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EDITORIAL

Molts grups polítics a Catalunya, que no dubten a autodefinirse d’esquerres i progressistes, sovint utilitzen el concepte sobirania, juntament amb un altre substantiu, com un concepte
per qualificar certes reivindicacions. No és gens estrany, doncs,
que facin bandera de termes com sobirania popular, sobirania
alimentària i sobirania econòmica, entre d’altres. Aquests conceptes són utilitzats com a eines de defensa i combat, contra els perills de la globalització i de les forces econòmiques
transnacionals, que posen en perill els drets de determinats
col·lectius populars, que viuen en certs territoris concrets i
acotats. Les sobiranies existeixen, i no ho neguen, malgrat reconèixer que vivim en un món econòmicament i culturalment
globalitzat, i socialment i moralment líquid.
Tot i així, però, el terme que no sovintegen aquestes forces
progressistes és el de sobirania cultural. Per què deu ser, però?
No crec que sigui perquè el desconeixen. Tanmateix, no estarà de més fer un petit esment de què significa, què abasta
i què implica.
Cada poble sobirà té, a més del territori geogràfic i la població, una identitat cultural, entenent-ne el patrimoni creatiu
col·lectiu acumulat a través del temps, que distingeix una
nació d’una altra i que genera el sentit de pertinença en els
seus ciutadans. Qualsevol poble és propietari d’un patrimoni
cultural col·lectiu, construït al llarg de la seva història i que
es caracteritza, essencialment, perquè conté models culturals
comuns, com ara l’idioma, costums, tradicions, creences, usos,
menjars típics, vestimentes tradicionals, expressions artesanals,
etc. D’aquí que parlem de la cultura en sentit nacional.
És, doncs, aquesta sobirania i aquesta identitat cultural les que
d’un temps ençà, a Catalunya, estan sent pertorbades, menys-

tingudes, degradades o depassades per aquelles forces polítiques i socials que posseeixen actualment, i en molts casos des de
fa unes quantes generacions, el poder polític a l’estat espanyol.
Són aquestes mateixes forces polítiques i socials que els grups
progressistes i d’esquerres que esmentava no dubten a voler
combatre en el terreny ideològic, de les idees i els conceptes
socials. Però, tanmateix, es mantenen estranyament neutrals
o mudes, i sense argumentari, quan la cultura hegemònica
de l’estat espanyol, que posseeix innegablement un poderós
poder de penetració i consolidació dins de tot el territori que
actualment abasta, ja que compta amb el major instrument
per fer-ho, un estat propi, intenta suplantar o menystenir la
cultura pròpia del poble de Catalunya.
A hores d’ara, no és possible defensar la defensa de la sobirania
cultural catalana dins de l’estat espanyol, que encara deslegitima el contingut dels llibres de text escrits a Catalunya, o que
no dubta a multar amb 600 euros un ciutadà per haver parlat
en català a l’aeroport del Prat de Barcelona a un funcionari
policial. Aquests són tristos i reveladors exemples, entre molts
més altres, que podríem esmentar.
A aquestes forces progressistes, que dubten que el millor instrument per defensar la sobirania cultural catalana és la creació
d’un estat català propi i que no dubten a defensar la sobirania
alimentària, o la sobirania econòmica, dir-los que si volen que
la cultura catalana no quedi malmesa, desdibuixada i arraconada a la paperera de la història, cal que defensem, com el
millor instrument en comú que l’ajudi i que la faci sobreviure,
la creació d’un estat propi per a Catalunya, perquè malgrat no
esmentar-la, la sobirania cultural també existeix i és un dels
patrimonis cabdals de les classes populars.
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ENTREVISTA

CLARA VIÑALS
Clara Viñals sembla tímida, però amb 13 anys ja feia bolos amb un grup que tenia amb unes
companyes d’institut. No és estrany, doncs, que estrenés la majoria d’edat creant un grup
propi. El nom de Renaldo & Clara surt d’una pel·lícula de Bob Dylan dels anys setanta, però
no està triat a l’atzar. “Té una mica de mi.” Perquè aquesta cantant, compositora
i historiadora de l’art diu sense embuts que ella buscava una formació per tocar els seus
propis temes. Un projecte molt personal en què, a banda de la veu i de les lletres,
Clara Viñals hi posa l’ànima.

ANNA SÀEZ

Fotografies: Rafa Ariño/Segre

Tenen disc acabat de sortir del forn:
Els afores. Clara Viñals està expectant.
“Sempre hi ha una mica de nervis per
saber si agradarà.” I sembla que sí. Els
concerts promocionals estan anant molt
bé i sembla que el projecte Renaldo &
Clara es consolida. El grup ha madurat
amb ella, de fet. Va sorgir el 2008, quan
tot just tenia 18 anys.
En aquests anys s’ha fet molta feina
de formigueta. Fa vertigen si es mira
enrere?
Vertigen no, però sí que penso que és
important haver aconseguit mantenirme fidel a mi mateixa. No hem tingut
cap èxit descomunal, però ens han
passat petites coses, com ara gravar
amb Elefant Records, una discogràfica que tenia completament mitificada,
perquè editaven discos de gent que
m’interessava molt, com Camera Obscura, un grup de Glasglow que em va
marcar d’adolescent. Per cert, totes les
cançons les fa la noia que canta, com en
el nostre cas. Vaig estar feliç una setmana sencera quan vaig saber que Elefant
Records ens editarien a nosaltres. Sempre hem anat pas a pas. El primer EP que
vam publicar amb Quadrant Records va
passar sense pena ni glòria, però un dia,
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quan encara hi havia My Space, ens va
escriure un col·lectiu de Barcelona que
es deia A Viva Veu per si volíem anar a
tocar. I va ser increïble, algú que et ve
de fora, que no et coneix, i et proposa
de fer un concert. També va ser important que ens dediquessin un article a
Rock delux... Són petites coses que ens
han permès avançar, consolidar el projecte, encara que sigui fent aquesta feina
de formigueta que deies. Hauria pogut
anar a una gran discogràfica, renunciar
a moltes coses i ells, a canvi, m’haurien
llençat, però no m’ha donat la gana de
fer-ho. Sé que encara hi ha molta gent
que no ens coneix, però som honestos i
fem el que realment volem fer.
Cantes, compons, escrius les lletres...
Res amb la imatge estereotipada de la
noia guapa de la banda. Aquí tu ets
la líder!
Des del principi vaig tenir clar que el
grup havia de ser un projecte personal.
No buscava una formació per ser una
mes i compondre entre tots i decidir democràticament quins temes formaven
part d’un disc. Necessitava més marge
de maniobra. Les cançons eren meues i
volia poder tenir la darrera paraula. Per
això vaig buscar un nom que, tot i que

vaig treure de la pel·lícula de Bob Dylan
dels anys setanta, tenia una mica de mi
sense que fos tan obvi com Clara Viñals
o una cosa semblant. Ens portem tots
molt bé, i sobretot amb Víctor Ayuso i
Hugo Alarcón, amb qui portem més
temps, i hi ha una bona entesa. Però sí,
és el meu grup.
Sempre has tingut les idees tan clares?
En aquest tema, una mica sí. De fet,
aquesta és la meua manera de compondre. Penso molt abans de fer una cançó,
però quan la faig és que ja tinc la idea
molt clara. Després em pot sortir o no,
però sempre sé cap on vull anar. Componc poc perquè penso molt. Després
els temes s’han de treballar, però mai no
escric per escriure.
Pesa més la lletra o la música?
Depèn de cada cas. L’important és
trobar l’equilibri entre lletra i música.
Perquè una cançó és això. Per mi, un
poema musicat no és una cançó perquè
no està equilibrat. Una cançó funciona
quan hi ha un equilibri entre música i lletra. I això no vol dir que no hi hagi lletres
boníssimes que puguin funcionar soles,
però han nascut per anar amb música.

Acabeu de publicar Els afores. Com
s’ha gestat aquest disc?
Aquest darrer disc ha funcionat una mica
diferent als anteriors. Abans, quan teníem
prou cançons, ens plantejàvem de fer un
disc. Més o menys com fa tothom. Aquest
cop, però, tenia ganes de fer una cosa
més coherent. Tampoc no un disc conceptual, però sí que buscava una unitat
temàtica. Anava fent cançons i les anava
gravant a l’estudi. La nostra sort és que
Víctor Ayuso té un estudi a Lleida i això
ens ha permès fer el disc pràcticament
entre tres persones. L’ha produït ell i hem
pogut ser molt independents. Gravàvem a
mesura que anava tenint les cançons. És a
dir, que cada tema ja va néixer per formar
part d’un disc. Quan em va sortir el títol ja
ho vaig veure clar del tot. Els afores com
a metàfora de tot el que hi ha al nostre
voltant, de com a través dels sentits, de la
percepció, arribem a captar aquest món.
I després d’aquest procés creatiu més
plàcid, els nervis de saber si funciona.
No et pensis... Durant el procés creatiu
també hi ha tensió, perquè estàs molt
alterat. De vegades avances i estàs molt
content i d’altres t’encalles, discuteixes
amb els companys... No és gaire plàcid

[riu]. És cert que ha anat tot molt fluid,
però al cap i a la fi estàs fent una feina i
sempre hi ha coses que surten a l’últim
moment i penses que no arribaràs. Llavors, quan ho dónes per tancat, sí: et
quedes satisfeta del que has fet, però
amb uns certs nervis fins que no surt publicat. Tornes a ser feliç quan veus que a
la gent li agrada.

Sempre imposa, l’escenari. Segueixes
estan nerviosa i preocupada perquè no
hi hagi cap errada tècnica. Encara que
faci molt temps que ets en el món de la
música, cada concert és un món i no et
permet abaixar la guàrdia. Suposo que
hi ha gent que perd la vergonya i no passa nervis..., però no és el meu cas.
Alguna sala talismà?

Quan estreneu disc, com ara, la reacció del públic pot afectar? No és el
mateix cantar temes ja coneguts que
cançons noves, no?
Una mica pendent sí que n’estàs, del públic. No deixes d’estar fent un espectacle, no et pots aïllar perquè hi ha d’haver
una comunicació. Tu fas comentaris i
veus si va bé, si la gent riu, si estan callats
perquè t’escolten... Has d’investigar una
mica, perquè una cosa és el disc, que el
vam gravar al nostre gust, i l’altra com
el plasmes al directe. En els primers concerts has d’estar pendent si cal adaptar
algunes coses. Però quan ja ho tens més
apamat, vas a la teua. En part, perquè
moltes vegades no veus res. Els focus fan
que ho vegis tot negre.
Encara hi ha nervis abans de pujar a
l’escenari?

Qualsevol que no sigui un auditori! Si
pogués triar, no hi tocaria, perquè els
trobo molt freds. M’agrada que la gent
pugui tenir una cervesa a la mà mentre
ens escolta. És com si sentissis el públic
més proper, i això et permet ser més informal. En llocs molt seriosos em sento
més tallada. En canvi, les sales de concert són més agraïdes. Un lloc on sempre és estrany de tocar per a mi és al
Cafè del Teatre. D’una banda, sóc a casa,
i això està molt bé perquè coneixes molt
l’espai com a espectadora, perquè hi has
tocat molt, perquè ets a la teua ciutat i
saps que et vindran a veure la família,
els amics, els companys de feina... Però a
la vegada això fa que sigui tot una mica
estrany, perquè és un públic que no ve
només perquè li agradi la teva obra, sinó
que ve per tu, perquè et coneix. Però de
la mateixa manera que dic això, em fa
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Quan ensenyes per primer cop una cançó et sents
despullada, vulnerable.

molta il·lusió actuar-hi. Ja hi vaig tocar
amb el primer grup! I també el freqüento com a clienta, així que és com estar
a casa.
S’ha normalitzat que els artistes regaleu la música. Els concerts acabaran
sent l’única sortida?
És possible que sí. I encara és més complicat, perquè no es pot tocar en directe
si la gent no va als concerts. I la gent per
anar als concerts ha de conèixer la música. Costa aconseguir fer pagar una entrada i, en canvi, no es qüestiona el preu del
gintònic que s’estan prenent, que de vegades val més diners. És com si la cultura
no tingués valor. Quan algú va a un concert no paga només per aquella hora de
música, sinó per un procés de moltes hores. Sembla que no s’acaba d’entendre,
això. Tots hem estat en concerts de gent
boníssima en què hi havia quatre gats.
En canvi, el grup del fill del Bárcenas omple sales. Sembla graciós, però és molt
trist. Poder accedir gratis a un disc és un
sacrilegi, però ja es veu normal. I com
que t’arriba gratis no el valores. Dic això
i nosaltres deixem la música a Spotify de
manera gratuïta, malgrat que val molts
diners fer un disc! Què menys que gastar-te 10 euros en un concert.
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Com afecta aquesta realitat?
És molt contraproduent i molt contradictori regalar la música, i es dóna per fet
que ho faràs. Internet i els home studios
han democratitzat les eines i ara pots fer
un disc amb un ordinador, és cert. Però
no sona igual que fer-ho en un estudi de
gravació amb professionals i màquines
que costen molts diners. Potser gravantme al meu MacBook i penjant-ho a YouTube em faria famosa, però intento fer
música de manera seriosa, amb respecte.
I tot això, en plena crisi
És un moment bastant complicat. Ens
ha afectat molt la crisi, però també una
cosa que sembla que no tingui res a
veure amb nosaltres, com que iCat desaparegués de la FM i es quedés només
a Internet. Als concerts es notava molt.
Les cançons que havien sonat a la ràdio
funcionaven millor. I més perquè nosaltres fem pop, però un pop d’escoltar,
molt elaborat, molt treballat. De vegades arriba a ser dens perquè hi ha moltes capes.
La crítica us ha tractat molt bé
De vegades et sorprèn el que llegeixes.

En revistes especialitzades han dit alguna
vegada que tenim referències de grups
que no conec. Això em fa molta gràcia
quan passa. Llavors els busco i penso
que tenien raó. És molt divertit. També
ens han dit que el meu accent lleidatà fa
que les cançons sonin afrancesades.
I tu, amb quina cançó et quedes?
Es fa molt difícil de dir. Del darrer disc,
m’agrada molt Monument, trobo que la
lletra està molt aconseguida. En general,
he mirat de fer lletres més fresques, més
directes. Aparentment molt senzilles. De
Fent amics, que va ser la primera que
vaig gravar, m’agrada sobretot com ha
quedat la producció. Però totes tenen
una història. Cap hi és com a farciment.
Les deu són importants.
Un desig?
Si pogués, seguiria amb el grup fins
que em mori. O fins que se m’acabin
les idees, que és el que més em preocupa [riu]. Però de moment sembla que
no, ja estic pensant en el següent. Firmaria ara per saber que faré deu discos
més i que hi haurà molts concerts, que
és el que et dóna una certa estabilitat.
Jo intento anar molt al Cafè del Teatre

a veure concerts de grups que potser
no conec, però m’agrada deixar-me
sorprendre.
Pesa ser la noia del grup?
Sempre he intentat anar a la meua,
però quan llegeixo adjectius que difícilment s’aplicarien a un cantant, em fa
ràbia. Al principi em ratllava molt. Però
ara cada cop es parla menys de si tinc

la veu dolça o coses així i em pregunten
per les lletres. Normalment, són vivencials. Cada cop m’atreveixo a dir més
coses. Les lletres del principi, ara les
trobo fluixes, un pèl abstractes, potser
per aquest pudor inicial. Cantes en la
teua llengua. En la mateixa que penses
i parles, i això té un inconvenient: et
sents despullada. Em fa pànic cada cop
que ensenyo una cançó nova, em sento
molt vulnerable.

Discografia de Renaldo & Clara:
“ Renaldo & Clara” EP (Quadrant Records, 2009)
“Lilà” EP (Elefant Records, 2012)
“Fruits del teu bosc” LP (Bankrobber,
2014)
“Xavier Baró i Renaldo & Clara” EP
(Bankrobber/Grans Records, 2016)
“Els afores” LP (Bankrobber, 2017)
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DONES I JOVES DE VERITAT
TERESA IBARS

L’any 1905 no hi havia racó en el qual no s’escoltés, d’una forma o una altra,
la veu d’una dona parlant de si mateixa i exigint nous drets.
Aleksandra Kol·lontai (1872-1952)

Any 2017. Entorn, revista ARTS. Un grup de dones creadores
ens parlen de si mateixes i també exigeixen drets, plantegen
nous reptes, reivindiquen la seua creació i el seu treball. Són
un grup de dones que, des de sensibilitats i llenguatges diferents, ens mostren la seua vocació, en alguns casos professió, i la plantegen com una palanca de canvi, com una eina
per incidir en el dur entorn que les envolta, com una plataforma de creixement personal. I no els valen els adjectius qualificatius que, en moltes ocasions, s’atribueixen a la seua obra
en funció del seu gènere. No pretenen ni volen ser dolces,
sensibles, tendres ni sofisticades. No admeten les trampes
de la llengua que les cataloga d’una manera diferent que a la
creació masculina. Elles, lluitadores i compromeses, creen,
i quan ho fan, no ho fan des del fet de ser dones. Ho fan des
del perfeccionisme que el seu propi art els exigeix. Després,
però, un cop s’allunyen de la seua creació, posaria la mà al
foc, sense por de cremar-me, que sí que han de lluitar per
fer-se un lloc en un món en què predomina el fet masculí i en
què el patriarcat encara té unes arrels profundes i gruixudes.
Totes elles, moltes de nosaltres, no volen una llengua que les
lligui a aquest sistema, no volen actituds que es desprenguin
d’aquesta llengua, no volen, en definitiva, que quan es parli
d’elles es faci des del paternalisme que implica parlar de la
seua sensibilitat diferent, perquè, en definitiva, la pregunta
seria: diferent de què?

Clara Wieck, Leipzig 1819 - Frankfurt 1896. Compositora i pianista.
Casada amb Robert Schumann, que va haver de deixar de compondre per tocar les peces d’ell.

