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EDITORIAL

L’infaust 11 de desembre de 2017 serà un d’aquells dies que
haurà de romandre gravat amb foc a la ment dels lleidatans i
de tots els catalans. Aquell dia, de matinada, la Guàrdia Civil
irrompia al Museu de Lleida per confiscar les obres d’art de
Sixena que es troben en litigi des de fa uns anys. La història és
menys o més coneguda per tothom, d’aquí que no calgui donar-ne gaires detalls. Sí que cal destacar, emperò, que l’acció
policial, en la qual també van tenir un paper important els
Mossos d’Esquadra, va ser possibilitada per l’aplicació del no
menys nefast article 155, tal com el jutge executor especificava
en la seva interlocutòria.
Aquell dia tots plegats vam assistir a la materialització extrema de la indignitat. Era el primer cop en la història de la
museologia mundial que un cos policial assaltava un museu
per una disputa al voltant d’unes obres d’art. Innombrables
vehicles plens de guàrdies civils. Un helicòpter sobrevolant les
instal·lacions. Tots els carrers adjacents al museu tallats pels
Mossos en el marc d’un operatiu volgudament exagerat. I la
setantena de guàrdies civils, abillats com si es disposessin a
entrar a la casa del cap d’un càrtel de la droga, van prendre
el museu. La viva imatge de la desmesura de l’Estat espanyol.
Una hipèrbole policial innecessària, si tenim en compte que
el museu no s’havia negat a lliurar les obres, ans al contrari.
El jutge substitut d’Osca, que tenia pressa, perquè aquell 11
de desembre era el seu darrer dia al jutjat, va fer cas omís
dels informes tramesos pel museu lleidatà i va autoritzar l’ús
de la força.
Queda clar que es buscava aquesta imatge de dominació i submissió. Un “aquí mano jo, i tu a creure”. Un a por ellos cultural.
Allò que es buscava especialment era la imatge dels Mossos
castigant i fustigant amb les seves catalaníssimes porres la societat civil. L’Estat espanyol necessitava desgastar la imatge
d’un cos policial que havia crescut en popularitat després de
l’atemptat de Barcelona i dels fets de l’1 d’octubre. Per això,
amb una excusa mínima (el desplegament d’una pancarta
on es podia llegir “Els museus no es toquen”), els Mossos van

carregar. Barra lliure i happy hour de cops de porra davant un
museu. Per unes obres d’art. Aquells fets van cridar l’atenció
de mitjans de comunicació d’arreu, com The New York Times,
The Guardian, la CNN o la televisió pública noruega. Per unes
obres d’art. I la cirereta política: el missatge de Cap d’Any del
president d’Aragó, fet a Sixena, amb el botí ben visible. Per
apujar l’autoestima del poble aragonès, va dir ell. Quina forma
més infantil de fer-se un tret al peu.
El vodevil Sixena va viure un dels capítols més surrealistes el
passat 25 de gener, quan la jutge que havia sentenciat sobre
les pintures murals conservades al Museu Nacional d’Art de
Catalunya va fer pública una interlocutòria en què cancel·lava
l’ordre d’execució provisional, dictada temps enrere per ella
mateixa, amb la qual ordenava el retorn de les pintures salvades per Josep Gudiol el 1936 en plena Guerra Civil. La jutge
s’acoquinava. S’adonava que allò que havia defensat en la sentència de 2016 era inviable. Els informes tècnics presentats pel
museu barceloní, així com l’opinió del màxim expert mundial,
Gianluigi Colalucci, restaurador de la Capella Sixtina del Vaticà, van dinamitar la gosadia d’una jutge que en el moment de
dictar sentència gairebé no va atendre els arguments tècnics.
I el govern d’Aragó, mentida rere mentida, repetint el (fals)
mantra que tenen el millor sistema de climatització i que les
pintures estaran millor a Sixena que al museu.
La història de les obres d’art de Sixena és la història de la Corona d’Aragó. És la història de la Corona Catalanoaragonesa,
una denominació que a l’Aragó fa saltar tots els ressorts del nacionalisme espanyol més ranci i tronat, com s’ha pogut veure
aquests dies amb la retirada, per part del govern autonòmic,
de diversos llibres de text que l’empraven. Ai las! Sempre la
història. Sixena és la història de les diferències seculars, sempre latents, que han enfrontat Aragó i Catalunya. És la història
de la negació continuada, de la Guerra Civil perpetuada i la
culpabilització eterna. Dels odis atàvics que van ressorgint de
la tomba del passat. Com diu el periodista Francesc Canosa,
Sixena és Twin Peaks, on res és el que sembla.
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PER FORMAR

