i enfrontats, poden trobar un punt d’unió en la derrota.
Aquesta fotografia, enigmàtica i misteriosa, podria correspondre
a un estadi previ a aquesta derrota; es tracta d’una fotografia
que ens desorienta, que ens remet a una època passada. Sembla que ens parli d’una derrota dels padrins.
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Les caixes, com si fossin bateries de míssils, ataquen les cases;
la mecànica dels pistons, contra la dinàmica de la vida. Els
camions, amb els remolcs amenaçant la població, són dos
enormes boques que mai saciaran la seva gana, són dos
monstres voraços que necessiten continuar la seva deglució
per mantenir-se vius. Aquesta fotografia és un paisatge abans
de la batalla, un testimoni del nostre temps.
Les persianes del fred són ordenades, correctes i funcionals; les de
la calor, per contra, viuen en una promiscuïtat estireganyada i en
una mandra estructural i irresoluble. Va... qui s’atreveix a tirar a
terra l’envà que les separa? La geografia no és un escull, l’escull
és la mandra i la desídia. Caos i ordre davant dels nostres ulls. Dos
habitacions bessones que, no obstant, tenen un caràcter diferent.
Sempre hi ha una variant, la identitat és un somni, res és idèntic,
i aquesta realitat no és un escull, no és cap obstacle. L’escull és la
mandra i la desídia... I no saber com enfrontar les diferències, no
saber que el nord i el sud, que la calor i el fred, que l’ordre i el
desordre són aspectes de la nostra condició humana, que tots els
oposats són, en definitiva, constituents del nostre jo.
Els succedanis, les mentides, allò desnaturalitzat, s’aïlla, s’aparca, no ens interessa; demanem una mica d’autenticitat.
Allò dionisíac en lluita constant contra la serenitat apol·línia.
Un licor sense alcohol és el súmmum de la correcció política,
una bajanada que cal aparcar a l’espai del no-res.
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La utopia, els desigs, s’escriuen en un paper, es posen en una
ampolla i els tirem al mar... pensant que arribaran a algú, que
algú llegirà el missatge, que s’establirà la comunicació amb
una altra persona, que algú ho llegirà. Quan tirem una moneda, d’esquena a una font o a un llac, el desig, xifrat en la
moneda —com a símbol de la sort— no té un destinatari concret, pensem que l’aigua se l’endurà i el portarà a algú que, qui
ho sap, potser el farà realitat. Els missatges dins d’una ampolla
i el missatge secret que guarden les monedes confien en la
solidesa de l’aigua, tenen una consistència impossible. En
aquesta fotografia, el missatge (el desig de tenir bona sort) és
igual d’inconsistent: el guix, comparat amb la pedra, només
evoca debilitat. I aquí trobem, un altre cop, la mirada del Llorenç, la subversió d’una realitat que no ens agrada, la defensa
de la debilitat, la reivindicació d’un ordre nou on la força dels
elements, la força de l’ordre establert, la dictadura de la força
no sigui, un cop més, l’únic argument, l’única resposta possible: I si el desig fos tan fort com la pedra? I si la pedra compartís l’evanescència del guix? L’intercanvi de papers, el fet de
posar-nos en la pell de l’altre... No seria més justa la vida? No
seria més rica? No ens seria més fàcil viure en pau?
Hem començat amb una cita d’Antonio Escohotado i acabarem amb una altra cita del mateix autor, i també del mateix llibre, Caos y orden: “La espontaneidad será siempre una dinámica más o menos caótica, y por eso mismo susceptible de