És clar que queda molt per fer, encara ens hem de lamentar
d’un passat dominat pels homes i protagonitzat per ells, que
determina el nostre present. Encara, en definitiva, fan falta
iniciatives com la que es fa en aquest número d’ARTS, dedicat a dones creadores, per mirar d’encarrilar una suposada
normalitat i una desitjada igualtat que no acaben d’arribar.
Per tant, aquest dossier respon tant a un acte reivindicatiu
de la creació femenina lleidatana com a la voluntat d’oferir
un petit escenari a la diversitat i la potència de les propostes
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Literatura femenina. Foto de Xavier Porta.

i treballs d’algunes d’aquestes creadores. El fet de presentar-les amb aquest escrit em permet exposar la meua discrepància amb l’atribució al nostre gènere d’una suposada
sensibilitat femenina. Que les dones puguem captar temes
o expressar emocions que els homes no poden no ho trobo
gens rellevant perquè, de fet, el món és molt més ampli i
plural per reduir-lo a aquesta simple dicotomia de femení i
masculí. Els homes i les dones, independentment del gènere al qual pertanyen, responen també, i això és igualment
determinant, a condicionants de classe i, tal vegada, en un
segon terme —però no per això menys transcendents—,
d’edat i de procedència geogràfica. L’ordre dels factors no
hauria d’alterar el producte, però ho fa!
Preocupa, em preocupa molt, que encara les dones ens haguem de plantejar reivindicar i defendre el nostre espai en
qualsevol dels aspectes en què compartim protagonisme
amb els homes, perquè, si no ho fem, passa que, com si fos
hedra, la fortalesa del món masculí i masculinitzat ho envaeix tot. Per tant, més que reduir l’afer a una qüestió de
percepcions i comportaments lligats al fet biològic del gè-
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nere, m’interessa abordar-lo des del punt de vista de la lluita, encara inacabada, de les dones. Perquè tot i que l’art, per
mi, no entén de sexes ni de sensibilitats lligades a un gènere
o a un altre, sí que entén de silenciaments i de possibilitats
d’accés. Les qüestions de gènere, igual que les de classe social, edat i procedència geogràfica, són indefugibles a l’hora
d’abordar la problemàtica de fons.
Ser dona, treballadora i jove són tres handicaps que encara ens van en contra, i el de ser jove, d’una forma perversament castrant. Les que, per edat, se suposa que “encara ho
tenen tot per fer i molt per aprendre”, trist tòpic, en aquest
número d’ARTS en donen una lliçó. Lily Brik, profunda,
gran i precisa com els seus grafits, ens obliga a tenir el
cap mirant amunt. Extreu bellesa de les ombres del dolor. Dóna vida a parets mortes i transforma. Iona Balcells
s’obre pas en un món que, dominat pels homes, empra les
dones i les relega a un segon pla que ella no està disposada
a admetre. Els petits formats intimistes de les seues propostes s’enfronten àcidament a les disfuncions del nostre
món. Meritxell Nus, de paraula precisa, preciosa, profun-

neguts, s’han de descartar. Ares Massip, també de mirada
atenta, implicada i compromesa, capta la informació de
l’instant que esdevé història i la perpetua en un document
fotogràfic que, alhora, és art. Clara Vinyals fa de les lletres
que escriu i de les cançons que compon un tot indestriable
amb què mostra la seua visió del món, de l’amistat, de la
vida. Totes elles, compromís en essència. Lluita! I totes,
potents, amb la vida al davant, joves que, com deia Teresa
Pàmies quan reflexionava sobre si mateixa mentre somiava ser jove de veritat, poden córrer, ballar, no cansar-se.
Joves que, per damunt de tot, poden equivocar-se perquè, com deia l’escriptora, de res no serveix ser jove amb
l’experiència d’un adult.
Elles, joves de veritat.
Elles, lluitadores i creadores.
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da, s’endinsa en les contradiccions de l’ésser humà, d’ella
mateixa i dels canvis als quals estem sotmesos. L’altre, el
desig, la passió, les forces que ens dominen. Quimeres
humanes. Alba Cros, a través d’un tercer ull, les seues
càmeres, sent i viu la responsabilitat que té amb la seua
creació. Sap que pot incidir, i això fa que reflexioni des
d’on i com vol fer-ho. Maria Mora entén la dansa i la improvisació com una possibilitat d’habitar el cos mentre ens
pacifiquem amb ell, mostrant-nos que l’error ens ajuda a
créixer i esdevé una oportunitat. El risc, l’acceptació, la
superació són les paraules que es lliguen de manera ineludible a la seua creació. Irene López i Isabel Barios, des
de perspectives diferents, ens apropen a una utilitat pragmàtica de l’art. El treballen per subvertir patrons (mestrealumne, metge-pacient), per donar eines d’apoderament
i de creixement, per plantejar reptes que, no per desco-
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Qui sóc? Aquesta és la qüestió que més ha ressonat dins el
meu cap d’ençà que tinc memòria. No saber què hi venim a
fer o per què som aquí ens fa trontollar a l’inici de la nostra
edat adulta, i això és el que m’ha mogut sempre: la recerca
de la identitat. Anant d’aquí cap allà amb afany de trobar
quelcom que m’apassionés fins al punt de provocar passions errònies. La vida no funciona quan mirem d’adoptar
identitats que són, com si diguéssim, una disfressa que, a
més, no és de la nostra mida. Ara ja fa dos anys que vaig tenir el plaer de conèixer-me. Fins a aquell moment renegava
de mi i de tot el que feia. Havia après a qüestionar tots els
meus actes i vaig ser conscient de com en seria, de difícil,
desaprendre-ho. Vet aquí el dilema: evolucionar o començar
de nou. Quan vaig conèixer la veritable tristesa, vaig tastar
la resignació, l’apatia per la vida, i precisament això em va
fer tal com sóc avui, fins a l’extrem de deixar enrere la Mireia i convertir-me en la Lily.
Des del dia que va néixer la Lily, és a dir, jo, vaig tenir molt
clar que cada dia em llevaria recordant com de dur va ser
aprendre a ser feliç i a construir l’estima que em faltava, i
que mitjançant els esprais volia descriure la força interior
que mai més he de perdre. La Mireia s’havia sentit observada, jutjada, depreciada, i la mirada de l’altre li havia fet mal.
La Lily ha après a descriure aquelles mirades i les planteja
com a element d’interpel·lació de l’espectador que, com la
Lily, no abaixarà mai el cap. Mirar amunt i saber que no ens
mancarà res i recordar que, per molt alts que siguin els obstacles, la vida perdura i ens pertany només a nosaltres.
Per què faig street art? Perquè he descobert qui sóc.
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Imatges de Lily Brik.
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ART COMUNITARI I USOS SOCIALS

ISABEL BARIOS IBARS
IRENE LÓPEZ SECANELL

“MANIOBRES D’EVASIÓ”:
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
ISABEL BARIOS IBARS

Els centres sanitaris es presenten en el nostre imaginari
com a institucions on sovint és difícil poder desenvolupar
activitats distintes de les que, en principi, els defineixen.
Sense anar més lluny, l’arquitectura d’aquests espais està
molt lligada a les funcions de l’anàlisi del cos, l’adjudicació
de medicament i la cura immediata. Malgrat això —i per
això, el nostre treball—, el centre sanitari ideal hauria de
ser un espai on es promogués el benestar i la salut no solament de l’individu, sinó també del conjunt de la comunitat.
Hauríem de considerar-lo, doncs, un lloc de referència de
la salut integral, i plantejar-lo com un espai on confluïssin
diferents activitats que s’equilibressin entre si. Per aquest
motiu, s’han de proposar noves maneres d’entendre’l i nous
enfocaments que caldria potenciar-hi.
A través de la beca anual del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Sala d’Art Jove, la companya Miriam C. Cabeza, l’any 2015, vam obtenir una ajuda
per realitzar un projecte d’investigació que, amb el lema Maniobres d’evasió, volia endinsar-se en plantejaments innovadors com les conegudes CBA (pràctiques artístiques basades
en la comunitat), i en la manera com aquestes tenen un efecte real en l’assistència sanitària, concretament, en Atenció
Primària. Les CBA promouen l’intercanvi social i són creades pels i per als membres de la comunitat, amb l’objectiu de
promoure el creixement personal, la participació ciutadana,
la consciència cultural i el desenvolupament de la comunitat.
Són propostes que involucren les arts col·laboratives amb

les terapèutiques i la promoció de la salut, i que inclouen
una àmplia varietat d’activitats artístiques, com el teatre, les
arts visuals, la música o qualsevol altra forma d’expressió
creativa. En aquest sentit, l’Atenció Primària resultava un
focus d’interès en el qual es podien integrar aquests tipus de
pràctiques per diferents motius: pel seu caràcter preventiu
respecte a la malaltia i promotor de la salut; per la facilitat
d’emfatitzar, a través seu, l’apoderament de la persona; perquè és la porta d’accés des de la qual l’individu estableix el
primer contacte amb la institució sanitària i, a més, per la
seva relació directa amb la comunitat. Tots aquests motius
són més que suficients per considerar aquests espais llocs
idonis per desenvolupar un projecte artístic que plantegi diferents maneres de vincular els usuaris i el personal dedicat
a la salut a través de l’art.
El projecte Maniobres d’evasió es va desenvolupar al CAP
Sud de Sabadell i va partir de la necessitat de pensar com es
podien utilitzar les pràctiques artístiques com a eina de mediació en els contextos sanitaris, i com aquestes pràctiques
artístiques podien beneficiar els usuaris. A partir d’aquesta
premissa, es va constituir un grup de treball, conformat per
agents de la salut, associacions de veïns i artistes. Amb tots
ells es va realitzar la programació d’un taller d’art comunitari adreçat a la gent gran del barri amb risc d’aïllament social
a fi d’activar persones que es trobaven soles a les seves llars
i de remarcar la importància de la socialització en l’àmbit
de la salut mental dels individus. Els tallers van tenir lloc
un cop per setmana durant un mes a la biblioteca del centre
sanitari. Es va treballar, sobretot, a través de la narrativa
—de vivències personals o no—, la poesia, la música i la
gastronomia, entre d’altres. El fil conductor va ser la memòria, les vivències personals i els sentiments universals
15
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Activitat de “Maniobres d’evasió” al CAP Sabadell Sud. Foto: Isabel Barios.

que les conformen. Els resultats, molt positius, mostren un
alt nivell de participació, implicació i satisfacció.
En una avaluació realitzada un mes i mig després de la finalització de les activitats, es va observar, entre els usuaris
que hi havien col·laborat:
 atisfacció amb l’espontaneïtat que generava l’estructura
S
semioberta dels tallers. Els mateixos participants hi havien d’aportar els temes i ajudaven a conformar les activitats que s’hi feien cada dia.
 lt grau de participació i d’implicació i assiduïtat. En el
A
taller hi van participar entre deu i quinze persones, que
van acabar configurant un grup fix de deu individus, amb
qui es va poder fer aquesta avaluació.
 illora de les relacions entre els veïns. Els participants
M
en els tallers, habitants del mateix barri, van començar
a establir vincles d’amistat entre ells, que van provocar
que alguns es trobessin fora dels tallers, s’ajudessin en
algunes tasques de la vida quotidiana o bé establissin una
relació telefònica.
 illora en l’empatia. El fet de parlar de les vivències inM
dividuals a partir d’un tema comú va ajudar els membres
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del grup a veure que els altres el podien viure de manera
diferent, a la vegada que es van establir vincles entre les
experiències narrades. Les temàtiques abordades (la gastronomia, la música, les festivitats, etc.) van permetre connectar els participants amb els estats emocionals dels altres.
 otivació i socialització. El 70% dels participants eren
M
persones aïllades o en risc d’estar-ho i el 30%, persones
actives. Aquesta barreja, perfectament planificada, va ser
molt favorable, ja que les persones més actives, a part
que no tenien tantes dificultats a l’hora de participar, animaven les altres a fer-ho. Les persones en estat de risc
tenien uns bons índexs d’assistència al taller i les que van
venir a més de dues sessions ho van continuar fent fins
al final.
Pel que fa als professionals de la salut amb qui es va
col·laborar, també van considerar que el fet de treballar
colze a colze amb agents provinents d’altres disciplines
provocava un intercanvi d’opinions i metodologies que permetia generar dinàmiques molt positives. A més, Maniobres
d’evasió quedava perfectament integrat dins uns projectes
propis desenvolupats per aquest CAP i que s’anomenen:
Prescripció Social i PSUSS. Aquests, de caràcter social,
promocionen la creació d’una xarxa entre les entitats del
barri per promocionar les activitats que organitzen i per ob-

Finalment, tot el material generat a partir del nostre projecte i de la confluència amb els projectes del centre sanitari es
va exposar al mateix CAP, en altres centres socials de Sabadell i, finalment, al Centre d’Art Santa Mònica, en la mostra
col·lectiva de tots els projectes guanyadors dels ajuts de la
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya.
Maniobres d’evasió ha estat, doncs, un projecte que ha
possibilitat que tant els professionals de la salut com els

LES POTENCIALITATS DEL PENSAMENT
ARTÍSTIC A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
IRENE LÓPEZ SECANELL

Enmig d’un programa d’entreteniment, la presentadora pregunta al concursant: “T’han tocat preguntes en relació amb
la categoria cos humà. Digues, domines aquest tema?”. I ell
li va respondre: “Crec que sí, jo sempre porto el cos amb
mi, tant a la feina com a casa.” Malgrat que no va guanyar el
concurs, el concursant ens estava parlant d’un dels principals problemes de l’educació física del segle XXI: la concepció del cos. Les seves paraules ens recorden que vivim en
una escissió del cos i la ment, la qual es veu reforçada per
uns models d’educació física que prioritzen el físic davant
de l’intel·lecte, en lloc de concebre’ls des d’una perspectiva
holística. Malgrat que aquesta perspectiva rep el suport de
la majoria d’investigacions, quan ens traslladem a la realitat pràctica, podem observar com existeix una desconnexió entre teoria i praxi. Aquesta desconnexió la vaig poder
viure com a estudiant. Durant l’últim any de carrera, vaig
decidir visitar diferents escoles per veure com es treballava l’educació física i per trobar mestres que s’allunyessin
d’aquells models que a mi m’havien ensenyat com a alumna,
i que acostumaven a centrar-se únicament en un treball físic
a través de l’esport, la qual cosa afavoria únicament aquells
estudiants amb més habilitats esportives.
Aquelles visites a les escoles van coincidir amb la meva
formació com a mestra d’educació física. Des de la meva
experiència personal, vaig poder evidenciar com l’educació
física viu una crisi d’identitat. Mentre els discursos teòrics
exposen una educació física des d’una perspectiva holística
del cos-ment, la praxi a les institucions educatives segueixen reproduint activitats esportives encarades a l’adquisició
d’unes habilitats físiques que s’apliquen dins de diferents
contextos competitius que acostumen a relacionar-se amb
els esports d’elit. Viure aquesta situació em va portar a plantejar-me un repte ambiciós, que consistia a iniciar un procés
personal i professional per tal de posar en qüestió tot el que
sabia fins al moment sobre l’educació física. Volia trencar
amb tots aquells models que creia que tenia establerts per

artistes participants reflexionessin sobre la importància
d’incrementar l’ús d’altres disciplines en l’àmbit sanitari.
Així, el recurs de la creativitat, el respecte i l’escolta activa
permeten obrir el ventall d’activitats per incloure’n de més
artístiques i, sobretot, també de més participatives, per millorar les relacions entre els veïns i veïnes d’una zona, els
seus hàbits de vida i la seva autoestima. Les pràctiques artístiques participatives són, en definitiva, una eina útil per a
la interacció de les persones i, en l’àmbit de la salut, ajuden
a eliminar els rols (pacients, doctors, infermeres…), alhora
que possibiliten que les relacions pacient-professional siguin bidireccionals i horitzontals.

buscar noves formes d’aprendre. Aquest procés el vaig iniciar un cop finalitzada la meva formació al Grau d’Educació
Primària. Durant aquest període, vaig tenir la sort de formar-me amb un equip docent que apostava pel pensament
entorn de l’art contemporani. Amb ells vaig aprendre que la
potència de l’art contemporani resideix en la seva capacitat de provocar un pensament artístic. Pensar artísticament
significa incorporar en les nostres formes de ser i sentir
tot allò que les arts evoquen i provoquen: reflexió, crítica
i creativitat. És per aquest motiu que l’art contemporani
no és pròpiament una disciplina, sinó que pot expandir-se
transversalment a altres àrees del coneixement, entre les
quals trobem l’educació física. El pensament artístic des de
l’educació física no s’ha d’associar amb una tècnica, com
ara la pintura o l’escultura, o únicament amb la creació d’un
objecte, sinó com un préstec de consciència per expandir
el coneixement, per trencar els règims estètics i per viure
l’experiència estètica.
Per fer referència a l’art com a forma d’expansió del coneixement, em remeto a les paraules de Camnitzer quan afirmava
que l’interessant de l’art és preguntar-se què és allò que va generar l’obra i quina és la seva raó per existir. Les seves paraules són la base de les preguntes que em formulo cada cop que

“Orbital Motion”, de Monika Grzymala. Espai d’Art Contemporani
de Castelló.
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tenir beneficis en la salut de les persones de la zona amb
risc de malaltia mental.
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Activitat “Art Motion” a la Universitat de Lleida.
Foto: Irene López.