Comèdia antipedagògica en un sol acte
Personatges: ELLA, ELL

ACTE ÚNIC
(ELLA, uns 10 anys més jove que ELL. Es
troben en un lloc públic, seuen l’un davant
de l’altre. Sobre la taula, un dossier amb
documents)
ELLA: (Riallera) Tan puntual com sempre!
ELL: Sí, prefereixo esperar a fer esperar
les persones... Bé, i ara què?
ELLA: Mmm... la primera promoció ja
és fora.
ELL: Et confesso que he tingut els meus
dubtes, no sobre l’aprenentatge, ni sobre
el professorat ni sobre l’alumnat, sinó sobre la pertinença de tenir estudis reglats
en un ofici en què el que comptarà no
serà la titulació, sinó l’actitud. Però he
vist que també formem en actitud i en
solvència creativa. Ara cal veure com serà
la continuïtat de tota aquesta colla.
ELLA: Jo sí que ho tenia clar des d’un
principi. Reivindico la formació de qualitat en arts escèniques.
ELL: És clar, amb el munt d’anys que fa
que ho defenses!
ELLA: I ara... d’aquesta primera promoció, la majoria continuen formant-se i altres ja estan en actiu. Això està molt bé,
ens n’alegrem molt!
ELL: Et sembla bé que demani un cafè?
ELLA: Sí, i tant! Jo ja me l’he pres.
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(ELL se’n va a demanar un cafè mentre
ELLA acaba d’endreçar una de les carpetes
del dossier, plena de paperassa)
ELL: Quants anys de lluita per poder fer
realitat aquesta titulació, oi?
ELLA: Més que lluita, ho veig com una
tasca de formiga, treballar molt i anar
fent, sense pretensions ni presses, construir ponts, crear xarxes i obrir camins i
noves perspectives professionals. Va costar 10 anys des de la primera reunió a la
Generalitat que s’implantés el Cicle Formatiu en Tècniques d’Actuació Teatral a
Catalunya.
ELL: Déu n’hi do! I ara caminem cap a
donar dignitat a la nostra professió, una
professió en què, després, cada persona
haurà de defensar el que ha après en directe, sense que hi valgui cap mediació
de papers, ni títols ni res.
ELLA: La bona interpretació te la jugues
en cada funció, en cada personatge que
construeixes i en cada rèplica. Ets tu mateixa en l’espai buit.1
ELL: Brook tenia tanta raó...! Tu, quants
anys fa que et dediques a formar artistes,
Mercè?
ELLA: Als 19 anys portava els meus primers grups de nanos. Ho compaginava
amb els estudis universitaris, la meva
formació actoral i la feina com a actriu.

Calia molta organització per esgarrapar
temps per a tot, però va ser genial, una
etapa fabulosa. I tu?
ELL: Jo diria que ho porto fent des que
tenia 10 anys, quan vaig començar a
dirigir espectacles per a l’aniversari dels
mestres que teníem al poble. Agafava
llençols de ma mare i amb una corda
d’estendre i agulles imperdibles fèiem
un teló a la classe i els oferíem acudits
representats, balls i escenes inventades.
ELLA: Que aviat vas xafar escenari!
ELL: Sí, ser artista em va cridar des de
molt petit, m’agradava jugar a explicar
històries, i em continua agradant molt;
de fet, ja m’agrada seure davant dels
futurs actors i actrius i veure com les
seves històries van prenent forma amb
l’emoció d’una criatura.
ELLA: Aquest tipus d’apropament al món
escènic no s’hauria de perdre mai... Jugar és essencial.
ELL: Sí, absolutament necessari per a una
vida saludable.
ELLA: Saps què tenim en comú, Jaume?
ELL: (Amb complicitat) Que som uns fans
del teatre més contemporani, més alternatiu i més arriscat en els àmbits corporal, textual i expressiu??!
ELLA: (Riu) També!!! Però sobretot que
tenim clar que som artistes-pedagogs.2
ELL: Saps que la primera vegada que

Alumnes del cicle Formatiu en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
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...la propera promoció
d’alumnes del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
formarà part de l’Erasmus+
i podran fer pràctiques a
Europa.