mejoramiento. Sin embargo, espontaneidad es sencillamente
otro nombre para un orden abierto a cambios. Cuando el
cambio se encomienda a algún orden restringido o cerrado —
desde la instrucción militar a supuestas leyes de la naturaleza—
el caos sigue allí, informando cada elemento y cada práctica,
mientras que el verdadero cambio —el que afecta a nuestra
perspectiva— queda siempre postergado a un mañana remoto.” Escohotado reivindica l’espontaneïtat com a ordre obert,
i aquesta és la millor i més lúcida defensa que es pot fer de la
condició humana perquè el més gran, perillós i perjudicial
ordre que podem viure és l’ordre tancat i caòtic del llibre únic,
les lleis universals i les veritats per decret. La càmera del Llorenç
ha recollit una sèrie de moments que comparteixen tots plegats un conflicte, un xoc entre un ordre majoritari i un fet
espontani, obert i caòtic que, en certa manera, s’atreveix a
contestar-lo o a contradir-lo. El canvi d’ordre passa inexorablement per l’exercici de la perspectiva individual, per revisar
la “doma” que hem patit, per qüestionar tots els absoluts que
considerem inamovibles. La condició humana no és una
marxa militar, sinó un passejada. L’ordre tancat ofega i minimitza la nostra potencialitat. La subversió d’aquests ordres tancats ens allibera i ens permet desenvolupar la nostra condició
humana en tota la seva riquesa. L’espontaneïtat és un nom per
designar un ordre obert i és, també, la confident, la informant,
la documentalista que ha ajudat Llorenç Rosanes a recollir
aquesta sèrie d’ordres i desordres de la condició humana.
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Fotografies: Elena Vallès i Llorenç Melgosa

Els poemes visuals d’Ermengol
De com és possible la metamorfosi d’una piragua

Un full en blanc imposa respecte. Tant hi fa els anys d’ofici
que es tinguin al darrere. Armengol Tolsà Badia, Ermengol,
n’acumula gairebé trenta. I encara hi ha dies que no les té
totes, quan ha de fer la il·lustració que des de 1985 es publica diàriament al diari Segre. L’absència de les muses també
inspira Ermengol, que, inexplicablement, es dedica a dibuixar
piragües de manera gairebé compulsiva. El seu cap va barrinant i deixa fer la mà, que, invariablement, fa que aquella
piragua inicial acabi transformant-se en una altra cosa.
Ermengol ni hi parava esment, pendent com estava de la
il·lustració encallada. Però un bon dia va adonar-se que aquelles piragües mutants potser tenien un significat. Potser eren
alguna cosa més que gargots. El seu subconscient havia endegat el projecte Kayart, estrenat el passat 12 de setembre a l’Espai Cavallers de Lleida i de tournée des d’aleshores. Ermengol
ha aconseguit sorprendre amb Kayart. I molt. El títol ens dóna
una pista important: dos substantius es fusionen per crear un
nou concepte, al més pur estil de Joan Brossa. Ermengol s’ha
deixat guiar per la seva intuïció artística i ha parat unes trampes visuals. El punt de partença són piragües. Ermengol les ha
intervingut fins a convertir-les en una altra cosa. Però sense
deixar de ser el que eren. Són canoes, però amb un aspecte
diferent: un cotxe de Fórmula 1, un taüt, una barra de pa, un
ull, una ploma estilogràfica... El seu nou aspecte ens pertorba.
Ja no poden transportar-nos per un riu, però alhora no són
l’objecte que aparenten ser. Són falsos objectes inútils, perquè
l’aparença no és l’únic factor que defineix la identitat. Ermengol proposa un judici, no un prejudici. Ens posa un exemple:
un àtom d’oxigen pot passar d’estar a l’atmosfera a formar
part d’un núvol, que després resulta que cau en forma d’aigua en un riu, que flueix prop d’una ciutat industrial. Aquesta aigua serà aprofitada per fabricar Coca-Cola, que serà ingerida per un consumidor d’aquest producte. I després,
defecada. Tornarà al riu, que la transportarà al mar, i un dia
de calor s’evaporarà i retornarà al cel. “Ha deixat de ser un
àtom d’oxigen?” —es pregunta. No, rotundament no.
Ermengol ha begut de l’art contemporani i sap que també els
seus caiacs no han de deixar de ser caiacs, malgrat que els
transforma en kayarts.