Activitat “BE INdiaca” a la Florida Universitària de Catarroja.
Foto: Irene López.

plantejo una activitat al voltant de l’art contemporani: quin
és el problema que vol resoldre l’artista? Com ens ajuda a repensar les formes d’abordar el currículum d’educació física?
Un exemple seria una de les sessions que vaig realitzar entorn de l’obra Orbital Motion, de Monika Grzymala. El problema que volia solucionar l’artista era la deconstrucció de la
bidimensionalitat de l’espai. Per fer-ho, va crear, mitjançant
l’ús de cintes adhesives, una transformació de l’espai expositiu a partir d’una xarxa de línies que suren per l’espai. La
inquietud de l’artista la trasllado a l’educació física: per què
els espais comuns on la practiquem només s’habiten des de
la seva bidimensionalitat? A partir d’aquí, s’inicia el procés
creatiu i decideixo que els estudiants utilitzin cintes adhesives per donar tridimensionalitat a partir de les línies que
conformen un camp poliesportiu. Aquesta acció és l’inici
d’un procés ludicocreatiu en un espai que s’allunya dels que
comunament coneixem en l’educació física.

per tal de motivar els estudiants a abandonar la tendència
de reproduir els models docents emmarcats en vells règims,
o a ser professionals capaços de produir-ne altres que infringeixin l’ordre comú de les coses. És aquí on resideix la tercera potencialitat de l’art: la creació d’experiències estètiques
actives. Des de la percepció de Dewey, una experiència
estètica activa és un terme que entén que l’espectador no
és un subjecte passiu que contempla l’obra, sinó que l’obra
provoca l’acció que el motiva a actuar i a transformar el seu
entorn. L’experiència estètica és una oportunitat perquè els
mestres siguin agents actius capaços de canviar i millorar
les seves pràctiques professionals, la qual cosa repercutirà
en una millora de la qualitat de la formació.

Aquesta experiència serveix per evidenciar una altra de les
potencialitats de l’art contemporani: la seva capacitat de
trencar amb els règims estètics. El concepte règim estètic
és un terme encunyat per Rancière que es defineix com el
lloc on s’ordenen les relacions entre els cossos, les imatges, els espais i els temps. Un exemple per treballar aquest
concepte seria l’activitat BE INdiaca que vaig realitzar a
partir de l’obra Körpergewichte (1969), de l’artista Franz
Erhard Walther. La finalitat de les seves obres és trencar
amb l’autoritat dels artistes i la passivitat contemplativa de
l’espectador. Per trencar la idea de subjecte passiu com feia
l’artista, decideixo deconstruir el règim estètic de l’esport
de la indiaca. Per fer-ho, els estudiants es converteixen en
objectes del joc, en aquest cas, en una xarxa. D’aquesta forma desapareix el règim estètic de la indiaca que coneixen
prèviament i els convido a jugar en un camp mòbil en què la
xarxa està formada per estudiants que estan constantment
en moviment i en què dos jugadors s’han d’adaptar a unes
condicions espacials que estan constantment en canvi.
Com veiem, l’art contemporani és una eina que ens permet
trencar amb els règims estètics que comunament coneixem
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Com veiem, el pensament entorn de l’art contemporani des
de l’educació física ens permet canviar la nostra interacció
amb l’espai, els objectes i els cossos, i, per tant, ens invita a imaginar formes distintes de desenvolupar la nostra
praxi professional. D’aquesta forma estem responent a la
responsabilitat social que tenim com a docents: la formació de persones amb un pensament artístic que els permeti
desenvolupar-se de forma reflexiva, crítica i creativa per tal
de millorar el món.

Activació de l’obra de Franz Erhard Walther a Wiels Contemporary
Art Centre. Foto: Sven Laurent.

format

LA MEVA ARMA, EL TEATRE

IONA BALCELLS

Sóc una noia tranquil·la, però amb nervi intern. M’agrada
fer les coses ben fetes, amb calma, a foc lent. Gaudeixo dels
petits plaers de la vida i m’agrada compartir-los. Sóc lluitadora, forta i dèbil alhora. Sóc creativa, sensible, artesana.
Sóc actriu i sóc dona.
Des de molt petita faig teatre, perquè des d’aleshores ha estat un refugi que sempre m’ha fet sentir bé. De fet, tenia la
impressió que era l’única cosa que sabia fer realment bé.
Acadèmicament no destacava, podríem dir que era una
mala estudiant, dispersa, inconstant, irresponsable…, però
quan feia teatre em sentia escoltada, valorada i fins i tot
respectada. Per mi, el teatre sempre ha estat un espai de
joc i de llibertat, de creativitat, el lloc on ningú no em jutjava, ni tan sols jo mateixa. M’hauria agradat sentir-me així
a l’escola, però del sistema educatiu d’aquest país..., ja en
parlarem en una altra ocasió.
Vaig anar a estudiar a Barcelona i allí vaig viure tres anys
intensíssims, en què vaig créixer com a persona i com a
actriu. Aleshores portava sempre la feina feta i els meus
companys i companyes em demanaven els apunts, i al mateix temps de formar-me vaig descobrir el teatre com a ofici. Ben aviat, però, vaig decidir que no volia ser una actriu
que va a càstings i després s’espera a casa a veure si algú
li truca. Vaig optar per tirar endavant els meus propis projectes, començant de zero i envoltant-me de persones que
m’enriquissin i m’aportessin artísticament i en l’àmbit personal. Viure del teatre no és fàcil, i jo tinc la sort de poder
dir que visc majoritàriament de la interpretació. Tot i així,
a part de fer teatre, com a bona actriu, i complint amb els
clixés de persona jove i preparada, també he de fer moltes
altres feines, i sí, també faig de cambrera, perquè sempre he

Foto: Núria Sánchez.
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Foto: Núria Sánchez.
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Foto: Jaume Viñas.

estat més de treballar que de queixar-me, i malgrat que hi ha
molta competència i que tot és molt difícil, no serveix de res
lamentar-se i després no fer res. Penso que som nosaltres
les que ens hem d’escalabrar per trobar nous formats i per
canviar les normes del joc, i és per això que en un dels meus
projectes, Les Lloronas Teatre, he trobat, juntament amb
dues actrius més, el meu foradet. Lloronas és un espectacle
de petit format, dura uns vint minuts. És una comèdia que
parla del nostre sistema social d’una forma àcida i sarcàstica, i que empra com a fil conductor l’antiquíssim ofici de
les ploraneres. Fa més d’un any que rodem amb aquest projecte i hem actuat en llibreries, galeries d’art, places, museus, bars, botigues..., però mai en un teatre. Si la gent no
va al teatre, nosaltres haurem d’anar on vagi la gent, oi? Si
la gent no va al teatre, nosaltres haurem d’anar a casa seva,
oi? I, a més, volem fer-ho sense artificis ni maquinària escènica, mostrant-nos de manera autèntica i propera, realitzant
accions i mostrant emocions, si cal, a les cases del públic.
Aquest espais alternatius ens permeten experimentar amb
altres llenguatges i altres tècniques. Ens permeten fer el teatre que volem.
Abans d’endinsar-me en aquest món, ja sabia que ser actriu
no seria fàcil, però ningú m’havia explicat que encara seria
més difícil pel fet de ser dona. Estava convençuda que el
panorama teatral, per allò de ser bohemis, progres i alternatius, escaparia una mica de les normes del sistema patriarcal. Però resulta que no, i que les arts escèniques tampoc se
salven de les urpes del masclisme. Mentre estudiava, vaig

En el meu segon projecte, La Fil·loxera Teatre, la totalitat
de la companyia som dones. Les tres actrius, la directora i
dramaturga, la tècnica de llums i de so i la gestora. Això no
ha estat buscat ni és producte d’una reivindicació explícita.
Senzillament ha succeït, però, no obstant això, no crec que
sigui casualitat.
En conclusió, voldria dir que encara hi ha molta feina per
fer. Les dones encara cobrem menys que els homes, les dones fem molts més nus que els homes, vestim amb roba més
provocativa, se’ns exigeix que estiguem primes, se’ns valora
més pel nostre aspecte físic que pels nostres dots interpretatius, i si alguna vegada ens donen un paper rellevant en
una obra, tothom es preguntarà amb qui hem anat al llit per
aconseguir-ho. M’agradaria poder dir que aquesta és una
batalla a punt d’acabar, que som a les portes de la normalització, del respecte, de la igualtat, però em temo que encara
haurem de picar pedra una bona estona més. Ja se n’ha fet
molta, de feina; comptem amb generacions i generacions de
dones que a cop de pic i pala ens han anat obrint camí a les
dones del present. Un record, aquí i ara, per a elles. Resulta,
però, que aquesta roca és dura i pesa. Ens hi haurem de
posar de bo de bo per anar esmicolant-la. Jo ho tinc clar, i la
meva arma és el teatre.
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observar que hi havia alguna cosa
que no encaixava. A classe, érem
moltes més noies que nois, concretament tres quartes parts de l’aula. Es
podria dir que gairebé totes les noies
estàvem molt il·lusionades i amb ganes de menjar-nos el món. Després,
quan anava al teatre, predominaven
els noms masculins, amb històries
protagonitzades per homes i en què
la presència femenina era ínfima. No
entenia res. Si aguditzava una mica
més l’observació, m’adonava que el
paper que desenvolupàvem nosaltres sovint era el de la dona cuidadora, de la germana de, l’amiga de,
i molts cops, de femme fatale, això
en el cas que les actrius fossin joves.
I si l’actriu tenia més de 50 anys,
acostumava a fer de dona amarga,
esquerpa o àcida. També vaig trobar
molt curiós que ells fossin els directors, els actors, els dramaturgs, els
escenògrafs..., mentre que les dones
fóssim majoritàriament maquilladores, caracteritzadores, assistentes,
encarregades del vestuari, de fer la
producció, la comunicació... Des de
sempre nosaltres hem desenvolupat, per tant, les feines
menys valorades i més poc reconegudes. La cara més visible del teatre és masculina i, en canvi, el públic teatral és
majoritàriament femení; tot plegat, una paradoxa.
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CINEMA
REIVINDICACIÓ DE LA IDENTITAT
ALBA CROS PELLISÉ

Després de tres anys d’unes vivències inimaginables, per fi
sembla que tot es calma i puc agafar una mica d’aire i distància per analitzar i pensar quin és aquest tren que fa dies
que ha sortit de l’estació i no ha parat la marxa en cap moment. Si alguna cosa he après durant aquests últims anys és
que el moviment genera molt més moviment. I jo, quan vaig
acabar el batxillerat a l’institut Màrius Torres, em moria de
ganes d’emprendre el vol i sortir a explorar el món, nodrirme, aprendre, equivocar-me, repensar-me i construir-me.
Amb la idea de ser periodista, vaig anar a estudiar Comunicació Audiovisual a Barcelona, on vaig descobrir tot el món
del cinema i els rodatges. Quan feia el segon curs, una companya de classe em va preguntar si volia involucrar-me en
un petit rodatge d’unes companyes de l’ESCAC. Tot aquell
món em va despertar moltíssima curiositat i vaig entrar en
el que seria el primer rodatge de molts. Tant, que vaig sortirne al cap de tres anys havent-me format al departament de
Càmera, dirigint la fotografia de curtmetratges de Màster
de Direcció de l’ESCAC i col·laborant en pel·lícules com
Barcelona nit d’estiu, de Dani de la Orden. Allà vaig veure
com directores i directors creaven, construïen històries, superaven tots els contratemps possibles, encaraven reptes i
lluitaven per fer-se camí entre aquesta difícil professió. Va
ser un descobriment de tot un món que em va fascinar i
vaig començar a veure que a això era al que realment em
volia dedicar, però encara no sabia ben bé quin departament de tots. Tot i això, paral·lelament, la meva carrera de
Comunicació anava avançant i em reclamava una mica més
d’atenció, havia d’acabar-la i fer el projecte de final de grau.
Així doncs, amb Laia Alabart, Marta Verheyen i Laura Rius,
companyes de classe i amigues, ens vam animar a començar
un curtmetratge que acabaria esdevenint una pel·lícula, un
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projecte que s’estrenaria en sales de cinema de tot Espanya
i es projectaria per festivals de tot el món, des de La Plata, a
l’Argentina, fins a Londres, passant per Los Angeles o Nova
York. Un recorregut que acabaria culminant amb el reconeixement de l’Acadèmia del Cinema Català amb la nominació
a millor pel·lícula als Premis Gaudí. Una sacsejada, una petita gran sacsejada inesperada.
Tot aquest procés m’ha fet descobrir un món i una indústria que desconeixia, uns engranatges que fa moltíssimes
dècades que funcionen. A la vegada, que jo també he anat
creixent i repensant-me com a persona. Després d’acabar
l’etapa de formació, i ja de ple en el món laboral, trobava a
faltar continuar-me formant. Per sort, he tingut el privilegi
de viure en una ciutat com Barcelona, que ofereix moltíssimes possibilitats en aquest sentit, com, per exemple, conferències, tallers, jornades temàtiques i espais dins i fora del
sistema que m’han permès seguir construint-me i conèixer
moltes de les realitats que ens envolten i ens afecten. Per
això, d’una manera gairebé impulsiva, he anat adquirint i
agafant consciència de totes aquelles coses que genero i
creo. Per mi, crear i transmetre a través de les imatges, a
banda d’incorporar un vessant creatiu amb infinites aplicacions i possibilitats i que em meravella cada dia més, és
també una responsabilitat. Cada cosa que generem i que
mostrem als altres, per petita que sigui, transmet un missatge, mostra una realitat que inclou persones i n’exclou
d’altres, perquè el relat cultural crea ideologia, genera i
contribueix a un imaginari, i és de tot aquest món del qual
sorgeixen els referents. Com a espectadora, m’he trobat
amb una falta constant de referents i he hagut de generarme’ls i treballar-me’ls jo mateixa. I ara que tinc l’oportunitat
d’explicar històries, d’intervenir en processos creatius, de

Autoretrat.
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Autoretrat.

visibilitzar i representar, sempre penso i tinc en compte
aquesta responsabilitat. A la vegada, em suposa un repte
personal i és una de les coses de què més gaudeixo en totes les meves feines: aportar aquest matís, parlar de totes
aquestes petites coses que conformen les persones.

contracorrent i em qüestiono la batalla en la qual m’he posat. Però aquest món també té un costat preciós. Em fa feliç
haver trobat molta gent disposada a ajudar-te, a animar-te,
a fer-te agafar aquesta confiança i seguretat que moltes vegades et falta. Gent que ha confiat en mi i m’ha fet créixer.
Des de la primera persona que em va convidar a anar a un
rodatge fins a productors i productores que pensen en mi,
així com les companyes directores que m’estan ajudant a tirar endavant un nou projecte de llargmetratge. Em fa sentirme apadrinada, privilegiada d’haver pogut conèixer moltes
de les referents que tenia i que ara treballem juntes a molts
nivells. I és en aquests moments creatius que compartim,
quan ens escrivim o ens trobem a hores intempestives i en
llocs indeterminats, ens llegim els guions mutus en procés,
quan perdem el nord i fem broma de tot plegat, que sempre
sorgeix la gran pregunta: què hi fem, en aquesta professió
tan inestable, boja, gairebé malaltissa i solitària? Qui ens
demanava posar-nos en projectes que duren anys i en feines
tan absorbents? I és llavors quan ens adonem que l’única
cosa que a nosaltres ens fa felices i ens dóna vida és explicar històries a través de les imatges, i no ho canviaríem per
res del món.

Moltes vegades sóc conscient del privilegi en què visc, del
petit lloc que ocupo i que sempre intento fer extensible a
tothom que m’envolta, perquè, malauradament, la càrrega
que portem a sobre com a dones ens impossibilita inconscientment de moltes coses. L’educació que hem rebut no ens
ha ensenyat a ser líders, a alçar la veu ni a gairebé decidir
per nosaltres mateixes. Però això no vol dir que no tinguem
la capacitat de fer-ho. Una de les coses que em posa més
trista és veure com moltes de les directores o realitzadores
que m’he trobat tenen idees o projectes interessantíssims
entre mans, però que no els tiren endavant o no els acaben
perquè no se senten capaces de fer-ho. I també són moltes
les directores que tenen molt clar quin projecte volen fer,
però després els costa tirar-lo endavant perquè no troben
finançament o perquè els falta suport del mateix sector. Davant d’aquesta situació, moltes vegades sento que lluito a
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POESIA
L’ESPAI DE LA PARAULA
MERITXELL NUS

Tres llibres de poemes inèdits i un de publicat sintetitzen
la trajectòria literària del personatge que respon a aquest
nom, Meritxell Nus. Des d’aquell primer Res que no sigui
fins a La serp que ens mira, el darrer llibre acabat, hi
ha hagut una renovació i un canvi d’interès personal que,
fins a cert punt ineludible, s’ha traduït i traslladat en la
versificació.

naturalment, sense voler i sense remei. Vaig acceptar que
Res que no sigui s’havia extraviat i que, per tant, no era
necessari. Ha estat fa poc que l’he trobat de nou, en un arxiu
.doc, empolsegat i parlant sol.

M’he proposat d’escriure/ res que no sigui cert és un vers
de Vicent Andrés Estellés. A banda d’un reconeixement de
la influència d’aquest autor en una primera etapa escriptora, alçar el vers a la categoria de títol anava més enllà d’un
homenatge: hi havia la pretensió de declarar com, des de
l’escriptura, el que movia aquells poemes era la voluntat de
plasmar una certesa, una realitat, una existència qüestionable, i tant. Però, sobretot, palpable. Malgrat que la literatura
sigui, en la seua condició fictícia, una invenció, una mentida, sí que els primers poemes eren moguts per un afany
d’explicar. Explicar una percepció d’allò que n’hem dit realitat. El vers és una validació. Un restabliment d’un input1
que es manifesta en el verb. Res que no sigui va néixer amb
la metodologia del bloc: són poemes fets com un dibuixant
que aprofita qualsevol esgarrapada per traçar l’esbós al seu
quadern de butxaca. Són poemes dels anys d’universitat
que recreen el record de la ruralitat i la duresa d’Estac quan
va estavellar-se a l’asfalt de les avingudes lleidatanes. És
un poemari que també porta impregnada l’olor del tabac
d’aquelles tertúlies a l’Antares, fa més de deu anys.

Fenòmens respon a aquesta època de viure a cavall de
diversos mons físics: Lleida, París, Vic, Cadaqués, Estac,
Badalona. Una època de contrastos definia una poesia inventari: manifestacions fenomèniques que no sabia fer
quallar d’altra manera que no fos en el vers. Per això Fenòmens (Ed. Curbet, 2014) es debat constantment en un canvi d’escenari que genera dinamisme però també confusió.
Quan no saps on ets, s’evidencia i s’accelera l’afany de recerca externa i, de retruc, interna. És crucial saber on som,
no cal dir-ho. Més que no pas saber on volem anar. El punt
de partida condiciona quin serà el millor camí cap al destí.2
El canvi geogràfic desorienta i desdibuixa els referents. Per
contra, cada vegada que he tancat la porta d’una casa (per
darrer cop) i me n’he anat, he tingut la sensació que morir
deu ser això: marxar d’una vida quan, allí d’on marxes, la
vida continua sense tu. De fet, és un entrenament de primera per a l’última casa (i per al darrer cop). Fenòmens, sobretot, és la transformació d’una carallot en una dona nova. És
la constatació de la transitorietat ineluctable. És un aiguabarreig d’una solitud de mausoleu que va intercalant-se amb
la presència de l’altre. Jo no podria escriure poesia sense
l’altre. Perquè l’altre és el GPS insubornable que m’indica en
quin punt del camí m’encallo o m’accelero.