vaig sentir aquesta expressió va ser com
si trobés la definició de l’ofici que sempre m’ha agradat i que mai havia sabut
com explicar?
ELLA: És realment així, i és la millor
manera de fer-ho, com molt bé expliquem al mòdul que parla de les sortides
professionals per poder treballar com
a formador i per dinamitzar tot tipus
d’esdeveniments a través de les tècniques teatrals.
(Pausa)
ELL: Al principi, quan vaig fer un cop
d’ull al Decret3 que regula els estudis,
em vaig atordir una mica en llegir tots
els mòduls, unitats formatives, etc. que
establia i em vaig fer una mica enrere,
però crec que l’hem desenvolupat prou
bé perquè el nostre professorat pugui
ensenyar exactament allò que volem
que l’alumnat aprengui.
ELLA: És un currículum prou genèric per
poder fer les programacions que més
ens convinguin, tot i que ja saps que hi
ha persones que diuen que el teatre no
s’ensenya, sinó que s’aprèn!
ELL: Bé, jo crec que si es pot aprendre
és perquè algú t’ho ensenya, t’ho posa
al davant, encara que sigui sense voler,
i en això crec que el professorat que te-
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nim són grans professionals, la majoria
en actiu als escenaris. Això fa que puguin
ser referents per a l’alumnat, tot i que
allò que anomenem les “taules” s’ha de
viure, no es pot ensenyar.
ELLA: Exactament, aquesta és la qüestió!4
La tècnica sí que s’ensenya. Cal tècnica
per, després d’apresa, assimilada i assajada, deixar aflorar “l’essència de l’art”. I si
no, que ho preguntin al professorat que
s’encarrega de les unitats formatives de
tècniques de veu i de tècniques de cos!!!
ELL: I de fet, algú t’ha d’ensenyar com
evolucionar, encara que només sigui
per fer-te veure com t’equivoques quan
estàs creant, oi? I tornar a provar, i tornar a equivocar-te, però aquesta vegada
t’equivoques millor que el primer cop.
(Silenci. ELLA i ELL fan una ullada a tot
allò que porten escrit, les notes, les rèpliques, les acotacions que estan començant
a incorporar.)
ELLA: Potser ens ha quedat un diàleg
massa pedagògic, no trobes?
ELL: És que som així, ho portem a la pell,
crec que ho hem suat tant com a artistes-alumnes que ens agrada continuar
suant-ho com a profes.
ELLA: Hauríem pogut fer el recurs del
cadàver exquisit del moviment dadà que

emprem en alguna classe, o la hipnosi
colombiana...
ELL: ...o aquell exercici de les consignes
guiades de la improvisació que feia el
Sanchis Sinisterra...
ELLA: ...o improvisar a partir de fotografies o imatges de quadres d’artistes emblemàtics...
ELL: ...o construir un diàleg només dient
cinc paraules cadascú, com fem a les
tècniques d’improvisació...
ELLA: ...o amb partitures d’accions físiques... (Riu i mira al voltant), però aquí a
la cafeteria... no ho sé...
ELL: Sí, aquí millor no fer res sense avisar... Un altre cafè?
(ELLA fa que no amb el cap, ELL s’aixeca
a demanar un altre cafè, mentre ELLA comença a remenar paperassa de nou)
ELL: (Mirant la paperassa de sobre la
taula) Què em portes? Avui, amb què
m’hauré de barallar?
ELLA: Hauries de fer un cop d’ull als permisos de l’Erasmus+, perquè la propera
promoció d’alumnes pugui fer pràctiques a Europa. L’altre dia, a la reunió
del Departament d’Ensenyament, en
vam parlar.
ELL: Què en pensen les altres escoles?
ELLA: De les set escoles que han acollit

Alumnes del cicle Formatiu en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.

aquests estudis, només nosaltres hi estem interessats, per ara! Pensa que nosaltres som pioners i cada any s’afegeix
alguna nova escola en l’oferta del Cicle
Formatiu de Grau Superior en Tècniques
d’Actuació Teatral a Catalunya.5
ELL: Em fa tanta enveja que es puguin
dur a terme aquests projectes, que la
gent pugui viatjar i acabar de formarse pel món... Quan jo estudiava, només
les noies podien accedir a alguna cosa
organitzada fent d’au pair. En fi, enveja
sana, eh!!!
ELLA: Jo vaig fer d’au pair a Londres per
poder fer cursos i anar a veure teatre
cada cap de setmana.
ELL: No fotis!?
ELLA: Sí.
ELL: T’envejo...
ELLA: I has pogut enllestir el darrer expe-