44

Ermengol ha necessitat la col·laboració (o complicitat) d’uns
artistes que s’han posat dins del cap de l’autor per interpretar
el que no dubta a anomenar “deliri”. La consigna era clara i
concreta: calia respectar la canoa i, alhora, convertir-la en una
altra cosa. S’havia de ser estrictament escrupulós. Cada peça
havia de seguir sent una piragua, però, alhora, una banyera.
O un ull. O una flauta dolça. Sempre defugint la caricatura.
Per fer les congues, per exemple, Agnès Pla va necessitar l’assessorament del músic Xesco Grau, perquè cap detall no s’escapés. La sonoritat d’una piragua difícilment farà reescriure la
història del jazz, però s’havia de completar la metamorfosi.
Les congues s’havien de poder tocar. Havien de sonar. Per
aconseguir-ho calia crear uns cèrcols de la mida concreta perquè hi entrés la pell del tambor i, a la vegada, pogués quedar
ben tibada. Va ser el principal mal de cap al qual es va haver
de fer front. No l’únic. La base de l’instrument era una piragua partida per la meitat. I la conga no té exactament aquesta forma, ja que es fa estreta a la part de dalt. Es va haver de
crear una peça només per evitar que s’ajuntessin les dues meitats de canoa col·locades en paral·lel. Això sí, una peça que
calia adaptar al suport metàl·lic amb que se sosté l’instrument
real. Res d’imitacions. Res de paròdies. Ermengol Tolsà ha
estat implacable i impecable: volia reflectir l’essència canviant
de les formes sense trair l’esperit del objecte. Ni del que partim ni del que ens disfressem. És per això que cada piragua ha
estat un repte.
No hi ha hagut un únic model de treball. Les transformacions
eren tan extremadament dispars que s’ha hagut d’improvisar
en cada peça i dedicar-li entre una i tres setmanes llargues de
feina. La fibra de vidre i la resina de polièster són dos materials comuns en totes les peces, però també ha calgut emprar
escuma de poliuretà, massilla sintètica, silicona, poliestirè i
diversos acabats de pintura.
Aconseguir textures versemblants ha estat una altra de les complicacions amb què s’han trobat els artistes que han confeccionat les diferents obres. De vegades, fins i tot ha calgut experimentar. Com es fa una pela de plàtan? Els creadors d’Acme

Activa se n’han sortit afegint un additiu a la resina. I un ull? Més
difícil encara! Ni la més realista de les pintures s’hi pot apropar.
No, els ulls no es poden reproduir si volem que ens arribin a
mirar, així que, en el cas del caiac/ull, Llorenç Melgosa ha fotografiat una nineta d’una persona de carn i ossos. És per això
que la piragua té una força insospitada. Hi ha màgia. Ha calgut
una imatge de gran precisió per obrar el miracle.
Tampoc no ha estat senzill tenir a punt un ou ferrat. Havia de
ser sucós. Tan real que semblés que s’hi havia afegit un bon
raig d’oli d’oliva. Ha calgut lacar la peça perquè aquesta lluentor necessària ens arribés a fer dubtar. És un ou? La resposta
és complexa. Aparenta ser un ou. Però és una piragua. Una
piragua d’aspecte enganyós. Una piragua que ja no és una
piragua. Què és? Una aposta artística agosarada, d’execució
polida en extrem.
L’activista
Però és que Ermengol és dels que no es rendeixen mai. Un
activista cultural incansable i insaciable. El seu humor gràfic,
que l’ha fet mereixedor de premis tan prestigiosos com l’Antonio Mingote, és només una petita part de la seva obra. Sí,
els dibuixos que veiem publicats a Segre, Diari d’Andorra, El
Triangle, El Jueves i fins i tot Playboy, entre moltes altres revistes nacionals i internacionals, conviuen amb iniciatives com la
col·lecció Historia del Humor Gráfico en América Latina, editada conjuntament per Milenio i la Fundación de la Universidad
de Alcalá. O RIP (Milenio), un llibre arriscat amb dibuixos
sobre la mort en què el poeta Xavier Macià hi escriu epitafis