Més de deu trasllats de casa (en menys de deu anys) van
propiciar que, entre paquets, maletes i bosses disperses,
aquests versos i altres coses desapareguessin. Jo confio en
la naturalesa més que sàvia de les coses que anem perdent

Així que es va tancar Fenòmens, de seguida començaven
a perfilar-se els primers versos de Sutge (2015), que són
una reflexió del desig i el seu impacte. Encara que, segons
diuen, només importi el present, tots venim bastant ma-
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cerats i marcats pel passat. Aquestes marques, en el cas
del foc —que és la metàfora constant del desig, a Sutge—, vindrien a ser les màscares3 de sutge. M’interessava
el sutge perquè és el resultat d’una combustió incompleta
de matèries orgàniques. Per tant, a Sutge sobretot em vaig
centrar en aquells tipus de desig incomplets o de combustió
impossible. El que hi abordava era com des de la incompleció personal no pots fusionar-te amb l’altre i pretendre que
el resultat sigui bo. És a dir, no hi ha combustió total si els
individus que es fusionen no es troben —per separat— en
compleció, en integritat. A més, el foc és arrasador, com la
passió. I té la qualitat transformadora (no pas destructora),
i també purifica. El foc és atractiu i perillós. Com quan et
cremes, que no hi ha retop, també segons quines passions
actuen com el foc: si hi vols jugar, has de tenir un domini del
que remenes per no acabar fatal.
La serp que ens mira és la conseqüència de viure perillosament, tal com volia Rodoreda. La serp és la temptació,
la passió. És un símbol positiu de protecció i veneració i,
també, tot el contrari. És fastigosa i atractiva. És poderosa
i s’arrossega. És una contradicció. A La serp que ens mira
escrivia i no m’importava què podia passar amb aquells poemes. Són uns versos trencats. Completament esbocinats,
per dins. És un llibre que sé que costarà de moure. Hi ha
massa trinxera, al principi sobretot. Al final, no. Al final del
llibre hi ha una pau quasi de comunió.
Després de tot, segueixo al principi. Aquesta és la sensació.
Malgrat les transformacions d’un vers a l’altre vers, d’un
poema al següent, d’un llibre de fa anys al més recent dels
mots, la sensació és de principi. De principiant de precipici.
Caminar pel voral d’un estimball pot acabar sent habitual,
tot i el risc de l’esvoranc. El risc de l’escriptura és el que em
fa la sensació d’estar al principi. Com si cada vegada que em
disposo a fer versos o a confegir-ne fos un matí d’estrenes
enfarfegat de dies vells. Cada poema és una vida que comença. Escriure és posar en camisa nova un cos gastat i de
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tornada. O treure les ulleres als ulls molls de la innocència.
Escriure és adonar-te que ara ho manes tot... i que, més tard,
com deia aquell,4 “som instruments d’alguna força que ens
té a les mans”.
Ben mirat, aquesta sensació de principi qui sap si m’és donada per la condició de ser, com qui diu, inèdita. No sé fins a
quin punt tenien raó aquells crítics literaris nord-americans
quan asseguraven que una creació literària s’enllesteix així
que el lector s’hi pot rebolcar. Si no hi ha accés a un material literari, no existeix? Si només és en una certa intimitat,
l’obra no s’ha tancat del tot? En els inèdits hi ha un espai, el
de la recepció, que no s’ocupa. I, mentrestant, és l’espai de
la paraula que tu vols.

Possiblement, la creació té més a veure amb l’entrada que amb la sortida. Allò que exposes, ho dones al món. Entra a formar part del
corpus artístic universal. Per tant, des de la perspectiva del banc mundial de versos, cada nova aportació és una entrada. Si hem associat la
creació amb la sortida ha estat causa d’aquest autocentrament que ens distingeix, ens delimita i ens limita.
2
Virginia Blanes, t’ho dec.
3
f 1 Polsim negre, especialment de sutge. 2 fig Taca moral. [GDLC]
4
Aquell és Vinyoli.
1
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NaSrAla del
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moviment

EL COS, UN LLOC PER A TOTHOM
MARIA MORA ALCOLEA

La meva passió, que alhora és professió i, per tant, projecte
vital, és la dansa. Així és com m’agrada presentar-me, perquè, tot i que estic interessada en molts estils de ball i disciplines de moviment, m’he especialitzat fonamentalment
en la dansa contemporània i la improvisació. Aquestes dues
branques del mateix fet artístic em permeten desenvolupar
diferents projectes, tant en l’àmbit pedagògic com en el de
la realització de performances.
En primer lloc, vull comentar que vaig estudiar al Conservatori de Lleida Enric Granados el grau mitjà de música
en flauta travessera i que no va ser fins que vaig finalitzar
aquests estudis que em vaig endinsar en el món de la dansa.
En aquell moment tenia vint-i-dos anys, la qual cosa feia que
les possibilitats d’entrar a estudiar en un lloc oficial fossin
molt més reduïdes que si ho hagués intentat a una edat més
primerenca. Alhora, els estudis musicals realitzats m’oferien
una formació i una informació molt útil per a la dansa, ja que
totes dues són disciplines que van molt de bracet. En aquell
moment vaig decidir viatjar a Brussel·les, ja que és una ciutat
on la dansa contemporània està molt desenvolupada i hi ha
diverses escoles i companyies de prestigi internacional. Allí
vaig interessar-me per la Comunitat Internacional de Recerca Axis Syllabus, vaig passar a formar-ne part i vaig rebre
classes de diferents estils de dansa contemporània.
Axis Syllabus: axis significa “eix”, i syllabus, “taula de contingut”. En definitiva, taula de contingut de l’eix vol ser com
una gramàtica i un lèxic per al moviment. Es tracta d’una
recopilació d’informació sobre la locomoció humana i una
manera d’organitzar-la. La medicina, la física, l’anatomia,
la fisiologia, la neurologia i altres ciències esdevenen fonamentals per elaborar aquests continguts i classificar-los amb
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l’objectiu d’aplicar la informació a diferents activitats a fi
i efecte d’assolir la màxima salut i l’eficiència en activitats
com la dansa, el circ, les arts marcials i en totes les que tinguin a veure amb la locomoció humana. En aquesta mateixa
línia, igualment s’elabora un estudi exhaustiu sobre l’art de
caminar per fer reeducació corporal. Aquesta aproximació
al moviment té com a objectiu trobar-ne els principis universals. Atès que la informació i la ciència canvien i evolucionen,
entenem que Axis Syllabus no és una aproximació estàtica
a la qüestió, sinó que va canviant a mesura que sorgeixen
nous estudis i descobriments de les diferents disciplines que
hem comentat més amunt. Posteriorment, amb tota la informació que s’arreplega, es dissenyen un seguit de classes en
què hi ha introduccions teòriques, exploracions sensorials
sobre un tema escollit, improvisacions, micromoviments, repeticions de patrons de moviments o encadenaments llargs,
i tot plegat en funció de la complexitat i les necessitats del
grup. La importància d’aquesta tècnica pedagògica rau en la
verificació que tothom pot ballar i millorar la seva condició
física, tingui l’edat i l’experiència corporal que tingui, alhora
que el seu llenguatge pretén la universalitat en tots els sentits —si més no treballa o filosofa en aquesta direcció. En
l’àmbit pedagògic es promou la comunicació no violenta, la
inclusió i la no-competitivitat. Una pedagogia no autoritària,
sinó suggestiva. Axis Syllabus és una lent a través de la qual
s’analitza el moviment i té una utilitat pràctica, que és el coneixement i la consciència de nosaltres mateixes.
Aquesta tècnica pedagògica, d’ençà de trenta o quaranta
anys, s’està estenent a tot el món, precisament perquè propicia els mètodes que ens aporten coneixements sobre el
propi cos i les seves necessitats, alhora que possibilita la
comunicació amb ell des d’un lloc més íntim i intern. In-
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teressa per damunt de tot entendre el disseny del propi
cos i la informació que ens ofereix en el transcurs de la
realització de la nostra activitat. Des de fa 4 anys sóc professora d’aquest mètode i l’ensenyo en diferents llocs de
Catalunya, Espanya i l’estranger en cursos intensius. A Lleida, concretament, imparteixo classes setmanals de dansa
contemporània i condueixo un grup d’adults amb el mètode
Axis Syllabus al Centre de Dansa Arts. Igualment, dirigeixo
l’àrea d’educació auditiva a través del moviment al Centre
Dalcroze, on s’ensenya a entendre la música i a escoltar-la
mentre s’introdueix el moviment com a part fonamental i inseparable d’aquest aprenentatge. Així mateix, guio sessions
d’improvisació a l’Aula del Teatre, al Casal de la Dona de
Lleida i al Centre de Salut Mental Ponent, on improvisem,
ballem, compartim i gaudim de la dansa.
A banda de la part més pedagògica, també em dedico a
la performance i al contact improvisació. En aquest vessant, formo part de diferents col·lectius i grups, com ara
l’Associació Mou-lo de Lleida, des d’on organitzem i promovem la dansa contact improvisació (CI). Aquesta tècnica
consisteix en un ball improvisat pel qual s’estableixen una
sèrie de diàlegs físics entre dues o més persones, basats en
el contacte físic i la seva relació combinada amb les lleis de
la física: del moviment i la gravetat. Aquesta tècnica explora
el moviment d’una manera àmplia, per exemple, rodolant,
anant a quatre grapes, de peu o executant salts i inclinacions
30

en contrapès, i sempre incloent-hi la recerca
d’un mínim esforç. Atès que es tracta d’una
improvisació, implica un procés de desenvolupament de la nostra capacitat d’escoltar i
respondre al que succeeix en el moment. El
CI no té finalitat performativa, sinó que pretén
que compartim, ens relacionem i investiguem
en el moviment. Igualment, formo part del
Col·lectiu Free’t, format per músics, ballarines, actors i artistes visuals que, de manera
multidisciplinària, i també des de la improvisació, utilitzem el vocabulari soundpainting.
Aquest llenguatge consisteix en l’emissió
d’uns signes universals d’improvisació conduïda per la figura d’un director, que emet signes amb les mans i els braços que tenen un
ampli ventall d’interpretacions possibles dins
del context. Es podria afirmar que es tracta
d’un diàleg entre director i intèrprets, així
com d’una composició instantània in situ, és
a dir, en el mateix escenari. En aquest context, l’error no és tal, sinó que es considera
una oportunitat, una sorpresa, i, per tant, es
gestiona com a possibilitat. Aprofito també
l’espai d’aquest escrit per presentar un altre
col·lectiu, Sociedad Alaka, que s’està iniciant
ara a Barcelona. Està format per cinc persones que treballem la improvisació sense conducció i que emprem eines de comunicació
entre nosaltres i els nostres espectadors, així
com l’escolta i el desenvolupament del que passa en el moment de la interacció.
També formo part de la companyia Mou-lo Projectes, en
què tenim un espectacle interactiu per a nens i nenes de
2 a 5 anys, un espectacle experiència en què els infants
col·laboren amb nosaltres.
Personalment i professionalment, em fascina la improvisació, perquè és l’art del present, del risc, de l’atreviment i de
la curiositat. És també l’art de l’escolta i de l’acceptació del
que està passant. Es tracta, doncs, d’una experiència que
va fins i tot més enllà de ballar i que ens permet observar el
que ens anem trobant i en què es converteix allò que ocorre.
Cada improvisació és diferent perquè cada moment respon
a estímuls i necessitats diferents. El moviment i la dansa, al
meu entendre, són llenguatges universals que tothom pot
fer servir i, per tant, són idonis per potenciar les persones.
Així mateix, estan dotats d’un poder transformador, tant
pel que fa l’individu com al col·lectiu, que cal fomentar i
difondre. Ballar és centrar l’atenció d’una manera concreta,
i, en aquesta atenció, el cos esdevé conscient, sensor i element d’expressió. Ballo quan inCORPOro allò a què presto
l’atenció. La dansa no necessàriament ha de ser complexa i
incomprensible i ni tan sols s’ha de basar en la bellesa per
tal d’existir. Sí, però, que ens ha de provocar i ha de promoure el cos i el moviment. La dansa és un regal!

El museu més Trepat
VISITES GUIADES · MC TREPAT · FESTIVAL ART CONTEMPORANI EMBARRAT · TEATRE · PLATÓ
CINEMATOGRÀFIC · SOM ESTUDI FOTOGRÀFIC · PASSAREL·LA DE MODA · TALLERS PER ESCOLARS I
FAMÍLIES · JOC DE L’EMBARRAT · TALLERS D’ENGRANATGES · TALLER D’EMOCIONS · MUSICACREACIÓ:
VÍDEO-CLIPS MUSICALS A CAL TREPAT · VISITES TEMÀTIQUES · CONCERTS DE PETIT FORMAT ·
JORNADES PER A EMPRESES I PROFESSIONALS · CONFERÈNCIES

i

VISITES GUIADES
Diumenges a les 11 h i a les 12:30 h,
sense reserva prèvia.
De dilluns a dissabte les visites
s’han de concertar.
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Francesc Català Alòs i Dionís Gutiérrez Rosich
Fotos: Arxiu Dionís Gutiérrez

Dionís Gutiérrez i Rosich, mestre en arts gràfiques

El món de la impremta, per a un aprenent, era al·lucinant. Calia aprendre, al més ràpidament possible, formats i qualitats de
papers: setinats, cuixé, multicopy, eurocalco. Tipus i qualitats
de tintes: calc, quadricromies, fluorescents, metàl·liques. Famílies tipogràfiques: futures, ibarra, kleukens, anglesa, gòtica...
Blancs, llengots, interlínies, imposicions. Estris: componedor,
pinces, galeres, galerins. Mobles i màquines: premses verticals,
minerves, rotoplanes, linotípies. Tot un món que anaves descobrint pas a pas.
No hi havia llibres per estudiar i, si n’hi havia, no estaven al teu
abast, almenys a Lleida. Calia anar a la Universitat Laboral de
Tarragona o bé a Madrid.

Caixa tipogràfica, tipografia gòtica Cervantes.

Calia aprendre la caixa tipogràfica de memòria i discernir les
fines, les negretes, les cursives, amb totes les seves variants.
Tan sols quan ho sabies et deixaven començar a treballar.
Dionís Gutiérrez

El món de les arts gràfiques, com tants d’altres, ha viscut
una transformació radical des de la revolució tecnològica
que ha suposat l’era digital. Tot el que s’havia fet de forma
tradicional gairebé des dels inicis de la impremta ha passat
a formar part de processos que poden començar i acabar
en una oficina amb un ordinador i una impressora digital.
Per això els qui hem viscut de prop aquesta vertiginosa
transformació no ens podem estar de recordar com era la
impremta tradicional i la manera com ens hi vam iniciar.
Mig en broma, mig seriosament, explico a la gent que les
lletres de fusta i de plom que decoren el peu de la pantalla
del meu ordinador hi són per recordar a la màquina d’on
venim, que no tot són lletres virtuals a la carpeta de les
fonts del sistema operatiu. Potser són cabòries nostres...,
però no, només cal pensar en el nom “arts gràfiques” per
intuir que hi ha alguna cosa més que un simple ofici. És
Foto de capçalera: Componedor, un estri indispensable per al tipògraf.