dient? (Ell assenteix) Jo he tancat el tema
de les dades anuals de centre amb Inspecció, ufff...
ELL: Això és el que més m’atabala, haver
de complir amb tota aquesta burocràcia
i perdre hores de fer classe.
ELLA: (Amb to conciliador) No les perdem, les invertim... Jo ja me’n torno, que
tinc classe, avui taller!
ELL: Què estàs fent, al Taller de Noves
Dramatúrgies?
ELLA: Procés creatiu obert. Molt engrescador. Aquest grup és pencaire i estan
treballant realment bé, és ara que poden
experimentar i provar tot el que vulguin,
i estan sortint cosetes molt xules. Vine un
dia a classe i t’ensenyem el que tenim.
ELL: D’acord... que vagi bé la classe...
Jo vaig a capbussar-me en el tema de
l’Erasmus...

ELLA: Bé, després ja buscarem un moment i ho posem en comú.
ELL: Un moment? Crec que trobar un moment per poder parlar de tot el que hem
de fer serà qüestió de màgia temporal.
ELLA: (Rient de nou) Sort que la màgia
del teatre no es pot ensenyar!

ELL: Jaume Belló,
secretari del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Tècniques d’Actuació Teatral
de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

ELLA: Mercè Ballespí,
directora del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Tècniques d’Actuació Teatral
de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Peter Brook. L’espai buit, 1968.
George Laferrière. L’artista-pedagog, 1997.
3
Decret 85/2015, de 2 de juny, de la Generalitat de Catalunya.
4
Monòleg “Ser o no ser”, Hamlet, William Shakespeare.
5
El curs 2017-2018, són set les escoles catalanes que imparteixen el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral a Catalunya: quatre a Barcelona, una a
Granollers, una a Girona i una a Lleida.
1
2
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DENOMINACIÓ D’ORIGEN LLEIDA
M A R G A R I D A T R O G U E T I TA U L L

Ens agrada que la revista ARTS ens hagi proposat un dossier
sobre escèniques a Lleida. Sovint, quan escrivim i opinem
sobre teatre, ho fem en revistes especialitzades o sectorials,
i entre nosaltres, entre coneguts, entre iguals. Per això ens
plau que puguem explicar-nos entre diferents, en altres mitjans que parlen d’art i cultura, i no només d’escèniques.
Gràcies, doncs, per la proposta.

boca, perquè de com “el movia i l’aguantava” en depenien
els aplaudiments; i l’apuntador, que, tancat al coverol, havia
de saber llegir i dir “la rèplica de després”.

El teatre a Lleida s’explica i s’entén a partir de la influència
de les companyies històriques que van excel·lir en la darrera meitat del segle XX. AEM, Talia Teatre, Belles Arts Teatre, Toar i tantes altres.

També, i des de fa molts anys, és la Fira de Titelles la que situa Lleida al mapa nacional i internacional d’esdeveniments
escènics; és la que aporta a la ciutat no només espectacles
i companyies, sinó també professionals d’arreu del món, i
la que, en un format de festival i de mercat, ofereix també
als creadors lleidatans un marc perfecte per a les relacions
nacionals i internacionals. La Fira de Titelles és una marca
Lleida, un esdeveniment de referència que implica ciutadania, professionals del sector i creadors. Sí, Lleida, el primer
cap de setmana de maig, és la capital dels titelles!

Dos d’aquests grups històrics, AEM Teatre i Belles Arts Teatre, s’uneixen en un nou grup escènic: AEM-Belles Arts Teatre, i és una de les companyies que han mantingut la tradició
escènica i teatral i que han format part de la vida cultural
de la ciutat.
Històriques i tradicionals són les seves representacions
d’Els Pastorets, El Tenorio… Però la seva aportació ha estat el mestratge. Quan encara no hi havia formació escènica, el meritoriatge s’exercia i s’aprenia en formacions com
AEM-Belles Arts Teatre. Un meritoriatge que tenia a veure
amb tots els oficis de l’art teatral: d’una banda, la part actoral, i de l’altra, tots els oficis derivats dels oficis tècnics:
il·luminadors, muntadors, fusters, tramoistes, apuntadors,
regidors d’escena, traspunts, vestuaristes, modistes, perruqueres, maquinistes…
Un dia, un membre del grup AEM-Belles Arts em comentava
que les dues persones més importants, el dia de la funció
escènica, eren el tramoista que apujava i abaixava el teló de

(Molts hem après a llegir teatre al costat d’un bon apuntador). Però, ai las! Ara els telons de boca estan mecanitzats i
els apuntadors són prompters i no s’usen, al teatre.