literaris. La singularitat d’aquesta obra amb forma de taüt
porta Ermengol, entre altres llocs, a la Feria del Libro de Guadalajara, a Mèxic. També ha protagonitzat algunes exposicions. Vint-i-dues a títol individual, per ser exactes. Una frenètica activitat que, no obstant, no s’aparta en excés de la
condició de dibuixant d’aquest artista nascut a Canals (a la
Córdoba argentina), el 1958, i establert a Lleida des de fa més
de vint anys. I ja hem advertit que Armengol Tolsà Badia és un
home que té un no difícil i s’embolica en mil i una iniciatives
culturals. D’una banda, lluny d’acomodar-se en l’èxit de les
il·lustracions publicades en premsa, a Ermengol l’art el tempta a experimentar constantment. Kayart n’és un exemple,
però no l’únic. El 1993 presenta Negrigrafies, una original
col·lecció de retrats de músics negres de jazz. I si com artista
flirteja amb d’altres llenguatges i busca noves formes d’expressió, el seu currículum ciutadà militant és encara més sorprenent. Perquè Tolsà Badia és el que ara s’anomena un dinamitzador cultural. Però a l’engròs. Ha estat president de la
Comissió de Cultura de l’Associació de Veïns de Pardinyes,
una de les més actives de Catalunya. I ha fet un pas més recolzant propostes que han ajudat a situar Lleida en l’àmbit internacional, com ara Humoràlia (des d’on s’organitzen biennals
artístiques, així com un original premi literari d’humor negre)
o la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que es posa en marxa
quan Ermengol presideix el Centre Llatinoamericà de Lleida.
Vertiginós. No és estrany que la seva bona amiga Salomé
Ribes el qualifiqui de “malalt d’art i de cultura” en l’esbós biogràfic que signa en el catàleg de Kayart. Ermengol no para.
Qui sap si aquest és el secret per mantenir la seva ment creativa sempre en forma.
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Jaume Fernàndez Gonzàlez

La guerra de Successió i el setge de Lleida

La guerra de Successió per la Corona Hispànica sumeix la
Corona d’Aragó i els seus territoris en un ampli i complex conflicte europeu, on difícilment es podia preveure el desenllaç.
De fet, amb el pacte de Gènova de 1705, els catalans es revolten contra el rei Felip V, que havia jurat els furs i les constitucions, i es presten a esdevenir camp de batalla per als exèrcits
europeus. Fou, sens dubte, una aposta arriscada que es pagà
a un preu elevadíssim, en què l’Estat perdé les llibertats i constitucions guanyades treballadament durant segles de negociació amb la monarquia.
La guerra arriba a les terres de Lleida després del desastre militar d’Almansa. El 25 d’abril de 1707, l’exèrcit de maniobra
aliat és batut, i pràcticament anihilat, en els àrids camps d’Almansa. La severa derrota aliada obre, de bat a bat, les portes
de la Corona d’Aragó als exèrcits borbònics. El Regne de
València i el Regne d’Aragó cauen sobre el ràpid avanç dels
exèrcits del duc d’Orleans. Aquest havia arribat un dia tard a
Almansa, on el duc de Berwick havia guanyat fama immortal
i anhelava una victòria gloriosa.
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Davant la ràpida rendició de València i Saragossa durant el
maig de 1707, només s’oposava la fortalesa de Lleida, veritable porta de Catalunya, a l’empenta borbònica. Després de
l’amarga experiència de la guerra dels Segadors, Lleida esdevenia, per qualsevol militar francès, un objectiu de molt valor;
els repetits fracassos francesos davant les muralles de Lleida,
sens dubte, estimularen la imaginació del duc d’Orleans.
Després de la rendició de Saragossa, els borbònics preparen
minuciosament el futur setge de Lleida, traslladant el campament principal a Fraga i estretint la pressió al voltant de Lleida mitjançant la presa de posicions, i les nombroses cavalcades per la plana lleidatana de la cavalleria borbònica,
comandada pel duc de Berwick.
Les tasques de setge s’iniciaren a mitjans de setembre, quan
l’artilleria de setge havia arribat. La situació per als defensors
esdevé angoixant. La ciutat ha intentat fortificar els seus punts
dèbils durant el darrer any, però ha esdevingut molt difícil,
per temps i recursos, reparar els defectes poliorcètics de les
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muralles medievals de la part baixa de la ciutat, sobretot dels
sectors del Carme i Magdalena. Per si això no fos problema
suficient, la ciutat de Lleida pateix directament la dificultat
d’un conflicte internacional; l’exèrcit professional que ha de
defensar la ciutat, comandat pel príncep de Darmstadt, austríac, està compost per un contingent multinacional d’anglesos, holandesos i portuguesos, on cada comandant nacional
desafia l’autoritat de Darmstadt.
Amb tot plegat, l’exèrcit aliat disposa de 1.700 efectius a Lleida, on el contingent més important és l’anglès, i on el seu
comandant, Wills, desafia repetidament Darmastadt, tot dient
que la ciutat és indefensable, i que caldria abandonar-la a la
seva sort i concentrar la defensa en el castell. Òbviament,
Darmstadt diu que té un compromís amb el seu rei i amb els
lleidatans per tal de defensar la ciutat. Els lleidatans, alhora,
mobilitzen la coronelia de la ciutat i, juntament amb un contingent de miquelets vinguts de comarques, apleguen un
miler de defensors.
L’exèrcit borbònic que assetjà Lleida disposa de gairebé
20.000 efectius, 14.000 dels quals són soldats francesos i la
resta, castellans. És, doncs, evident que la proporció, gairebé de 10 a 1, i les incompletes millores de la muralla medieval dificulten una perllongada resistència. Calia, per tant,
resistir el temps necessari, tot esperant que el vescomte de
Galway i el seu exèrcit de maniobra fossin capaços de forçar
i aixecar el setge.
Els borbònics comencen les tasques de setge, seguint el
manual, identifiquen ràpidament que el sector del Carme és
el punt dèbil i, seguint els passos habituals, comencen a
cavar trinxeres d’aproximació per tal de realitzar l’assalt.
Malgrat que els defensors apliquen foc d’artilleria continuat
sobre les tasques de setge borbòniques, els francesos van
rellevant els batallons que caven per tal de repartir les baixes i l’esforç.