Alfabet xilogràfic creat per Antoni P. Vidal.

l’art d’imprimir, editar en el sentit de donar forma a allò
que publiquem, i en la seua part més tradicional, a Lleida,
tenim una persona que hi ha dedicat tota una vida: Dionís
Gutiérrez i Rosich. La ciutat ha tingut força impremtes, algunes de les quals han hagut d’adaptar-se als nous reptes
tecnològics i altres han desaparegut, però va ser el Dionís qui, amb la seua perseverança, va saber convèncer els
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Any 1968, d’aprenent a la impremta de la Diputació.

responsables de la Diputació perquè hi mantinguessin les
màquines, caixes amb tipografies i tot el que representava
aquesta tradició d’imprimir amb tipus mòbils. Aquí té els
seus orígens la Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida.
Coneguem-lo una mica: neix a Guimerà el 1950 i als sis anys
és internat a la Beneficència Provincial, on s’estarà fins als 18
anys. És allà on va entrar en contacte amb les arts gràfiques,
a la Llar Sant Josep, espai de la Impremta de la Diputació i,
d’ençà del 1882, primera escola privada de formació professional a Lleida, que era on els interns tenien l’oportunitat
d’aprendre l’ofici d’impressor. El Dionís va passar per les
diverses seccions i, un cop format, va anar a treballar a la
Impremta Comercial, primer, i més tard, a la de la Diputació
com a contractat laboral des del 1977. Des d’aleshores hi va
treballar com a impressor tipògraf fins al 2015, any en què
es va jubilar. Serà en els darrers anys de la seua vida laboral
que es dedicarà, amb tota la seua energia, a crear la Sala
Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, que té
la seu a les instal·lacions de la Impremta de la Diputació,
situades a la Caparrella. El seu pensament es pot resumir en
una frase: “La impremta és l’art que conserva totes les arts.”
El text autobiogràfic del Dionís que anem reproduint ens
transporta a aquells anys en què l’aprenent entrava al món laboral com a ajudant i que amb el temps aprenia l’ofici enmig
del tràfec diari que tenien els treballadors per fer sortir la feina.
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Quan entraves d’aprenent en una impremta, normalment, en
acabar l’ensenyament primari, més o menys als 14 anys, el
primer que havies d’aprendre era la distribució de la caixa: en
la munió de caixetins, on era cada lletra i com agafar i utilitzar
bé el componedor, l’ofici de caixista. La primera setmana tenies
una caixa marcada on anaven totes les lletres i els signes de
puntuació, que desapareixia al final de la setmana. Només a
partir de llavors et començaven a donar motlles per distribuir,
cosa que consistia a posar les lletres al seu lloc una vegada
acabada la impressió d’aquella feina. Calia tenir molta cura a
no empastellar la caixa (posar les lletres fora de lloc). Si l’oficial
caixista, en tornar a emprar la caixa, trobava una lletra en un
caixetí que no tacava, et retornava la caixa i havies de passar
pel componedor totes les lletres, triant-les una a una, amb la
corresponent esbroncada de l’amo de la impremta i algun castanyot de l’oficial. I desgraciat de tu si et queia una caixa a terra: ja calia que et quedessis a fer hores extra, sense cobrar-les,
fins que totes les lletres fossin al seu lloc, evidentment amb la
propina corresponent, anteriorment esmentada. Normalment,
sempre que queia una caixa, les anomenades caixes de text,
era d’un cos petit, 8, 10, 12, per fer-ho tot plegat més divertit.
Una vegada tenies assumida la feina de caixista, podies demanar que et passessin a la secció de màquines. Allí, primer, calia
fer pràctiques en una minerva amb variador de velocitat (el
variador de velocitat consistia a allargar o encongir la corretja
de la màquina i canviar la politja del motor). Quan ja estaves
avesat a treure i posar el paper sense perill de deixar-hi les
mans, i havies netejat força vegades la màquina de l’oficial
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quan acabava cada feina, començaves a imprimir, sempre amb
el cap de màquines al costat.
Primer et deixaven imprimir. Bé, la paraula no seria imprimir,
sinó passar per la màquina paper una mica consistent, fins que
el dominaves, i després, anar provant amb papers més prims,
fins que aconseguies no fer-ne malbé cap. A partir d’aleshores
et començaven a deixar imprimir algun treball de poca importància. Si en aquella impremta hi havia alguna màquina més
gran, tenies l’opció d’utilitzar-la al cap dels anys i la pràctica.
Normalment, a les impremtes petites no hi havia corrector
lingüístic. Era el mateix oficial o bé l’amo qui donava el vistiplau a la prova perquè entrés a màquina. També calia fer de
dissenyador. Aquest ofici encara no estava suficientment estès
i a l’abast de totes les empreses: tan sols les grans es podien
permetre pagar un dissenyador. Amb tot, els podies comptar
amb els dits d’una mà, de tan pocs com n’hi havia... Avui són
moltíssims, tothom és dissenyador, però sense haver passat
per la base de la composició de línies, espais..., cosa, si més
no, preocupant.
El món amb què es va trobar el Dionís era el d’unes impremtes que treballaven sota la demanda que hi havia a la
ciutat mitjana que era Lleida en aquell moment. Tan aviat
s’imprimia cartelleria de la festa major com els sacs de roba
d’una indústria arrossera. A Lleida hi ha hagut una gran
tradició d’impremtes, ciutat de serveis com ha estat, i ha
donat feina a força varietat d’impressors, que han fet des
de les publicacions culturals i institucionals fins a les de la
incipient indústria que hi havia a la ciutat.
Recordo que en una de les impremtes on vaig començar a
treballar, després de l’aprenentatge, hi havia una màquina que
feia una llargada ben bé com tres llits de matrimoni junts, la
Rotoplana de la Impremta Comercial. Allà imprimíem els cartells per a la boxa en un format de 70 x 200 cm, en dues
peces i a dues tintes. Calia fer la distribució del text dins la
mateixa platina de la màquina perquè anés igualat amb els
dos fulls dels quals es componia el cartell. També imprimíem
sacs de l’arrossera de Tamarit, i tot sense gastar ni un quilovat
de llum, ja que la màquina no s’endollava a la xarxa perquè
el motor gastava massa i l’amo no es podia permetre aquella
despesa. El mosso, l’encarregat d’anar a repartir els paquets,
quan no tenia feina, feia de motor: agafat a l’enorme volant de
la màquina, el feia voltar... Ell, al volant, i jo, anar posant sacs i
tinta a la màquina, tota una heroïcitat.

i que no havia evolucionat en 500 anys—, hi havia també
tres minerves, dos Hispania de tintatge de plat, una Barcino
de tintatge cilíndric i una Rotoplana Planeta, on s’imprimien,
d’un dia per l’altre, el Butlletí Oficial de la Província; d’ençà del
1882, els pressupostos anuals de la Diputació, i des del 1942,
la revista Ilerda, de l’IEI, i algun llibre. La Secció de Linotípies,
amb dues de les màquines més modernes del moment, i la
de Manipulació-enquadernació, amb una guillotina, també
adquirida des de la fundació de la impremta, amb un motor
acoblat ja com a signe de modernització. I per acabar, també
hi havia el senyor corrector, un procurador que era el fill del
secretari de la Diputació.
Serà al final de la seua vida laboral que el Dionís tindrà
l’oportunitat de donar forma al seu projecte: la Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida.
Els últims vint anys de la meva vida laboral van ser molt diferents i apassionants després de descobrir, a base de llegir
moltíssim —ara sí, als llibres—, Jenson, Caxton, Manucio, Garamond, Elzevir, Didot, Baskerville, Bodoni, Paul Renner, Crous
i un llarg etcètera de tipògrafs i fabricants de punxons i matrius
al llarg dels segles.
Vaig aconseguir, amb el canvi d’ubicació de la Impremta de
la Diputació —del seu lloc habitual, a l’edifici de la Llar Sant
Josep, on era des de feia 110 anys, a les dependències que
encara ocupa avui, a la Caparrella—, que en una petita sala
contigua a la nova impremta m’hi deixessin muntar un petit
museu. Tenia molt clara la idea: volia que totes les màquines
exposades funcionessin. Vaig començar amb les màquines tipogràfiques, caixes i estris del fons de la Impremta Provincial.
Més tard el museu es va anar ampliant. Primer vaig aconseguir portar a Lleida tota la maquinària del que era en aquell
moment el Museu d’Arts Gràfiques de Barcelona, al Poble Espanyol: tres tràilers de màquines van fer cap al fons de la Sala
Temàtica. Després va venir la donació de la prestigiosa foneria
Bauer, dedicada, des de l’any 1837, a la fosa de tipus movibles
i material d’impremta. I, més tard, la donació del fons tipogràfic de la Impremta Mariana, amb centenars de quilos de
lletres de plom i una dotzena de màquines. Entre aquestes tres

Després d’aquests aspres inicis treballarà d’impressor a la
Impremta de la Diputació en les tasques més habituals.
Aquella impremta es considerava una impremta de les grans.
Hi havia la Secció de Caixes, amb uns vint xivalets, a cadascun
dels quals hi havia 24 caixes de lletra. A la Secció de Màquines,
amb una màquina Stanhope d’impressió vertical, que hi havia
arribat quan es va fundar la impremta, el 1882 —el sistema
Stanhope és exactament el mateix que va inventar Gutenberg

Matrius tipogràfiques procedents de la Foneria Bauer.
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Graphispag 2003, Fira Internacional d’Arts Gràfiques.

Municipàlia 2009, amb l’ambaixador d’Holanda.

donacions, que són les més importants, es van intercalar les de
la Impremta Sol, Impremta Juanós, Impremta Unión, Pere Alzamora d’Olot, Editorial Pagès, Impremta Fèlix Larrosa, Enquadernacions Fontanet, Impremta Osuna, Impremta Guimet i,
finalment, 48 caixes de lletra dels anys seixanta de l’Abadia de
Montserrat, que havien servit per imprimir la Bíblia en català.

l’última existent a la Península, assabentat que intentava muntar un museu i que recollia material. Em va comunicar que
tenia la intenció de tancar l’empresa i que, si volia, em donava
tres màquines de fondre tipus i uns armaris de matrius, a més
de les caixes mare. Això es va convertir en 20.000 quilos de
matrius i uns 2.000 quilos de caixes mare. És una de les més
grans donacions que van servir per engrandir la col·lecció de
màquines i material que es conserva avui als magatzems de
la Diputació a la Caparrella. Jo vaig acceptar aquella donació
a ull clucs, amb la condició que m’havia d’ensenyar com funcionaven les màquines i com era l’art de la foneria de tipus.
Tradicionalment, els impressors no sabíem res o gairebé res de
com es fonien les lletres. Per les impremtes passaven els venedors de materials d’arts gràfiques i l’amo de la impremta era
qui comprava el material d’acord amb les possibilitats i necessitats del seu taller. Així, una vegada fet el curs, evidentment
vaig acceptar el material per al fons del que algun dia pugui
ser el Museu d’Arts Gràfiques de Catalunya. De moment, jo,
l’any 2000, en vaig posar la primera pedra en crear i dirigir fins
a la meva jubilació, el 2015, la Sala Temàtica d’Arts Gràfiques
de la Diputació de Lleida a les mateixes dependències de la
Impremta Provincial, a la Caparrella. Allí intentava inculcar a la
canalla i a totes les persones que la visitaven, que en 15 anys
van ser moltes, l’amor que em va inculcar a mi en començar
l’aprenentatge, a la Impremta de la Diputació, el seu cap de
taller, Francesc Sallan Sola, el venerable i inoblidable Sr. Sallan.

El 1996, a través del llibre editat pels historiadors lleidatans i
bons amics Romà Sol i Carme Torres, conec Henric Botel. No
n’havia sentit a parlar mai, ni havia llegit res sobre ell que no
fos un nom mal escrit en un carrer de la nostra ciutat. Va ser
una descoberta que em va interessar moltíssim i, dia a dia, he
volgut saber-ne més, d’aquest històric personatge que va estar
entre nosaltres durant 20 anys i que va ser qui va introduir la
impremta a Lleida.
El 2003 tinc l’oportunitat d’anar a la Fira d’Arts Gràfiques a
Barcelona, Graphispag, convidat pel Molí Paperer de Capellades. Hi vaig amb una minerva Monopol del 1932, del fons
de la Impremta Mariana, que va ser l’admiració de tots els
visitants. Ens van col·locar a l’entrada del pavelló firal, i per a
aquesta invitació vaig imprimir, abans de marxar a la fira, una
col·lecció de 3 xilografies fetes pel bon amic Antoni Pérez Vidal, company de feina, a dos colors, 2.000 de cada model. Van
tenir tan èxit que el segon dia vaig haver de demanar per la fira
que em donessin folis per poder imprimir-ne més. Bé, doncs
en un dels estands als quals vaig anar a demanar paper amb
una de les col·leccions de xilografies que encara em quedaven,
per fer l’intercanvi, a més de donar-me folis, em van obsequiar
amb un llibre en dos volums, impecablement enquadernats i
deliciosament compostos per Augusto Jurado, un historiador
insuperable amb qui vam quedar com a molt bons amics en
una trobada a Madrid. Aquest llibre em va ensenyar moltíssimes coses.
Vaig tenir també l’oportunitat de fer un curs de fonedor de
tipus cap al 2007, a la Foneria Tipogràfica Bauer a Barcelona.
Va ser una experiència inoblidable. La cosa va anar així: un bon
dia, per mitjà d’un amic meu de Barcelona, va contactar amb
mi el Sr. Wolfgang Hartmann, propietari de la Foneria Bauer,
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Quan ja es comptava amb la sala en funcionament, van
arribar exposicions que tindran com a protagonista la tipografia i el món de les arts gràfiques, amb el Dionís exercint
de cicerone de grans i petits.
Amb el suport de la Diputació es van portar a terme cinc exposicions, la més important de les quals va ser La maquinària
de la lectura. La impremta de Botel al segle XXI. Per a aquesta
exposició es va elaborar un conte sobre Botel, amb el text del
bon amic Pere Bosch Falcó i dibuixos a càrrec de Miquel Argüero, de l’Escola Municipal de Belles Arts Leandre Cristòfol.
Vaig aprofitar la idea dels contes trossellats, aquells contes antics per a la canalla encunyats amb formes, i també vam fer
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Última fotografia com a impressor, 2015. Foto: Jordi Giné.

un parell de llibres més, un de poesia i gravat, tot imprès en
paper fet a mà, provinent del Museu Paperer de Capellades, a
benefici de l’Associació AREMI, i un altre de poesia, en la seua
quarta edició, de Joan Bellmunt.

Coma, pròxima a la família de l’Enric, vaig comunicar-me per
carta amb la vídua de l’Enric durant una bona temporada. Vaig
imprimir molts facsímils de la seua obra i sempre els hi enviava,
cosa que ella agraïa contestant-me amb una afectuosa carta.

El 2008, i commemorant el centenari del naixement d’Enric
Crous Vidal, el Museu Morera va fer una exposició en què vam
participar des de la Sala Temàtica. Allí vaig descobrir un altre
mestre Crous, un home avançat al seu temps. Ja n’havia sentit a parlar quan era aprenent a la Impremta de la Diputació,
on teníem una de les seves lletres, la Ilerda, i després, amb el
temps, també vaig descobrir que teníem orles tipogràfiques en
forma d’arabescos dissenyades per ell, però no en sabia gairebé res més. Després de contactar amb la bona amiga Mary

Els darrers tres anys de vida laboral els vaig dedicar gairebé
exclusivament a la reproducció de goigs de les comarques de
Lleida, en total, uns setanta, l’últim dels quals va ser el de la
Verge Blanca de l’Acadèmia. A partir de la meva jubilació, i
aprofitant tot el que he après, intento fer arribar als col·legis
el gran invent que va suposar per a la humanitat el giny de
Gutenberg, ja que crec que els orígens de les arts gràfiques i de
l’edició de llibres van ser la gran revolució de la nostra cultura,
com ho ha estat ara l’arribada de les noves tecnologies.

Visita d’una escola a la Sala Temàtica.

Explicacions de la Linotypia a un alumne d’una escola visitant.
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Francesc Porta, per amor a l’art abstracte

Durant el mes d’abril del 2016 es van celebrar tot un seguit d’activitats per tal d’homenatjar Francesc Porta Vilalta
(1915-1992), personalitat destacada, activista cultural i polític de la societat lleidatana. L’escrit que segueix correspon
a la xerrada que Xavier Porta, Teresa Ibars i Antonieta Jarne em van convidar a fer per rememorar la publicació del
Francesc titulada Una introducción al arte abstracto (1959).
L’acte, amb un públic nombrós, va tenir lloc al Cercle de Belles Arts de Lleida, i va estar acompanyat per les excel·lents
fotografies que Ton Sirera va fer de la posada en escena de
l’obra Tot esperant Godot (1966).
El dia 7 de febrer de 1959, el prohom Francesc Porta Vilalta
(1915-1992) pronunciava una conferència al Cercle de Belles
Arts de Lleida com a cloenda de l’exposició Ralentís espacials,
de Leandre Cristòfol. L’exposició era formada per una selecció
de l’obra no figurativa realitzada entre el 1933 i el 1940 i la
sèrie nova de Ralentís espacials, que mostrava el seu interès pel
moviment i reprenia una actitud experimental.
L’opuscle, escrit en castellà, duia per títol Una introducción al
arte abstracto. Publicat després per la impremta Artis, en forma
de llibret, és, al meu entendre, una aferrissada defensa del moviment abstracte i dels artistes més propers que el practicaven.
Alhora, presenta una radiografia nítida de com era percebut
aquest tipus d’art, a Lleida i al país, pel públic no avesat a les manifestacions artístiques, i també —i això és important remarcarho— pel públic cultivat i ben situat, que, això no obstant, s’hi
mostrava totalment refractari. La bonhomia del Francesc, però,
el va portar a fer pedagogia i, amb intenció clarament didàctica,
va desgranar arguments i reflexions molt encertats fruit del seu
constant i lloable interès per aprendre i entendre l’art i ensems
l’esperit del seu temps. En aquells moments, a Lleida, a més de
l’esmentat Leandre, altres artistes com Lluís Trepat, pintor, i Ton
Sirera, fotògraf, sensibles al rumb que prenia aleshores l’art més
pioner, s’endinsaren en els territoris de l’abstracció:
Foto de capçalera: Fons documental Francesc Porta. Leandre Cristòfol,
Mariano Gomà i, de peu, Francesc Porta.
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Fons documental Francesc Porta.