I qui ens ha ensenyat i ens ha acompanyat i ens ha fet créixer a tots ha estat la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. Un
gran exemple de fira i festival, de mercat i de creació escènica, de protocols, de jornades professionals, de relacions
internacionals, de…
Fruit d’aquestes referències —d’una banda, les companyies
històriques, i de l’altra, els dos grans esdeveniments, Fira
de Titelles i Fira Tàrrega— i de l’acompanyament en l’àmbit
de la formació de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, avui
podem parlar d’Escèniques DO Lleida.
Per a aquest dossier hem volgut posar la mirada en allò que,
en aquest moment, i al meu entendre, ens fa particulars. Vo11

lem parlar de la creació escènica, és
a dir, volem explicar-vos per què un
possible agent escènic de qualsevol
lloc del món, avui, mira cap als creadors escènics de Lleida.
Què és, doncs, allò que estan mirant?
Per què ho estan fent?
Les respostes al què i al per a què
ens les donaran les veus convidades.
L’Associació de Teatre per a Tots
els Públics de Catalunya té la seu a
Lleida, i Cristina García n’és copresidenta. Ella ens parlarà de com està
estructurada aquesta associació, que
exerceix d’interlocutora amb les Administracions i que representa una
part molt important del sector al país.
Ramon Molins, de la Companyia Zum Zum Teatre, ens proposa una dramatúrgia que contempla el teatre dins del teatre amb una postfunció inclosa.
El teatre com un compromís envers la societat, aquesta és la
mirada que aporta la Companyia de Comediants La Baldufa.
El teatre com a manifestació artística que forma part de la
vida cultural de la ciutat, per Imma Joanós, Víctor Polo i
Jordi Granell, de Xip Xap Teatre.
Podem parlar d’exportació escènica? Les companyies amb
més projecció internacional, Tombs Creatius, Jam, Fadunito i Campi Qui Pugui ens expliquen per què la seva facturació a l’estranger suposa entre un 50 i un 75% dels seus
ingressos.
En una entrevista-diàleg teatral, Jaume Belló i Mercè Ballespí relaten com es va implantar el Cicle Formatiu de Grau
Superior en Tècniques d’Actuació Teatral a l’Aula Municipal
de Teatre de Lleida.
Sospitem que estem vivint la millor dècada escènica pel
que fa a creació, projecció, estructuració empresarial, lobby
sectorial… Mireu-ne, si no, un parell d’exemples:
El mes de novembre de 2017, es va inaugurar MARBI (Molts
Artistes Remenant Bones Idees), un espai (privat) de creació liderat per Zum Zum Teatre, Campi Qui Pugui i Plàncton
i que, a hores d’ara, ja acull 12 estructures creadores a les
antigues instal·lacions d’una fàbrica d’ascensors, ara reconvertida en fàbrica de creació artística. De ben segur que la
contaminació creativa que es produirà a MARBI ens farà
aplaudir moltes propostes artístiques. Vet aquí l’exemple de
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com el teixit empresarial i artístic troba en la sostenibilitat
la complicitat creativa. Per això parlem d’una bona dècada
escènica, perquè, en un altre temps, aquesta complicitat era
directament la competitivitat.
I l’altre exemple del qual us volia parlar té a veure amb les
cures, amb l’acompanyament, amb les empaties, amb els valors més senzills i més importants de la vida…: les relacions
humanes. Es tracta del #DijousPaella. D’ençà del desembre
de 2015, cada primer dijous de mes ens trobareu dinant
(menjant arròs) en qualsevol restaurant de la ciutat. Som
Els Teatreros de Lleida, un grup de WhatsApp format per
més de 100 persones. Un grup amb una consigna molt clara:
menjar arròs i parlar de la vida! En aquests més de dos anys
de vida, cada primer dijous de mes ens hem trobat entre 5
i 35 persones de totes les companyies. Sí, també en aquest
aspecte la Lleida escènica excel·leix, i per aquests #DijousPaella ens admiren amb devoció (i enveja).
Avui no hem parlat de les escriptures escèniques femenines, no hem parlat de Cametes Teatre, per exemple, un cas
clar d’escriptura dramàtica i escènica feta per dones: Roser Guasch, amb la complicitat de Clara Olmo, Aitana Giralt, Gemma Castell i Ares Piqué. Tampoc hem donat veu
a Núria Casado i Nurosfera Teatre, i un altre dia parlarem,
si us plau —per força—, d’Íntims Produccions, perquè el
Marc, l’Oriol, l’Isaac, el Xavier i la Sandra han arrencat
amb molta força en el panorama escènic del país. En trobarem ocasions.
Ah, i això d’Escèniques Denominació d’Origen Lleida és fàcilment comprovable: només cal que busqueu els seus noms
en les programacions dels teatres i festivals i us deixeu portar per les seves propostes.
Què us sembla si ens hi trobem per aplaudir-los?