Malgrat els esforços dels defensors, que intenten sortides
per tal de desbaratar les tasques de setge, els borbònics
s’han aproximat perillosament als bastions del Carme, i
han pogut emplaçar l’artilleria de setge. L’intercanvi artiller
entre defensors i atacants és ferotge. Molt aviat, la capacitat destructiva dels assaltants supera la capacitat de reconstrucció dels defensors; el dia 11 d’octubre, la bretxa en les
defenses és prou ampla per intentar un assalt. El comandant anglès Wills intenta repetidament convèncer Darmstadt de capitular. Durant la nit del 12 d’octubre, els batallons francesos assalten la bretxa i forcen els defensors a
retirar-se; Darmstadt, amb els catalans i un contingent
d’holandesos i portuguesos, intenta desesperadament foragitar els francesos, però no pot. Mentrestant, els anglesos
resten descansats al castell, negant-se a col·laborar en la
defensa de la ciutat. Finalment, al final del dia 12 d’octubre, el príncep de Darmstadt, decebut i cansat d’insubordinacions, ordena la retirada cap al castell i dóna la ciutat
per perduda.
Davant l’enuig dels ciutadans, la guarnició aliada es refugia al
castell i deixa desvalguda la ciutat i els seus ciutadans davant
l’exèrcit borbònic, que anhela saquejar-la. Sense negociació
per part de Darmstadt, i sense defensa, la ciutat és sotmesa al
saqueig, reglamentat segons fonts franceses, i segurament
rigorós, com fa pensar una situació semblant, on una ciutat
rebel castiga el rei.
Sense espai per a la reflexió, els borbònics ocupen la ciutat i
comencen a entrar-hi canons amb l’objecte de començar l’expugnació del castell. En aquest, les desavinences continuen.
Wills, contrari a deixar entrar lleidatans al castell perquè entenia que reduirien les provisions i farien inviable la resistència,
torna a enfrontar-se a Darmstadt i, sense cap mena d’ordre
superior, ordena als seus homes la custòdia i vigilància de les
cisternes d’aigua, fet que provocà que molts ciutadans passessin molta set durant la resta del setge.
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Tot i així, Darmstadt sembla decidit a presentar una dura
resistència, i ordena un bombardeig constant contra les posicions borbòniques. L’intercanvi artiller esdevé encara més
ferotge. Aquest cop la població civil refugiada al castell pateix
molt, ja que està literalment a la intempèrie, sofrint el foc granejat dels borbònics.
A finals de mes, els defensors reben bones notícies: l’exèrcit
de maniobra de Galway es desplaça cap a Balaguer i sembla
que amenaça el setge de Lleida. La resistència sembla condemnada al fracàs si Galway no els aconsegueix rescatar. Les
tasques de sapa dels borbònics són efectives, i s’acosten
cada cop més als bastions del castell. L’exèrcit de Galway es
desplaça a les Borges Blanques, a escasses hores de marxa
de Lleida. Aplega escassament 8.000 homes i sospesa les
possibilitats d’alliberar Lleida. El duc d’Orleans ordena al duc
de Berwick que aplegui un poderós exèrcit de maniobra i es
prepari per a la batalla amb els aliats. La prudència de Galway, que sap que el seu és l’únic exèrcit que li resta a l’arxiduc a Catalunya, i possiblement el trist record d’Almansa,