“Lluny queda l’ostracisme artístic de la primera postguerra i
a Lleida comencen a arribar els aires de renovació que l’abstracció i l’informalisme provoquen en el món artístic.” (Arxiu
Cristòfol. Museu Morera)
En els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, una segona
onada d’abstracció recorrerà Europa i Amèrica: informalisme i
expressionisme abstracte, per citar els moviments més cone-
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guts. Generalitzant moltíssim, direm que les abstraccions del
primer terç de segle, cubisme, futurisme, constructivisme, suprematisme, etc., tenen un caràcter marcadament geomètric,
conseqüència de la progressiva descomposició del llenguatge
pictòric encetada per Cézanne i per l’extraordinari assentament de la fotografia com a mitjà de representació fidedigna
de la realitat exterior. Altrament, l’abstracció de la segona meitat del segle XX furga en arrels més profundes i el seu origen
beu en fonts transcendents i antigues. És, per dir-ho d’alguna
manera, prèvia al fet de fer l’obra, de pintar-la. Té voluntat
de ser un art radicalment nou en la forma i en els continguts:
“El afán de abstracción es consecuencia de una intensa inquietud interior del hombre ante los fenómenos externos y contiene
un sesgo acusadamente trascendental. [...] Las formas abstractas son las únicas y más elevadas en las que el hombre puede
descansar ante el desconcierto inmenso que ofrece el mundo.”
Aquestes paraules de Wilhem Worringuer, escrites el 1908 en la
seva tesi doctoral, Abstraktion und Einfühlung, llibre inspiradíssim
i inspirador, en què l’abstracció es presenta clarament i conscientment com a resposta vital a les dificultats que hom pot tenir en enfrontar-se al medi en el moment històric que li pertoca,
prenen una força i rotunditat inusitades si es llegeixen després
de les dues guerres mundials, la bomba atòmica i l’Holocaust.
Però tornem a Lleida. Segurament us imagineu, sense gaire
esforç, quin era l’ambient generalitzat de la ciutat perquè Francesc Porta, que no era pròpiament crític d’art ni especialista en
la matèria —però sí ciutadà prominent i molt influent en sectors clau de la ciutat—, es veiés amb l’obligació moral d’ajudar
en la comprensió dels artistes i de la seva obra.
L’acudit sense paraules d’un tal Rontov, aparegut a la revista
Destino (fixeu-vos que és del 1966) —revista, per cert, que el
Francesc admirava i amb l’esperit de la qual va impulsar la
revista Labor a Lleida del 1953 al 1959—, és més que eloqüent

i sintetitza amb fina ironia el que molta gent pensava, i encara
alguns pensen avui, de l’abstracció. No ho entenen, més aviat
ho trobaven/troben una presa de pèl, una aixecada de camisa.
En aquesta línia, el mateix Francesc fa referència, amb molta
elegància, a aquells que, amb suficiència condescendent, pensen que l’art abstracte no s’entén senzillament perquè no hi ha
res a entendre. Tanmateix, en el Descrèdit de la realitat, (1955),
citat en el text pel Francesc, i que aborda la problemàtica de
la deriva de la plàstica contemporània, Joan Fuster refereix la
coneguda anècdota del ruc que pinta amb la cua i que els
panegiristes de l’art viu, cecs en la seva devoció, exalten com
a obra mestra. Val a dir que el Francesc dirigeix dures crítiques
a les classes acomodades amb accés a la cultura per la seva
falta de responsabilitat social. Ens recorden els retrets que el
prestigiós crític Clement Greenberg dirigeix també a les classes
dominants, a l’altre costat de l’Atlàntic, en les seves conegudes
anàlisis sobre la pintura moderna, l’avantguarda i el kitsch.
El Francesc, però, tenia les idees clares i els paga amb la mateixa moneda:
“Pero, amigos, el problema del abstracto existe. Lleva ya algunos años de vigencia y parece que tiene cuerda para rato.
Nos está envolviendo a todos, vuela por encima de nuestras
cabezas, y seguimos pretendiendo que no existe.”
També Michel Seuphor, al Dictionnaire de la peinture abstraite
(1957), obra molt exhaustiva i completa sobre artistes i tendències abstractes i traduïda al castellà a Buenos Aires (1964),
diu, taxatiu:
“No hay argucia que valga: el espíritu de la época en materia
artística, a mediados de nuestro siglo, se asienta con firmeza
en la abstracción. Hasta tal punto que ya, automáticamente, aprehendemos toda obra de arte, antigua o moderna, de
acuerdo con datos abstractos.”
Recapitulant: l’art no representacional, l’abstracció en les seves
variants, és, sens dubte, la innovació més significativa de l’art
del segle XX. Moltes són les aportacions crítiques i els treballs
que reflexionen i teoritzen sobre la seva importància. Autors
com l’influent crític Michel Tàpie quan parla de l’informalisme
a França, o el ja esmentat Clement Greenberg quan ho fa de
l’expressionisme abstracte als EUA, ho testimonien oportunament. És pertinent, però, citar el gran Umberto Eco, que, en el
seu llibre Opera aperta (1962), desenvolupa temes essencials
en la configuració de les noves arts. Diu així:
“Obra abierta como proposición de un campo de posibilidades
interpretativas, como configuración de estímulos dotados de
una sustancial indeterminación, de modo que el usuario se vea
inducido a una serie de lecturas siempre variables. [...] el ojo no
encuentra ya indicaciones de orden.”

“Sin palabras”. Destino. Març de 1966.

Parlar en les arts plàstiques d’una poètica de la informalitat o
abstracta implica una generalització d’un període que inclou
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Vassili Kandinski. Primera aquarel·la abstracta. 50 x 65 cm. 1910.

Jackson Pollock al seu estudi, 1950. Foto: Hans Namuth.

molts artistes i moviments amb característiques força diferents.
Aquesta categoria de la informalitat, ens dirà Eco, es pot encabir dins d’una definició mes àmplia, la poètica de l’obra oberta.
Aquesta noció, que implica de ple l’espectador, serà una idea
clau en les arts que s’esdevindran un cop superat el període
d’abstracció: l’art conceptual, el minimalisme..., categoria que
Eco també aplica a la nova música experimental (Berio, Stockhausen) i a la literatura contemporània (Joyce).

turar en l’incert món de la pintura i va abandonar així la seva
estable feina d’advocat. La primera va ser la visió d’un quadre
de Claude Monet, El munt de fenc. Va restar llarg temps corprès
per la força dels colors, incapaç de reaccionar ni de reconèixer
res en el quadre. La segona, una representació de Lohengrin, de
Wagner. La força tremenda del color, unida a la plenitud de la
música, va trasbalsar la seva dotada ànima. Colors com notes,
sons de colors, sinestèsies. Kandinski i Schönberg, pare de la
musica atonal, conflueixen, es tenen admiració, cultiven una
amistat i mantenen una correspondència suggerent i fecunda,
conscients del que tenen entre mans.

Ens cal, però, tornar als inicis per esbrinar com va anar allò de
l’abstracció. La primera obra abstracta del segle XX és atribuïda al pintor rus Vassili Kandinski (1866-1944). Es tracta d’una
aquarel·la datada el 1910. L’aportació de Kandinski serà —sense desmerèixer-ne d’altres— fonamental per entendre el camí
que prendrà l’abstracció posterior a la Segona Guerra Mundial. Parlant d’ell, Werner Hofman (Los fundamentos del arte
moderno) diu:
“Rechaza lo que parecen fórmulas y piedras de construcción
de sus contemporáneos (esta es la fuerza de propulsión provocadoramente negativa de su acuarela). Se niega a aceptar
la estilización, se prohíbe el impulso ornamental, no admite
desfiguraciones y distorsiones de los expresionistas y también
se preserva de las rígidas intrincaciones de superficies de los
cubistas. En otras palabras, evita producir formas explícitas,
fijarlas en una expresión determinada, imprimirlas en un sistema gramatical.”
Aquest original estil, combinació d’impressionisme i fauvisme,
sense formes definides, serà terreny fèrtil. A més, en aquells
anys que Kandinski s’endinsà en la seva particular aventura,
escriu un llibre de caire gairebé místic que esdevindrà, amb
el temps, de culte. Es tracta del famós De lo espiritual en el
arte, que es va publicar el 1912. Entre altres coses, proclama
l’adveniment d’un nou regne espiritual, en què forma i color ja
no respondran a allò exterior, sinó a la necessitat interior, autèntic impuls creador que mena cap a la dissolució de l’espectador
en el quadre. Explica Kandinski a les seves memòries com dues
experiències el van commocionar fins al punt que es va aven-
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També per al Francesc la música és vital, sobretot el jazz. Era
una altra de les seves grans passions i l’acompanyava en la majoria de les seves activitats. El jazz, deia, era alegre, viu, vibrant,
acolorit, improvisat, com la mateixa vida, i, per damunt de tot,
representava, per a ell, la llibertat:
“Ya dije que el abstracto representaba la libertad absoluta…
Dicho esto, ¿qué es el arte abstracto? Pues esto: la expresión
estética, sin limitación ni sujeción a ninguna servidumbre que
no sea la de los materiales propios de cada arte respectivo.”
Seran molt importants les aportacions del moviment surrealista
per entendre aquesta exploració i alliberació de l’inconscient
sense precedents. L’automatisme psíquic obre les portes de
l’esperit i desferma les seves forces creatives. Tanmateix, la
llibertat, en aquells anys, seria impensable sense situar-la en
el context social que li correspon, el de rebel·lió profunda,
visceral i raonada, del ciutadà contra el dictador (estic citant
Guillem Viladot).
Més enllà de l’oceà, Jackson Pollock (1912-1956) també encarnava la idea de llibertat, en aquest cas referida a la tradició
i les convencions socials i culturals imperants. La seva mort
prematura, en estavellar-se contra un arbre, va deixar orfes els
artistes que l’admiraven. Allan Krapow, pioner del happening i
del conceptual, escriu l’any 1958 un assaig determinant, titulat El llegat de Jackson Pollock.
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“Nos sentíamos unidos a él: Pollock era, tal vez, la encarnación
de nuestro sueño de liberar el arte de todas sus cadenas y el
deseo que acariciábamos en secreto de volcar las vetustas mesas cargadas de vajilla y champán viejo. Veíamos en su ejemplo
la posibilidad de una frescura asombrosa, de una especie de
ceguera eufórica.”
Krapov analitza les conseqüències de l’obra de Jackson Pollock,
entre les quals assenyala la situació crítica en què va deixar la
pintura, final i inici d’una nova manera d’entendre. La noció
d’individualitat es dilueix en un ritual que comença a confondre l’art i la vida. Neix el happening i l’art es desmaterialitzarà
(Lucy Lippard), un pas més cap a l’absolut. I aquí és obligat
anomenar, almenys anomenar, Yves Klein i Lucio Fontana.
També aquí les paraules de Francesc són de llarg recorregut,
sabedor que l’art encetava noves rutes:
“El verdadero problema no gira, pues, alrededor de la virtualidad del arte abstracto, sino más bien en lo que pueda venir
tras de él. Porque las ideas engendran ideas y las imágenes,
otras imágenes.”
Si Pollock pintava els seus quadres de grans dimensions al terra, introduint-se literalment dins del quadre amb una dansa
ritual de gestos, degotejant pintura (dripping), i ens apropava
així a la imatge aèria d’una Hiroshima devastada, a Lleida, Ton
Sirera i Lluís Trepat, artistes molt apreciats pel Francesc, experimenten en camins similars. El Ton, amb la fotografia abstracta,
aèria i els films experimentals, i el Lluís, amb la seva immersió
en els diferents camins que oferia l’abstracció.
Podríem dibuixar una línia que va des de l’últim Manet fins a
Pollock, passant per Kandinski, que marcaria aquesta dissolució
i alliberació de la forma sense passar per la geometrització que
van proposar el cubisme, el constructivisme o el neoplasticisme. En aquest apassionant camí, caldria posar-hi altres noms.
Sense ser exhaustiu, i decantant-me pels qui més m’agraden,
els imprescindibles serien: Motherwell, De Kooning, Rothko,
Franz Kline, als EUA, i Joan Mitchell, Bram van Velde, Pierre
Soulages, De Staël a Europa. No voldria deixar-me, però, els
qui van exercir una influència decisiva en mi. Els uns, com a
referents en l’adolescència a Lleida: Cristòfol, Coma Estadella.
I els altres, després, com a professors a la facultat de Barcelona: Hernández Pijoan, Lluís Doñate, Joaquim Chancho i Xavier
Grau. Recordo que Xavier Grau deia que “tot és en Monet”, i

Representació de Tot esperant Godot, estrenada a Lleida l’abril de 1965.
Foto: Ton Sirera.

jo, llavors, no l’entenia gaire. Com recordo molt bé l’impacte
de la visita al Museu d’Art Abstracte, a les cases penjades de
Conca, autèntic referent abans de la creació dels grans museus
d’art contemporani.
Retorno al nostre Francesc: em va sorprendre molt gratament,
i disculpeu la meva ignorància, conèixer la posada en escena
de Tot esperant Godot (1966), en què també va intervenir. Les
fotografies de Ton Sirera i l’escenografia d’Àngel Jové són extraordinàries.
Com va dir un reflexiu Bram van Velde, que sempre va portar
la pintura i la vida al límit: “La pintura et pren i no tens res a
dir. És constantment Godot.”
Voldria, per acabar, citar una frase de Francesc Porta que ens
recorda la del genial pintor Paul Klee —“L’art no reprodueix el
que és visible, sinó que fa visible”— i que podria resumir aquesta gran i apassionant aventura que va ser i és l’art abstracte.
Una frase que jo entenc carregada d’alegria i d’esperança.
“El arte existe para decir todo aquello que no puede ser expresado con palabras.”
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El “leridanismo”: un estat de la qüestió 50 anys
després de “Lleida, problema i realitat”

Que Ponent, Lleida, l’occident o l’oest català, tant se val com
se l’anomeni, existeix d’una forma diferencial de la resta de
Catalunya sembla que ningú no ho dubta. Com el modelem,
l’articulem o l’interpretem cadascú, això ja és una cosa ben
diferent. El seu territori geogràfic marcaria uns límits invisibles,
administrativament parlant, on la ciutat de Lleida deixaria sentir la seva àrea d’influència en algunes comarques veïnes (el
Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Franja sud aragonesa i
les Garrigues) fins al punt de constituir una realitat cultural
particular dins el país.
Aquesta va ser una de les conclusions que flotaven en l’ambient
el 12 de desembre de 2015, després de celebrar-se una taula
rodona sota l’enunciat Lleidatanisme, leridanismo i lleidapower,
en la qual van participar destacats intel·lectuals lleidatans que,
en un moment o altre de la seva vida, han escrit i teoritzat
sobre la problemàtica de Lleida i el Ponent català vers Catalunya. En l’acte, organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del
Segrià per presentar el segon número de la revista Shikar, hi
participaren l’incombustible Josep Vallverdú, coordinador del
llibre Lleida, problema i realitat (1967); Miquel Pueyo, autor
del llibre Lleida: ni blancs ni negres, però espanyols (1984);
l’economista Ramon Morell, l’historiador Manel Lladonosa i la
periodista Anna Sàez. Els cinc ponents, moderats per qui subscriu aquestes línies, van opinar sobre el lleidatanisme i les seves
mutacions al llarg del temps. En aquest article faig un recull de
les seves conclusions i aporto el meu granet de sorra per fer
un estat de la qüestió sobre el lleidatanisme 50 anys després
d’haver-se publicat un llibre cabdal per a la formació del seu
esperit: Lleida, problema i realitat.1

Josep Vallverdú i Aixalà (Lleida, 9 de juliol de 1923), l’escriptor que ha
teoritzat més i millor sobre l’esperit del lleidatanisme.

El fet
El lleidatanisme, com a fenomen o expressió de la comunitat
lleidatana, és un fet immemorial. Ens agradi més o menys, és
aquí, amb tots nosaltres, i sempre s’ha manifestat d’una maneFoto de capçalera: Portada del llibre Lleida, problema i realitat, publicat
el 1967.
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ra o d’una altra. Alguns cops, al llarg del temps, de forma clara,
i d’altres, encoberta o suplantada, però és evident que rau en
la dermis del poble lleidatà i el determina espiritualment. Hom
té la impressió que el lleidatanisme és un sentiment de rauxa,
que surt espontani i que no és racional, raó per la qual ha creat
moltes antipaties entre el racionalisme dels intel·lectuals del
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país. L’erudit lleidatà, tal com es va poder comprovar durant la
celebració de la taula rodona, sovint veu el lleidatanisme com
a provincià, en sentit pejoratiu, i s’alinea, de forma incondicional, amb un catalanisme més global. I quan el lleidatanisme
s’oposa al seu enemic natural, Barcelona, la sensació de ridícul
que pateix el lletraferit ponentí sol ser insuportable, ja que la
rivalitat li sembla desproporcionada i fora de lloc.
Aquests intel·lectuals sovint han pres les paraules de Joan Fuster, escrites en el llibre Nosaltres, els valencians (1977), com a
patró per definir el provincià lleidatà: “Un home ressentit: d’un
ressentiment una mica estrany, borrós, subjecte a intermitències especials, estèril”, que se sent un “ciutadà de segona”. Tot
i que Josep Vallverdú va matisar aquesta visió tan negativa de
Fuster en la dècada de 1960 per proclamar que “el lleidatanisme seria un provincianisme més o menys tronat però innocu,
tant convençut de les excel·lències pròpies com ressentit amb
la resta del món per no saber-les apreciar. Una reivindicació de
l’àrea d’influència de Lleida clarament contraposada a Barcelona, que és vista com la metròpolis llunyana que no ens té per
a res, que no ens entén”.2
Amb aquests antecedents, podem afirmar que aquest home
gris i malmirrós de Ponent no ha estat mai ben vist a Barcelona, per la qual cosa la majoria de vegades ha parat molt
compte a l’hora d’expressar la seva opinió en públic sobre la
regió que l’emmarca. Altrament, quan ho ha fet, cansat de
la seva automarginalitat, ha actuat com una mena d’explosió
galàctica i ha estat un exemple de mal gust i vehemència. Així,
per exemple, no fa gaires setmanes, parlava amb un vell carrincló sobre el tema; i mentre jo afirmava que Barcelona estimava Lleida, ell em va etzibar: “Sí que ens volen…, però ben
morts!!!”. Una afirmació poc innocent, certament.
Una mica d’història sobre el lleidatanisme/provincialisme
Però anem a pams. Quan neix el lleidatanisme? Almenys el
que té sentit polític bel·ligerant. Jo diria, com Manel Lladonosa
va fer en el col·loqui, que es va començar a manifestar com
una mena de provincianisme arran de la creació de les actuals
províncies, el 1833, i de la posterior reorganització administrativa que va dur a terme l’Estat liberal. Fins a aquell moment,
Catalunya havia estat considerada una província única, amb
capital a Barcelona, i els ajuntaments estaven subjectes al poder central absolutista de Madrid; un poder, tot s’ha de dir,
sorgit arran de la guerra de Successió (1714). Fins als canvis
liberals esmentats, els lleidatans estaven governats, en l’àmbit
provincial i municipal, per delegats del govern central, sovint
militars, i els sentiments particulars, si és que existien, havien
romàs ensopits. Tanmateix, a partir de llavors, i com correspon a tot govern taifal que es vanti de ser-ho, es va començar
a mostrar d’una forma evident el provincianisme particular
lleidatà i la seva creixent rivalitat amb Barcelona. Uns exemples històrics d’aquesta confrontació ens ho poden il·lustrar. El
1843, l’ajuntament de Lleida va reaccionar de forma virulenta
en assabentar-se que es traslladava la Universitat de Cervera
a Barcelona, i va dir: “Hora es ya de que cese el yugo con