TTP

ASSOCIACIÓ

DE LLEIDA CAP A CATALUNYA I MÉS ENLLÀ:
LA TTP, UN AGENT ARTICULADOR DEL SECTOR
AL PAÍS AMB SEU A LLEIDA
CRISTINA GARCIA MARTÍNEZ

L’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics
(TTP) és una entitat sense ànim de lucre formada per companyies professionals de les arts escèniques per a infants
que va néixer l’any 2000 amb la voluntat de promoure i vetllar per la qualitat del sector a Catalunya.
La situació era dolenta, els caixets que es cobraven per realitzar els espectacles eren precaris; les condicions laborals,
escasses; les condicions d’exhibició, defectuoses… Per
aquests motius, algunes companyies professionals d’arreu
de Catalunya que es dediquen a les arts escèniques per a
infants van decidir unir-se i crear l’Associació Professional
de Teatre per a Tots els Públics.
Disset anys després, ja són 45 companyies de teatre, dansa,
música, arts de carrer, circ i titelles d’arreu de Catalunya que
treballen plegades i de la mà de les administracions públiques per anar, pas a pas, millorant les condicions de creació,
producció, distribució i exhibició dels espectacles infantils
i per a tots públics. Representem el tipus d’espectacle amb
més difusió, representacions i espectadors del territori català i oferim produccions de qualitat adreçades tant a infants i joves com a adults.
Dia a dia treballem per aconseguir més visibilitat, que les
arts escèniques per a infants i joves tinguin la mateixa
importància en el sistema cultural i social que qualsevol
espectacle adreçat als adults i per créixer com a sector,
qualitativament i, per tant, contribuir a la seva professionalització.
Des de la TTP ens adrecem als infants com a públic present i lluitem contra l’estereotip que parla del “públic del