on Berwick el superà sense pal·liatius, l’empeny a no forçar
la batalla.
Mentrestant, la trinxera d’assalt ha arribat al peu de les muralles del castell pel sector de Sant Martí i del camp de Mart; la
set i la disenteria es cobren moltes baixes entre els defensors,
especialment els civils, que es veuen obligats a comprar l’aigua als soldats anglesos.
La lluita se centra en l’intent dels borbònics de fer arribar les
mines sota les muralles del castell per tal de fer-les explotar, i
els defensors intenten aturar les mines, o fer-les explotar
abans que puguin arribar als murs del castell.
En aquests moments de tensió, es produeix un desafortunat
incident entre els defensors, un error humà produeix l’explosió d’un polvorí proper al baluard principal que pràcticament
destrueix un bon pany de muralla, i gairebé obre involuntà-
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riament una gran bretxa. Finalment, no és possible l’assalt per
aquest sector, però les tasques de la mina principal pràcticament estan acabades, només cal omplir-la d’explosius. El dia
10 de novembre, l’assalt sembla imminent.
Els defensors llancen repetidament coets per demanar auxili a
Galway, però no reben resposta. Davant la greu situació, es
produeix un consell de guerra, on Darmastadt, el general
Miquel Ramon i el general portuguès Alburquerque sostenen
que la defensa encara és possible, que aviat arribarà l’hivern i
que als borbònics se’ls estan acabant els subministraments.
D’altra banda, Wills i els holandesos sostenen que cal capitular. No s’arriba a cap acord. Wills estableix unilateralment
converses per a la capitulació amb Berwick, davant l’astorament del príncep de Darmstadt. Aquesta insubordinació fa
vessar el got de la paciència de l’austríac. El consell de guerra
es torna a reunir, i Wills imposa el seu criteri. Darmstadt, cansat i decebut, accedeix a capitular, tot i fer constar per escrit
que Lleida es rendia contra la seva voluntat.
El dia 14 de novembre, la guarnició supervivent, 800 homes,
abandonen el castell amb armes i banderes. Després de desfilar davant els batallons borbònics, segueixen camí cap a
Juneda. La quantia de les baixes és molt difícil de determinar,
segons sembla els borbònics perderen una mica menys d’un
miler i els aliats, 800 soldats i 1.200 milicians i civils, més una
xifra molt alta de baixes civils, malalts, ferits i morts per diverses raons.
Segurament, la defensa de Lleida hauria pogut ser molt més
bona i ferma, i possiblement hauria allargat molt més la seva
resistència, alhora que, de ben segur, un general més capaç
que Galway hauria alliberat Lleida de la pressió soferta pel
setge. En tot cas, els fets foren els narrats, i ni tant sols les
ofensives aliades de 1710, incloent-hi la victòria d’Almenar,
pogueren alliberar la ciutat de Lleida, que restà sota control
borbònic fins a la fi de la guerra i fou objecte de la dura
repressió a què Felip V sotmeté les ciutats rebels.
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Gabriel Pena Ballesté*