que rudamente se esclavizaron en esta ciudad los elementos
del saber. Barcelona, que ha recogido el triste don con que la
arbitrariedad favoreció á Cervera, debe restituir ese presente
á su verdadero dueño [Lleida].” L’escrit continuava criticant
Barcelona, ja que “escasa ciencia se bebe en aquel recinto. El
grito de guerra, el rumor de los movimientos que tan á menudo suena en aquel foro de eterna agitación, en todas épocas y
bajo todos los gobiernos sofoca la voz de las ciencias.”3
Anys després, el 1920, Joan Rovira i Agelet, líder i diputat provincial del Partit Liberal de Lleida, hegemònic durant la Restauració, es va oposar al traspàs dels fons de la Diputació de Lleida
a la Mancomunitat de Catalunya en una sessió memorable,
en què va dir: “Barcelona tiende a crear otro centralismo en
Cataluña y restar medios de vida a la provincia pues no es
un secreto que invocando la palabra autonomía se tiende a
suprimir la vida provincial relegando la Corporación a simple
mandataria de la Mancomunidad que recibirá los recursos de
sus haciendas.”4 Fins i tot el Xop-Bot, el principal col·lectiu
intel·lectual lleidatà entre 1898 i 1938, tot i que sempre va
voler estar al marge de la política, va tenir més presència lleidatanista que catalanista. Per tant, no cal espantar-se: fa temps
que tenim el lleidatanisme o provincialisme, com el va batejar
Josep Lladonosa el 1978 (Diario de Lérida, 2 de maig de 1978,
p. 2-3), instal·lat entre nosaltres. I aquest lleidatanisme, és cert,
sempre s’ha oposat al centralisme, com sovint solen afirmar,
que exerceix Barcelona sobre Catalunya.
El leridanismo
Amb aquests precedents, el 1939, després de la sagnant Guerra Civil, s’instal·lava a Lleida un nou contingent de funcionaris
franquistes amb un marcat caràcter espanyolista. Els nouvinguts
aviat trobaren ressò entre els partidaris del règim a la ciutat, entre els quals n’hi havia alguns que provenien de les files de la Lliga Catalanista, com Josep Sol Ballespí, Ramon Aytes, Lluís Aige,
Blas Mola, José María Porcioles, Joan Agelet Rosich o Josep Alfons
Tarragó Pleyan; i els lleidatanistes tronats de l’antic Xop-Bot,
com Josep Murillo o Joan Bergós. Del còctel d’aquests tres grups
humans va néixer la nova intel·liguèntsia cultural de Lleida.
I és ben cert, aquells van ser anys molt complicats per viure a
Lleida, l’única de les capitals catalanes que va patir la guerra
als carrers durant nou mesos, amb moltes cases enrunades i
una societat escapçada, en part, per dalt, alhora que aïllada de
la resta de centres urbans catalans. Però també ho és que els
pocs burgesos que quedaven eren gent moderada, de la dreta
catòlica i de la Lliga Regionalista de Lleida, els quals s’inhibiren
culturalment, com molt bé va dir Francesc Porta en el seu capítol a Lleida, problema i realitat, i van deixar fer els nouvinguts,
tot esperant retrobar el pols que despertés de nou la ciutat.
Davant aquest argument, pren força la teoria de Josep Lladonosa, exposada també al llibre Lleida, problema i realitat, que
Lleida ha patit, al llarg de la seva història, l’escapçament cíclic
de la seva classe dirigent per culpa de les guerres. Tot i que jo
limitaria aquest escapçament, per al cas de 1939, als qui van
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Taula rodona celebrada el 12 de desembre de 2015 sobre el lleidatanisme, el leridanismo i el lleidapower. D’esquerra a dreta: Quintí Casals, Manel
Lladonosa, Josep Vallverdú, Anna Sàez, Ramon Morell i Miquel Pueyo.

fugir perquè van perdre la guerra (catalanistes radicals, republicans i gent d’esquerres), mentre que els qui la van guanyar
es van quedar, van governar i van implantar un nou model
cultural (falangistes, militars, dreta catòlica i lligaires).
Llavors, els d’aquí, que volien integrar-se al nou règim, van
deixar fer els de fora, que van instrumentalitzar aquell lleidatanisme que van trobar per transformar-lo en leridanismo i
adaptar-lo a la voluntat franquista d’espanyolitzar el territori
lleidatà. El nou grup format va defensar una filosofia política
anticatalana i, com el lleidatanisme tradicional, va incidir en
l’oposició a Barcelona. El lleidatanisme, tot seguit, va mimetitzar el leridanismo i, en les dècades que van de 1940 a 1960, va
fer front comú amb els franquistes espanyols, els quals li van
garantir un marge d’actuació autònom a la regió. En poques
paraules: els franquistes van oferir als lleidatanistes ser regió
oposada a la seva regió natural, Catalunya, cosa que molts van
acceptar. El discurs cultural del nou grup, amb un gran poder
polític, va ser que treballaven per a la província al marge de la
seva regió natural (Catalunya), mostrant sempre un acendrado
leridanismo en totes les seves actuacions.
En una ciutat aïllada i allunyada com era la Lleida de postguerra, els militars i els nous delegats del Govern franquista van
comptar amb l’ajut de destacats intel·lectuals lleidatans, com
Manuel Herrera Ges, per desenvolupar el seu projecte espanyolitzador. Herrera va pronunciar a Lleida, el 19 de maig de
1939, un discurs per commemorar el Desfile de la Victoria de
Madrid en què va afirmar: “Estamos en Lérida, la ciudad que
tiene tanto de catalana como de aragonesa [...], que además
de sentirse española, es la población más aragonesa fuera de
Aragón” (La Mañana, 26 de maig de 1939).
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En aquell nou context, el 24 de juliol de 1941, vigília de Sant
Jaume, es fundava a Lleida un selecte club gastronòmic, el Caliu Ilerdenc. Teòricament, només es tractava d’una associació
privada, barreja d’elit i lletraferits amants de Lleida, hereus del
Xop-Bot i de la bona taula, però la seva influència política i
social va ser transcendental en la Lleida del leridanismo. Així,
gran part dels alcaldes i altres càrrecs polítics de la ciutat van
ser prèviament caliuencs.
En l’àmbit de la cultura, per desenvolupar el seu projecte
provincial, l’any següent es fundava l’Instituto de Estudios
Ilerdenses (IEI), que, com diu Anna Sàez, “serà el braç armat
del Caliu”.5 A partir de llavors, l’IEI fou la plasmació cultural
oficial del leridanismo, amb un Josep Alfons Tarragó Pleyan,
en qualitat de secretari general i censor, que va sembrar el
pànic cultural a Lleida. La majoria de caliuencs van passar a ser
consellers de l’IEI i a divulgar les seves teories pseudoculturals,
instrumentalitzades pel franquisme, amb la publicació de llibres de temàtica local lleidatana. El discurs bàsic que es divulgava era el d’Eduardo Aunós, ministre amb Primo de Rivera i
Franco, nascut a Lleida i ideòleg indiscutible del grup, el qual
afirmava a La Mañana, el 20 de maig de 1948, que “Lérida
no es catalana en grado máximo. En realidad incluso nuestra
propia habla no es más que una especie de dialecto situado
entre el castellano y el catalán”. El discurs leridanista, amb tots
els instruments administratius i polítics a favor, anava prenent
cos i guanyava servils adeptes. Entre el funcionariat espanyol i
la dreta lleidatana antigament lleidatanista va arrelar la pseudoidea que Lleida era a mig camí de l’Aragó i Catalunya, cosa
que en desnaturalitzava el seu contingut català. En aquest context de fons, Antonio Henández Palmés, exdivisionari blau i
conseller de l’IEI, publicava un opuscle el 1963 titulat Lérida
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entre Aragón y Cataluña, en la geografia y en la historia, un text
que esdevé clau per copsar l’abast intel·lectual del leridanismo.
L’autor, sense cap base científica, va arribar a formular una senzilla teoria: “El dilema que plantean en su polémica es aclarar si
Lérida debe ser considerada como aragonesa o como catalana
y se olvidan de que la verdad hay que buscarla en la siguiente afirmación: ni catalana ni aragonesa, Lérida es leridana.” I,
certament, com va dir Sàez al col·loqui, és difícil discutir-li a
Hernández que Lleida no fos lleidatana.
Confiats i desafiants, els leridanistas, un cop havien tancat la
seva teoria cultural, van decidir fer un pas endavant per separar
Lleida de la regió nord-est (eufemisme amb què es referien a
Catalunya) i integrar-la en una nova realitat regional que volien
crear amb el nom de Valle del Ebro. En aquest nou context,
calia alliçonar la joventut i, el 1966, el Ministeri d’Educació autoritzava tres llibres de batxillerat en què la província de Lleida
formava part de la nova Región del Valle del Ebro, amb capital
a Saragossa. L’aberració teòrica leridanista es consumava amb
la disgregació de Lleida de Catalunya per formar una regió
econòmica amb els aragonesos i altres províncies de la conca
fluvial de l’Ebre, utilitzant variables geogràfiques de forma interessada, com molt bé va dir Ramon Morell en la taula rodona.
La reacció popular dels lleidatans i de la resta de catalans, amb
protestes a la Festa Major de 1966 encapçalades per les associacions de veïns i entitats culturals, juntament amb l’aparició
del llibre coral Lleida, problema i realitat, publicat el 1967, les
conferències organitzades pel Centre Comarcal Lleidatà de
Barcelona (publicades a Les terres de Lleida en la geografia,
en l’economia i en la cultura catalanes, 1971) i altres articles
apareguts a la premsa de Barcelona, tots els quals incidien,
en conjunt, en el fet que la realitat lleidatana era catalana; va
imposar el sentit comú i la potent maquinària franquista va
recular en la seva pretensió de separar Lleida de Catalunya.
Avui, 50 anys després de l’aparició de l’emblemàtic Lleida, problema i realitat, coordinat per Josep Vallverdú i amb capítols
elaborats per Josep Lladonosa, Francesc Porta, Simeó Miquel i
Joan Gabernet; convé recordar que aquell llibre col·lectiu, que
esdevé un mite en l’imaginari lleidatà, va néixer per la reacció
a un atac. Aquest llibre, per això el recordem avui, va ser clau
per iniciar la recuperació de l’esperit català autòcton de Lleida,
en un ambient polític, convé recordar-ho, molt hostil.
Seguidament, en els primers anys de la dècada de 1970, al grup
catalanista que va redactar Lleida, problema i realitat, s’hi va
afegir una segona generació de joves universitaris formada per
Manuel Lladonosa, Ramon Morell, Víctor Siurana i Josep Borrell,

que van enfortir la base catalana de l’esperit lleidatà amb sengles monogràfics sobre Lleida publicats a la revista Serra d’Or
(octubre de 1970, titulat “Lleida, un assaig d’aproximació”); i la
revista CAU (número 39, titulat “Lleida o la marginació”).
Després de la transició, concretament el 1984, apareixia la
segona gran obra que parlava sobre l’esperit de Lleida i els
atacs culturals que havia sofert durant el franquisme amb el
leridanismo. El magnífic llibre de Miquel Pueyo i París Lleida: ni
blancs ni negres, però espanyols és una síntesi científica imprescindible per conèixer a fons el fenomen. En èpoques recents,
un altre llibre col·lectiu, també liderat per Miquel Pueyo, Lleida, l’extrema: la societat de Ponent a les acaballes del segle XX,
va seguir teoritzant sobre el tret diferencial ponentí i la seva
evolució, dins el marc català, al llarg del segle XX.
Certament, tots aquests treballs demostren que, des de la dècada de 1960, el fenomen del lleidatanisme ha estat molt present
en el debat cultural de la ciutat. Però com encara el lleidatanisme el segle XXI? Jo diria que des de diversos vessants. D’una
banda, els darrers anys, entre els lleidatans que treballen a Barcelona ha aparegut una nova versió del lleidatanisme en positiu
sota el hashtag tuiter Lleidapower. El moviment presenta articles
tan suggerents com el signat per Francesc Canosa al diari Ara
i titulat “Teruel existe, però Lleida no existeix”, que ja ho diu
tot en la seva carta de presentació i en què l’autor reivindica el
paper influent de Lleida dins Catalunya.6 D’altra banda, i tenint
molt present la creixent connexió cultural entre Lleida i la resta
de Catalunya, facilitada, sobretot, per les comunicacions de tot
tipus (AVE, A2, Internet i TV3), que han bastit ponts entre els
catalans per homogeneïtzar la seva cultura; sembla que l’esperit
lleidatà continua molt viu entre la comunitat i arrela entre els joves i els qui no ho són tant. En ple segle XXI, el lleidatanisme està
en procés de reconstrucció i reafirmació desvergonyida davant
Catalunya. A l’ombra de la Seu Vella, menjant els sempiterns
caragols a la llauna enmig de la boira, sorgeixen fenòmens com
lo Diccionari lleidatà, les sorprenents Milícies de l’Oest reptant
barcelonins, el renovat garrotín del carrincló Beethoven, la consolidació de la botifarra com a joc de taula a l’institut, La ciutat
de l’oblit, de Vidal Vidal, liderant les vendes un dia de Sant Jordi,
els adolescents cantant Sóc de l’Oest, de Lo Pardal Roquer, i el
senyor postureig circulant per les xarxes socials i presentant-se
en els actes d’oci com una popstar lleidatana del segle XXI. Un
lleidatanisme, com dic, en positiu, que té acceptació entre la
joventut, la qual no s’avergonyeix de la seva condició local i vol
parlar cara a cara amb una de les principals metròpolis mundials,
Barcelona, per dir-li que Lleida existeix i que vol formar part,
amb la seva identitat, de la construcció d’una nova Catalunya.

1
Tinc molt presents els articles publicats per Albert Velasco, “De ‘leridanismo’, lleidatanismes i altres ponentades. De la fatxenderia franquista al
postureig lleidatà 2.0”, Revista de Catalunya, núm. 294, p. 39-54; i Anna Sàez, “Del complex a la reivindicació. El canvi de xip d’una generació
orgullosa de ser de l’oest”, Arts, núm. 41, p. 20-22. També els monogràfics que la revista ARTS ha dedicat a la qüestió en els números 40 i 41 del
2015 i el 2016.
2
Josep Vallverdú, “Notes sobre el provincianisme”, Serra d’Or, núm. 2-3, febrer-març, 1964, p. 17-19.
3
Arxiu Municipal de Lleida, sèrie correspondència, capsa 1470, carta de l’ajuntament del 5 d’agost de 1843.
4
Arxiu de la Diputació de Lleida, actes del ple, sessió del 12 de gener de 1920.
5
Anna Sàez, “La gran mentida”, El Temps, número 1500, 2013.
6
Consulteu, sobretot, el monogràfic coordinat per Francesc Canosa a Arts, número 40, 2015.
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Alcoletge: exemple de recuperació
de la memòria històrica
La voluntat d’un poble de recordar la seva història

Diuen que el poble que no recorda la seva història està condemnat a repetir-la. Els fets ens han demostrat que aquesta
afirmació, atribuïda, entre d’altres, als filòsofs i escriptors Marc
Tul·li Ciceró (Arpinum 106 aC - Formia 43 aC) i George Santayana (Madrid 1863 - Roma 1952), és ben certa. Durant dècades, els nostres avantpassats van decidir oblidar el passat amb
la falsa il·lusió que el temps n’esborraria les petjades.
Fins no fa gaire, parlar de la Guerra Civil a casa nostra provocava sentiments de basarda, i fins i tot por entre la gent
gran, herència d’haver viscut un llarg període històric convuls i tenebrós. Afortunadament, els darrers anys s’ha fet una
tasca important, tot i que potser encara no prou reconeguda, amb l’objectiu de recuperar part de la nostra memòria
històrica recent.
Alcoletge és un dels municipis que va ser conscient, ja fa uns
anys, de la importància de recuperar la memòria i el patrimoni que, malgrat les adversitats, quedava en peu. L’ajuda
i la col·laboració dels veïns va ser cabdal en aquest exercici,
diguem-ne, de reconstrucció dels fets. La donació de l’antic
Forn de Dalt per part de les famílies del poble que n’eren
propietàries va evitar en un primer moment que aquest element arquitectònic desaparegués i va suposar la llavor de
l’actual Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol
Piró. Multitud de testimonis (com el de l’enyorat Alberto de
Ca la Carmeta, que sense haver estudiat a la universitat era
un pou de saviesa) i la donació de diversos objectes, com
llibres, documents i monedes, va ser impagable. La participació de la Universitat de Lleida en la museïtzació de l’espai i la
reforma de les trinxeres del Tossal dels Morts (gràcies també
a l’ajuda econòmica en forma de subvencions) van acabar de
donar forma al projecte inicial endegat per l’ajuntament del
poble que ens obre la possibilitat de fer un viatge enrere en
el temps de 80 anys.

Foto de capçalera: Forn de pa.
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El forn de pa
La visita al centre comença pel forn de pa situat a la planta
baixa de l’edifici. El forn (possiblement d’origen jueu), en un
estat de conservació impecable tot i que té més de 200 anys,
va fer la seva feina fins als anys 70, quan malauradament la
mort va sorprendre encara jove el darrer forner, Ramir Charles.
Els qui van tenir la sort de veure i viure el forn en la seva millor
època encara tenen present el gust i la flaire dels productes
que allí es coïen, com el pa rodó, cruixent per fora però esponjós per dins, o les coques de sucre, amb aquell toc d’anís i
matafaluga que era una delícia per al paladar.
Així mateix, la fleca va ser durant molt de temps punt de trobada i reunió de la gent del poble, sobretot en èpoques en què
la meteorologia desaconsellava els més porucs de quedar-se al
carrer i l’escalfor del forn convidava a seure-hi al voltant per
compartir vivències en bona companyia, i va jugar un paper
cabdal durant el difícil tràngol de la postguerra.
Educació als anys 30
Seguint a la planta baixa, trobem una sala dedicada a
l’educació durant els anys 30. La Segona República va suposar
un canvi substancial en el model educatiu existent a l’Estat, en
un moment en què es calcula que el 80% de la població no
sabia llegir ni escriure. Aquesta renovació va situar Catalunya a
l’avantguarda de l’educació a Europa i va arribar a Lleida, entre
d’altres, de la mà del grup Batec. Molt abans, a les primeres
albors del segle XX, el matrimoni format per Victorina Vila i
Frederic Godàs s’avancen al seu temps i funden el Liceu Escolar de Lleida (concretament l’any 1906, en un edifici situat al
carrer Cavallers número 22), una escola pública, gratuïta, obligatòria i de qualitat, basada en la igualtat, la llibertat, l’ajuda
mútua i el fet de saber compartir. Malauradament, la institució
és tristament recordada pel bombardeig sofert el 2 de novembre de 1937 a mans de l’aviació italiana, dia en què les bombes
van deixar més de 250 morts a la ciutat, entre els quals, una
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Forn de pa.