futur”. Els nens i les nenes que van a veure un espectacle
són públic en aquest moment, són persones crítiques amb
gustos i opinions, que mereixen una cultura adequada a la
seva edat, però no adaptada o reduïda. La qualitat i els aspectes professionals a l’hora de crear no s’adapten segons
l’edat. Les històries poden ser contades de moltes maneres i
s’han d’adequar els llenguatges, però tots els recursos, la interpretació i els elements són els mateixos que en qualsevol
espectacle: hi ha dramatúrgia, direcció, repartiment, música, escenografia, disseny de llums i so, disseny visual…, i
tot fet per professionals. En definitiva, volem que es treballi
sota la premissa que els nens i les nenes del nostre país es
mereixen veure espectacles de la màxima qualitat i en les
millors condicions, amb històries que engresquin, emocionin o entretinguin, però sempre, que arribin al públic. Un
públic capaç, intel·ligent i crític.
Els espectacles infantils no tenen res a veure amb productes infantilitzats, i no són només per a infants, els pot gaudir
tothom. El cinema infantil, sobretot el d’animació, fa anys
que ha superat aquesta barrera social i ara persones de totes les edats van a veure aquestes pel·lícules sense necessitat d’anar-hi amb infants, perquè una bona pel·lícula infantil,
com en el cas del bon teatre infantil, té capes de lectura per
a totes les edats i una manera d’explicar les històries amb
personalitat i originalitat, pensada per a persones a partir
de 3 anys.
Així doncs, l’associació s’ha convertit en una eina de divulgació, un canal de comunicació amb les institucions i amb
el públic i en una eina de coordinació que les companyies
han creat per tal de dignificar el sector del teatre infantil i
per a tots els públics de Catalunya i unir esforços des de la
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convicció que el nostre públic mereix qualitat, respecte i
rigor creatiu.
D’entrada, la TTP no és tan sols una associació; té funcions
de sindicat, de grup de cerca i de punt de trobada. Ens serveix per organitzar-nos com a sector i poder garantir-ne el
desenvolupament dins del marc de les administracions públiques. Tenir una veu articulada i representativa del sector
és important, ja que avui dia encara costa parlar del sector
cultural com a indústria, i l’infantil es quedava en un segon
pla, sense formar part de les decisions i els projectes que
guiaven la direcció i les polítiques culturals del país.
Quan es parla d’indústria costa relacionar-hi el sector cultural, però hi ha milers de petites i mitjanes empreses que
treballen dia a dia creant espectacles, fent recerca, gestió
cultural i administrativa des de les oficines, preparant els
materials, viatjant i, finalment, representant les seves creacions en teatres o a l’aire lliure arreu del país. D’aquestes
empreses professionals, n’hi ha gairebé dos centenars que
es dediquen al teatre infantil a Catalunya. Aquest teixit és
una indústria que suposa un gran impacte econòmic al país
i que crea milers de llocs de treball.
Aquest any es va redactar un estudi amb els números de
totes les companyies associades a la TTP el 2016, en què el
total d’ingressos d’aquestes 40 companyies va ser de més
de 4.800.000. La seva feina va suposar més de 150 llocs
de treball permanents i uns 300 d’eventuals o temporals.
L’impacte econòmic del sector al país és molt gran, i es tracta de molt més que gent que “entreté la canalla”.
És per això que ha resultat vital associar-se per donar veu
a un sector de vegades invisible, que en els últims anys s’ha
estructurat molt i ha viscut, malgrat la crisi, un creixement
constant de companyies que han passat a professionalitzarse i a esdevenir empreses. En aquest panorama, la feina
de l’associació ha estat clau i ha estat una eina principal
en el desenvolupament de les companyies i el seu creixement artístic i empresarial, afavorint-ne la professionalització i l’augment de la qualitat dels espectacles gràcies al
fet d’estar en contacte i treballant en xarxa amb algunes
de les millors companyies d’arts escèniques infantils de tot
Espanya. Aquest és un dels punts clau de la TTP, la força
col·lectiva de la qual beneficia individualment cada companyia, que intercanvia, aprèn i creix amb les altres.
Tot aquest teixit i la feina d’aquesta associació té, a més, un
paper rellevant a Lleida. D’una banda, de les 44 companyies
associades de tot Catalunya, 10 són de la província de Lleida: Campi Qui pugui, Centre de Titelles de Lleida, Fadunito,
Festuc Teatre, Holoqué, Jam, La Baldufa, Tombs Creatius,
Xip Xap i Zum-Zum Teatre. De les 10 companyies, 7 són a
la ciutat de Lleida. El 22% de les companyies de l’associació
articuladora del sector de les arts escèniques per a tots
els públics de Catalunya són de Lleida, una mostra de la
potència cultural que representa el territori lleidatà, que a
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Espanya ja és una marca associada a un tipus de teatre per a
tots públics d’alta qualitat i originalitat. Una potència cultural que es troba al capdavant del sector pràcticament sense
donar-hi importància, ja que forma part de la seva quotidianitat i la gent del mateix territori n’és desconeixedora, i de
vegades fins i tot les institucions no en són prou conscients.
Per això no és casual que la seu de la TTP sigui a Lleida, i
és a la capital del Segrià on hi ha l’oficina de l’associació.
Des d’aquí es gestionen algunes de les parts més importants
de la feina més rellevant, a través de la gestora cultural i
administrativa de l’entitat. L’associació es configura de la
següent manera: la presidència, la junta, els grups de treball
i l’assemblea. Cada quatre anys se’n canvia la presidència,
que escull l’assemblea entre els membres de la junta, i actualment és una presidència col·legiada, formada per dues
copresidentes, Maria Hervàs, de Teatre Nu, i Cristina Garcia, de la companyia Campi Qui Pugui de Lleida. Aquesta és
la primera vegada que la presidència està formada per dues
persones, però no és la primera vegada que recau en una
companyia de Lleida: anteriorment, el president era Ramon
Molins, de Zum-Zum Teatre. I un cop més, tornem a Lleida
com a territori capdavanter en la indústria.
Però, què fa exactament la TTP? Les tasques es podrien dividir en blocs principals que persegueixen els objectius del
decàleg de l’associació. Per entendre més com s’organitza,
aquest seria un petit circuit pels blocs principals:
Relacions: representem el sector en dos àmbits, davant les
institucions i administracions públiques, treballant amb el
Departament de Cultura de la Generalitat, els ajuntaments i
les diputacions, i davant la resta d’entitats culturals del país,
treballant amb la resta d’associacions articuladores d’arts
escèniques de Catalunya.
Formació: oferim eines de formació gratuïta per a totes les
companyies d’arreu i professionals del sector, siguin o no
sòcies. A través de les TTP Forma, jornades de treball de
mitja jornada sobre temes artístics, legals, fiscals o de gestió; les Jornades CREA, dos dies de formació intensiva que
combina recorreguts de formació artística i de creació amb
debats i conferències sobre temes de gestió cultural; tertúlies teatrals al voltant d’espectacles, trobades gastronòmiques combinades amb tertúlies amb convidats externs
quant a temes relacionats amb els infants en qualsevol àmbit, i altres activitats que es duen a terme durant tot l’any.
Mercat: realitzem accions a les fires estratègiques de les
arts escèniques amb l’organització de trobades professionals, reunions ràpides amb programadors per a companyies, debats i taules rodones i altres activitats per garantir
la presència del sector en els esdeveniments estratègics de
Catalunya i la seva relació amb altres sectors. També oferim convenis de col·laboració, tant per fer créixer aquests
esdeveniments com per donar eines de comunicació i de
visibilitat a les companyies en els mercats. D’altra banda,