La nit just abans dels boscos,
de Bernard-Marie Koltès
Report
La nit just abans dels boscos és una obra teatral escrita el 1976 i dirigida el 1977 per Bernard-Marie Koltès (Metz 1948–París 1989), dramaturg, escriptor i director teatral francès.
A banda d’aquesta, Bernard-Marie Koltès va escriure altres obres teatrals: Combat de negres
i gossos —una de les seves obres més reconegudes—, Les amargors, La marxa, El judici borratxo, Narracions mortes, Quai Oest, En la soledat dels camps de cotó, Retorn al desert, Roberto
Zucco. El 1973 va escriure la novel·la La fugida a cavall molt lluny a la ciutat.
La nit just abans dels boscos és un monòleg dur d’un immigrant que, durant la nit, parla amb
algú amb qui acaba d’ensopegar. És un text que relaciona el teatre amb la vida i, molt especialment, amb la vida que, per a molts, és dura i gens amable.
Aquesta obra s’ha representat aquest setembre a Barcelona, a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, amb Pere Arquillué, Andreu Benito, Jordi Bosch, Francesc Orella, Josep Maria Pou i
David Selvas, i dirigida per Àlex Rigola. També la podeu trobar publicada per l’Institut del Teatre de Barcelona.

Obro a l’atzar:
-[...] fills sortits directament de les seves mares, amb aspecte de
xulos nerviosíssims, que van vacil·lant i voltant, tots sols, en plena
nit, exposats al perill d’agafar qualsevol malaltia possible —i llavors és quan jo me n’adono, de la inutilitat de les vostres mares
[...]: et dóna un sistema nerviós i després et deixa tirat a qualsevol cantonada, sota una merda de pluja, com un poqueta cosa,
completament refiat [...] i ara, en canvi, els veig per tot arreu, són
aquí, ens toquen, els pitjors cabrons que puguis imaginar-te, i que
ens obliguen a portar aquesta mena de vida [...] el clan dels que
te la foten, dels que et follen viu, dels viciosos impunes, freds, calculadors, tècnics, el petit clan dels cabrons tècnics que decideixen:
a la fàbrica i a callar! (i, jo, a la fàbrica, mai!).
(La nuit juste avant les forêts. Bernard-Marie Koltès)
Si, en algun moment, podem considerar-nos qualificats per
espellar els fills de la cultura, sempre a partir d’un primer
repèl, a mi m’agradaria saber despullar el teatre. Aquesta
manera de surar, precisa i reduïda a l’instant. Aquest saber
desprendre’s d’un mateix per evaginar-se en el blau-gris del
submón de l’escenari, sota un cel de carrers abandonats.
Saber-te actor i alhora trobador que mostra petjades al públic,
el qual, atrevit i maldestre, té el valor d’acceptar-les. Fa deu
minuts que ha començat l’obra. Quan s’haurà acabat, ningú
podrà sortir-se’n.
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Al Lliure, aquests dies, s’hi ha
pogut veure La nit just abans
dels boscos, de Bernard-Marie
Koltès. Interpretada per Pere
Arquillé, Andreu Benito, Jordi
Bosch, Francesc Orella, Josep
Maria Pou i David Selvas. Un
repartiment de luxe. Un
monòleg, a sis veus, estripador des de bon començament. Ja
s’alça el primer repèl entre el públic de platea, i un rere l’altre, fins a sis —els molt cabrons—, acaben per descobrir-nos.
Sí, acaben per descobrir-nos a tots.
No canviaran ni un sol cop el decorat; punyent com una realitat oberta, com una realitat intervinguda pel bisturí de la
mala llet. I a cor obert, malgrat tot, el personatge batega obstinat per desprendre’s de la seva transparència, radicalment
oposada a les formes i als tempos que, quotidianament,
omplen els narius de l’altra societat —de la teva, de la meva,
posem per cas.
El personatge procura viure —com tu, com jo. Conscient que
la seva és una cursa desavantatjosa, però desfermada sense
renunciar a les aspiracions de capgirar l’establiment de la seva
bombolla de crua quotidianitat, sense desistir als seus luxes
assequibles —en aquest cas, una habitació per una nit, per
una estona durant la nit.
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et pensis que et dic que no, ara), perquè, a primera vista, no són
els diners, el que ens lliga de peus a terra, ni a tu ni a mi! [...].
Perquè, en poc més d’una hora, la seva mirada ens atrapa
dins la seva circumstància, i vet aquí que la circumstància en
qüestió és com la teva i com la meva, company, encara que
amb un paisatge incòmode per a nosaltres, tu i jo.
Efectivament, La nit just abans dels boscos revela les respostes
deliberadament amagades, reprimides al fons de la memòria.
Revela que creiem millor aguantar-nos, retenir-nos, frenarnos, malgrat això, ens rosegui per dintre.
Sigui quina sigui la nostra condició, sigui quina sigui la nostra
altra societat, la nostra misèria és la mateixa: la necessitat de
procurar la comoditat pràcticament —només pràcticament—
assolible.
Finalment, torna la llum a la sala. Desenes de cossos nus que s’alcen. Retalls de pell d’una sola peça pel terra, i carn, carn viva.