Escola republicana.

quarantena d’infants i diversos mestres. L’any 2006, coincidint
amb el centenari de la creació del Liceu, la Paeria ret homenatge a les víctimes i decideix instal·lar-hi una escultura que duu
per nom Memòria, dignitat i vida, de l’artista Agustí Ortega.
Un dels mestres del Liceu Escolar va arribar a Alcoletge molt
abans de l’inici del conflicte. Es tracta de Fermí Palau (1894-

1966), un personatge important de l’època però malauradament desconegut en l’actualitat. Es dóna la circumstància
que Fermí Palau va ser secretari personal del president Francesc Macià, que fins i tot li va oferir la Conselleria de Cultura,
càrrec que va refusar perquè preferia seguir en el món de
la docència. A més, era un gran poeta que va guanyar en
cinc ocasions els Jocs Florals (Balaguer, 1921; Artesa de Se-
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gre, 1923; Manresa, 1930; Lleida, 1932, i Perpinyà, 1951) i
diversos accèssits.
Com a curiositat, la sala exposa fotografies dels alumnes de
l’escola d’Alcoletge de l’any 1932 i del 1940, en què es pot
apreciar clarament el canvi que es produeix al país en tan sols
vuit anys (roba, pentinats...). Aquí també tenim un bon exemple de com ha estat d’important la col·laboració ciutadana.
Gràcies a l’ajuda de la Teresa de Ca l’Aleix, una dona que malgrat haver patit la guerra durant la seva infantesa manté un esperit jovenívol i una capacitat de recordar digna d’admiració,
hem pogut recuperar els noms i els cognoms de totes les nenes (i fins i tot de la mestra) que apareixen a la foto del 1940.
Ermengol Piró i Lola Casadellà. Guerra Civil a Alcoletge
El recorregut continua a la primera planta, on s’expliquen diversos fets que es van produir al poble, com ara l’assassinat
de mossèn Emili Roca Bragós o la crema de gairebé tot el
patrimoni parroquial de l’església de Sant Miquel Arcàngel,
la majoria procedent de la Seu Vella. També, no cal dir-ho,
parlem de la importància del Front del Segre, que durant nou
mesos (Lleida cau el 3 d’abril de 1938 i Alcoletge no ho fa fins
al 8 de gener de 1939) va frenar l’avançament de les tropes
del general Franco envers Barcelona i va facilitar la fugida de
milers de civils i soldats republicans a l’exili travessant la frontera amb França.
Però a banda de fets històrics, el centre ha volgut destacar
el paper protagonista que hi van jugar les persones, especialment dos casos que ben bé podrien ser el fil argumental d’una
pel·lícula d’èxit.

48

El primer, el de qui dóna nom al museu, Ermengol Piró, de Cal
Capellanet. Com a líder local del POUM, un dia rep l’ordre de
confeccionar una llista amb els caps de família del poble pertanyents a la dreta amb la intenció de portar-los amb un camió
al cementiri de Lleida per ser afusellats. Ell s’hi nega rotundament adduint que independentment de la ideologia tots són
veïns i han compartit, en algun moment o altre, estudis, feina,
festes majors... Llavors arriba el moment fatídic. Ermengol i els
seus es reuneixen al local de Cal Mo per debatre l’assumpte.
La discussió puja de to i comença una disputa amb un membre
del grup partidari de fer la llista que amenaça de matar-lo. En
aquest punt, Ermengol Piró no es fa enrere en la seva decisió
i li respon fermament que la llista no sortirà dels seus llavis.
Sense cap indici d’hesitació, el company desenfunda la pistola
i el mata de dos trets al cor.
Gràcies a aquest acte de valentia, Ermengol Piró salva la
vida de la quarantena de persones que formaven part de
la llista i evita que a Alcoletge
es produeixin les revenges un
cop acabat el conflicte bèl·lic,
que sí que es van donar en
moltes altres poblacions.
El segon cas, amb un final
venturós, és el de Lola Casadellà, una noia que amb
només 18 anys decideix anar
al front i fer de sanitària per
al bàndol republicà. Un cop
acabada la guerra, fuig cap a

Lola Casadellà.
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França i és internada al camp de refugiats d’Argelers, on veu
morir la seva filla de pocs mesos a causa del fred, la fam i les
pèssimes condicions sanitàries. Finalment, s’instal·la a Lió, on
al cap de pocs mesos es veu sorpresa per la Segona Guerra
Mundial. Atès el seu caràcter inconformista i combatent contra la injustícia, decideix unir-se a la Resistència Francesa per
lluitar contra els nazis. Un dia, cau presonera en una emboscada i és interrogada i torturada per Klaus Barbie, conegut com
El Carnicer de Lió. Posteriorment, la deporten a Ravensbrück,
camp de concentració amb majoria de dones conegut com
“la petita Sibèria” pel fred qui hi feia. Afortunadament, Lola
Casadellà va sobreviure a la barbàrie i als treballs forçats del
camp, i, tot i que no va poder tornar a Catalunya, es va poder
instal·lar de nou a Lió amb la seva parella, amb qui va tenir
set fills.

A l’entrada del tossal trobem una zona d’esbarjo formada per
una àrea de jocs infantils i una construcció de fusta amb terrassa que ofereix el servei de bar. A pocs metres hi ha un amfiteatre amb capacitat per a més de 250 persones, on ja s’han
celebrat diversos actes culturals, com ara concerts i obres de
teatre, amb gran èxit d’assistència i participació.
Però la part principal del tossal és, com no podia ser d’una
altra manera, la que correspon a les trinxeres de la Guerra Civil construïdes pel Batallón de Obras y Fortificaciones Nº 37
de l’exèrcit republicà durant la primavera de 1938, un cop va
caure el marge dret de Lleida sota el poder de les tropes franquistes. L’interior de les trinxeres, perfectament recreat i amb
so ambiental que reprodueix el fragor de la batalla, permet al
visitant fer-se una idea de les penoses condicions en què vivien
els soldats que hi eren destinats.

El Tossal dels Morts
Relleu generacional
La visita guiada s’acaba pujant al Tossal dels Morts, just darrere
l’església de Sant Miquel Arcàngel, on tota una sèrie d’obres
i reformes han permès l’obertura d’aquest espai per al gaudi
dels habitants d’Alcoletge i dels qui la visiten. El tossal deu
el seu nom al fet que va albergar el cementiri fins a la segona dècada del segle XX, moment en què va ser traslladat al
seu emplaçament actual, als afores del municipi. El cementiri,
al seu torn, estava construït sobre les ruïnes de l’antic castell
d’origen àrab que dominava el tossal, enderrocat malauradament durant la guerra dels Segadors. D’aquí procedeix el topònim local, ja que l’original, Al-Kolaia, es podria traduir com
“castell petit o castellet”.

Diuen que fa més qui vol que qui pot, i Alcoletge ha tingut la
voluntat de recordar la seva història, reivindicar el patrimoni
local i apostar per la cultura en tots els seus vessants, i ho ha fet
de forma que tota la població se’n senti partícip i actor principal. Les noves generacions han crescut sense por a parlar, i han
acceptat de bon grat i sense prejudicis el relleu de recordar i
transmetre el bagatge recollit fins ara, perquè han entès que
el coneixement ens ajuda a interpretar millor el món en què
vivim. Recordem tots la lliçó, i tinguem present que l’oblit i el
silenci ens condemnen a la ignorància i a reviure irremeiablement els errors del passat.
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Marta Alòs*

“L’Odissea”, d’Homer

Report
El gran poema èpic de la literatura clàssica en què es narra la llarga peregrinació del rei
d’Ítaca per arribar a la seva pàtria després de la guerra de Troia, després de vint anys
d’absència.

Conta’m, Mussa, aquell home de gran ardit, que tantíssim errà, després que de Troia el sagrat alcàsser va prendre;
de molts pobles veié les ciutats, l’esperit va conèixer, molts de dolors, el que és ell, pel gran mar patí en el seu ànim,
fent per guanyà el seu alè i el retorn de l acolla que duia; mes ni així els companys no salvà, tanmateix desitjant-ho,
car tots ells perderen per llurs mateixes follies, els insensats! que les vaques del So, el Fills de l’Altura. (...)

Quan ho dic sempre hi ha algú que no pot amagar un somriure de complicitat, però és cert: si a l’escola només m’haguessin
ensenyat a llegir i a escriure, ja n’hauria tingut ben bé prou per
ser una persona completament feliç.

Sí, es va convertir en el meu llibre més estimat. És, de fet, el
meu llibre. És, per a mi, el llibre. Després de llegir-ne molts altres i d’haver-ne rellegit molts que considero imprescindibles,
L’Odissea és el meu llibre de capçalera.

Tanqueu-me dins una cambra folrada de llibres de dalt a
baix, un llapis i paper i ja podeu llençar la clau. Abandoneume en una illa deserta, però no em deixeu sense lectura ni
sense un bocí de tela blanca on pugui anar dibuixant els
meus pensaments.

I per què un clàssic? I per què no? Amb els anys he après que
la lectura dels clàssics és, de fet, una relectura de la vida, com
el descobriment que tot és en aquelles pàgines: la saviesa,
l’experiència, la prudència, la paciència, l’energia, la mort. Un
començament i un final que mai no s’acaba. Com un cabdell
inacabable, lliga i relliga lliscant la natura més salvatge i els
instints més primaris de l’ésser humà.

No va ser el primer llibre, però sí el que més he rellegit després de descobrir-lo entre les lleixes del menjador de casa. La
traducció poètica del gran Carles Riba de L’Odissea d’Homer
formava part de la col·lecció de clàssics grecs i llatins de la
Bernat Metge, la que brillantment va instituir Francesc Cambó.
Obrir les pàgines de L’Odissea i començar a llegir l’aventura del
gran Ulisses quan només tenia 9 anys em va semblar que trencava totes les normes establertes en aquella societat lleidatana
dels anys seixanta tan marcada per la dictadura franquista. No
n’era conscient, però intuïa que aquell espai de llibertat, més
enllà de camins i fronteres, trencava totes les normes establertes per les monges de la meva escola cristiana.
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De fet, el poema èpic d’Homer no és només un llibre i prou.
Són molts llibre en un. Quantes històries hi ha a L’Odissea?
Quantes aventures hi ha en l’aventura d’Ulisses? Quantes
Odissees? Un doll d’imaginació. Un doll d’èpica envolta el meu
llibre. El llibre.
Crec que és del tot innecessari que m’esplaï en l’argument
d’una obra com aquesta a bastament coneguda, però sí
que m’agradaria puntualitzar que, personalment, l’aventura
d’Ulisses crec que és la gran aventura de la humanitat. Un heroi
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que s’enfronta a totes les adversitats, a tots els reptes —deus,
monstres marins, bruixes i gegants, enemics, laberints inexpugnables, devorador d’homes— i de tot se’n surt victoriós perquè
el seu objectiu és tornar a la seva pàtria on l’espera la seva estimada Penèlope. Fins i tot entre les seves pàgines hi podem
trobar una lliçó de vida, com una mena d’epíleg alliçonador que
es podria resumir amb una frase breu però intensa: “Aprèn de
les petjades del passat per poder construir un projecte de futur.”
De fet, l’aventura d’Ulisses no és una aventura d’anada, és en
realitat una aventura de tornada. Fruit de l’experiència, l’heroi
és capaç d’anar salvant els obstacles, de preveure que potser
no serà capaç de vèncer els cants encisadors de les sirenes. [...]
I vaig de rengle tapant les orelles de tots els meus homes, i ells
dins la nau em lliguen mans i cames alhora dret a la paramola,
i em fermen les cordes ben altres (...) i amb veu fresca entonen
un càntic: “Vine, tan celebrat Ulisses, honor de l’Alcaia! Atura el
teu vaixell i a la nostra veu dóna orella! (...) L’heroi que, malgrat
l’èpica, és humà i, per tant, comet errors.
Crec que la fascinació per aquest llibre és perquè, com deia
Freud, mai no deixem de ser nens. La màgia de l’aventura de
vegades tan allunyada de la vida real, del dia a dia, fa que
sentim una atracció per l’inesperat, per tot allò que desitjaríem
realitzar i que, tal vegada, mai no aconseguiríem realitzar. El
món imaginat i mai viscut. Els cants de les sinuoses sirenes que
mai no hem escoltat però que els sabem màgics, vaporosos,
com flotant damunt les aigües de la Mediterrània.
En certa forma, L’Odissea ens salva de la desmemòria
col·lectiva, perquè la seva lectura ens recorda quins són els
nostres orígens. L’origen d’una cultura, d’una manera de ser
que mai no morirà del tot. D’unes llengües que algú amb molt
poc de seny va declarar-les mortes i que, amb la seva defunció

irreal, va empetitir la cultura i l’ensenyament de les llengües
que li deuen la vida.
Si examinen aquest poema èpic ens adonarem que estem
davant del que es podria definir com un conte popular. Les
aventures i desventures d’un home que només pretenia tornar
a casa i que es va convertir, si us plau per força, en un heroi.
Envoltat per tota la mitologia, per tots els misteris d’una terra
llunyana tocada per la voluntat dels déus, Ulisses avança pels
camins del seu darrer viatge. I arriba finalment a la pàtria somniada. Tal vegada la que només existeix en la seva imaginació
i que els lectors podem també fer nostra.

* Marta Alòs i López (Lleida, 1960) és una escriptora i política
catalana. Amb més d’11 llibres publicats, entre els quals destaquen Per un pecat d’amor (Ed. Rivera 1995); Els ulls de l’ametller
(Ed. Pagès 1997); el llibre La mà al melic, que va ser adaptada
al teatre i representada per tot Catalunya; Físic i Polític (obra de
teatre); Quartet Ponentí (Ed. Pagès, 1997), juntament amb Rosa
Fabregat, Francesc Pané i Guillem Viladot; Sol de Ponent (Ed. Proa.
2001), obra guanyadora del Premi Vent de Port 2001; L’Ombra
de la forca, guanyadora del Premi de Narrativa Ciutat de Castelló
2002; Entre imams i capellans (Pagès Editors, 2005), juntament
amb Brahim Yaabed; Històries de l’AVE (París Editors); coautora
dels llibres Els pobles perduts i Els pobles oblidats (Edicions Sidillà),
La llengua de les pedres (Editorial Cal Siller), que va guanyar el
Premi Armand Quintana de Calldetenes, i Amb X de sexe, llibre
de relats eròtics, escrit a quatres mans amb el periodista, David
Marín (Pagès Editors 2016).
Tertuliana en diversos programes de Catalunya Ràdio, Ràdio Associació de Catalunya i Televisió de Catalunya. Col·labora en diverses
publicacions: diari Segre, SomGarrigues, Nació Digital, ENotícies.
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Divisió territorial d’una contrada, una
província, una població, per facilitarne l’administració, el govern (Institut
d’Estudis Catalans).
Vida dins del districte. Aprofitant els recursos!
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Rasool. 71 anys. Pare i avi. Quan creuaven el mar amb la barca, el seu fill va caure i va morir ofegat. Amb ells viatjaven
també els seus néts, que van veure morir
son pare. Continua a Grècia, esperant
que s’obrin les fronteres per complir el
somni del seu fill: que els néts puguin
anar a l’escola i estudiar.
Sarah. 10 anys. El pare va morir a la guerra i la mare està molt malalta. És la gran
de cinc germans. Fa totes les tasques
que la mare no pot fer per la malaltia.
Vol anar a l’escola i que la seva mare es
recuperi.
Linda. 24 anys. Advocada i mare. Abans
de fugir de Síria es va separar del seu
marit per maltractaments. Va arribar a
Grècia amb les seves dues filles i es va
enamorar d’un home. Quan el seu exmarit se’n va assabentar, va anar a Grècia
i es va emportar les nenes cap a Síria.
Ella continua atrapada entre fronteres.
Desitja que s’acabi la guerra per poder
tornar a estar amb elles.
Ahmed. 13 anys. Va fugir de Síria amb
la seva família després que el seu germà gran morís. Fa un any que es troba
atrapat a Grècia. Somia que obrin les
fronteres i poder tornar a l’escola. Vol
ser metge per ajudar les persones. L’altre
somni que té és anar a la Lluna. Diu que
aquest somriure és fals. Somriu tot el dia
perquè la seva mare estigui menys trista.
Quan no el veu ningú, plora.
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ACTIVITATS

ACTUACIÓ DE LA CORAL ESTEL A L’IEI

ESCOLA DE
DIBUIX I PINTURA
DEL CERCLE DE
BELLES ARTS

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “MY SELF”,
D’ÁLVARO LEDESMA

VIATGE CULTURAL

Sala Maria Vilaltella. Gener 2017.

Viatge cultural al Museu de l’Abadia
de Montserrat i al Museu de Santa
Cecília, de la Coral Estel amb el Cercle
de Belles Arts.
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ACTIVITATS

AEM-BELLES ARTS TEATRE

Amb l’obra La Estanquera de Vallecas, a l’Orfeó Lleidatà. Novembre de 2016.

QUARTET DE POLS I PUA
TERRES DE PONENT
Cercle de Belles Arts. Gener de 2017.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DE FOTOGRAFIA

Sala Mariano Gomà. Exposició d’Anna Isan, Gala Oró
i Paco Lacasa, presentada pel crític d’art Albert Balada.
Gener de 2017.

TALLER

Taller lliure de model M de NU.
Any 2016.

TALLER
D’AQUAREL·LA
DEL CERCLE

Cartell exposició a la cafeteria del
Rectorat de la UdL dels alumnes de
l’Espai Creatiu.
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