* Gabriel Pena Ballesté. Òptic i poeta. Premi Joan Duch, amb un
recull poètic titulat Urbicidi, publicat al llibre Trista Joia (ed. Fonoll).

Així doncs, les condicions del personatge no disten de les
teves, company lector. I deixa’m que et digui company, company lector [...] abans de res, tinc aquesta idea que he de dir-te,
tu, jo, que anem voltant per aquesta ciutat tan estranya sense
pasta (però jo et pago un cafè, eh, company, per això en tinc, no

Enguany, ha guanyat el premi de poesia Les Talúries amb el llibre
Ancoratges de baix cost, publicat per Pagès Editors. A més, ha dirigit
la revista Ull & Enginy i ha col·laborat en la revista Cavall Fort. Actualment, podem veure els seus textos en la publicació digital Directe!cat
i al diari La Mañana.
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Mireia Salvía, nascuda el 1970, és llicenciada en Belles Arts,
especialitat imatge, per la Universitat de Barcelona. S’inicia
professionalment en reportatge gràfic treballant al diari La
Mañana. Més tard, s’interessa pel vessant més creatiu i artístic de la fotografia realitzant diverses exposicions i combinant-
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ho amb la feina a l’agència de publicitat Magma. En la actualitat, treballa de freelance i en projectes personals. Li interessa
especialment la fotografia d’espais, arquitectura i objectes,
sempre amb una interpretació personal que remet al seu imaginari particular.
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ACTIVITATS

Concert dels 25 anys a l’Auditori

CORAL L’ESTEL DEL CERCLE DE BELLES ARTS
La Coral L’Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida ha celebrat,
aquest any 2007, el seu 25è aniversari. El seu inici va sorgir
d’una idea dels pares i les mares dels alumnes del col·legi de
les Dominiques, essent aquest el lloc de trobada per als
corresponents assajos i activitats. Anys després, en motiu de
l’estructuració del propi centre educatiu, van sol·licitar formar
part com a secció musical del Cercle de Belles Arts i es van
incorporar a la mateixa entitat.
Durant aquests 25 anys han estat diverses les persones que
l’han dirigit: la primera fou Carme Vidal, posteriorment
Enric Navàs, després Rosa Maria Pujol i, actualment, ho és
Gemma Naranjo. La major part de les seves interpretacions
han estat vinculades als actes culturals de la ciutat de
Lleida.
Pertany a la Federació Catalana d’Entitats Corals, per la qual
cosa realitza intercanvis amb altres agrupacions musicals.
Destaquen les actuacions que han portat a terme en dues
vegades a París, i van participar en els actes organitzats per la
UNESCO. Totes les seves cantades sempre són per causes
benèfiques, actes de solidaritat i col·laboració amb diferents
esdeveniments de la vida cultural de la ciutat.
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Cal destacar la participació en l’òpera de l’Arca de Noé i al
Cant de la Sibil·la a la Seu Vella de Lleida, aquesta retrobada
pel Cercle de Belles Arts en motiu del seu 50è aniversari.
També ha participat en alguns recitals poètics organitzats pel
Cercle de Belles Arts en homenatge a diversos poetes.
En la celebració del seu 25è aniversari hi ha tres actes de gran
relleu: el primer és el concert 25 anys cantant, celebrat el mes de
febrer a l’Auditori Enric Granados de Lleida; el mes d’abril, la
Diputació de Lleida col·labora fent una aportació important amb
un concert de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres
de Lleida, en aquest concert hi estan convidades totes les corals
de Lleida i es dugué a terme a la Seu Vella de Lleida; un altre acte
important va ser el concert homenatge a tots els directors i
cantaires que han passat, durant aquests 25 anys, per la Coral
L’Estel i que es va realitzar al Palau de la Diputació de Lleida.
El seu repertori és variat, cantates populars, polifònic, religiós
i de diferents èpoques i estètiques musicals. Com ha novetat
en les seves últimes actuacions, s’ha pogut comptar amb
l’acompanyament al piano de la senyora Carme Papasseït.
Per molts anys.
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