Stand i membres TTP a Fira Tàrrega. Foto: TTP.

s’assessoren municipis i institucions territorials per afavorir les programacions d’arts escèniques per a tots els públics i infantils a Catalunya, col·laborant a fer arribar les
eines i les ajudes per programar als petits municipis i augmentar així el mercat.
En l’àmbit internacional, es realitzen activitats en
col·laboració amb Catalan Arts, del Departament de Cultura, per detectar mercats i difondre la marca catalana en el
sector dels espectacles infantils i de carrer arreu d’Europa.
Establim canals per comunicar els professionals d’altres
països amb les companyies catalanes, amb intercanvis, jornades de reunions o presentacions.
Visibilitat: procurem donar a conèixer el sector al públic i
millorar-ne la imatge social amb la divulgació a través dels
mitjans de comunicació de masses com a canal per fer arribar la realitat del sector i tot allò que és notícia. La creació
del portal EscenaFamiliar.cat és una de les activitats principals d’aquest blog. Es tracta d’un portal web on es poden
consultar tots els espectacles i festivals per a infants i tots
públics que hi ha cada setmana a tot Catalunya, un portal
gratuït del qual es beneficia tot el sector i el públic, que també difon la realitat de les companyies a través de reportatges i articles per acostar-les al públic.

Educació: treballem des de tres punts diferents per trobar
solucions a les situacions actuals del teatre en sessions escolars, l’escola i les arts escèniques dins de l’activitat curricular i la formació artística professional. Vetllem per no perdre
les millores i perquè no disminueixi el grau d’exigència en
aquests àmbits, que són primordials per a una educació artística completa i que aporten grans beneficis a les persones
que practiquen o estudien les arts escèniques.
Una de les grans fites de la TTP, en la seva tasca com a
agent articulador del sector en relació amb les administracions públiques, va ser aconseguir la creació del Pla
Integral de les Arts Escèniques i Musicals per a Infants i
Joves (2011-2018).
Fruit de la feina feta per aconseguir l’acompliment del decàleg de l’associació, el 3 de maig de 2010 el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya va presentar aquest Pla Integral, que té com a
objectius el redreçament de la situació actual i la millora
general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a
Catalunya. Els objectius es concreten en:
Millora de l’entorn i dignificació del sector.

15

TTPforma, trobada professional a la Fira de Titelles de Lleida.
Foto: TTP.

 Foment de la producció i el desenvolupament de projectes.
Impuls de la distribució i l’exhibició.
Impuls de la difusió i la promoció de les arts escèniques i
musicals per a tots els públics.
Accés de les noves companyies professionals al mercat.
Formació contínua.
De llavors ençà, les companyies d’arts escèniques infantils i
per a tots públics han vist augmentada la seva participació
en fires estratègiques del mercat, es veuen més representades en mitjans de comunicació, s’han adequat algunes bases
per accedir a programes del govern amb les mateixes possibilitats que grans empreses culturals que funcionen com
a productora d’una manera completament diferent de les
petites i mitjanes empreses que formen les nostres companyies i s’ha ampliat el suport cap al sector. Tot i així, el camí
és llarg i estem lluny encara de tenir unes condicions justes
i dignes de treball, en part per la falta d’importància que es
dóna al nostre sector i el menyspreu que ha patit durant
molts anys, considerat com un art menor o espectacles de
menys qualitat.
Es curiós, quan ho penses, atès que per a les filles i fills sempre es vol el millor: la millor alimentació possible, el millor
sistema de sanitat, la millor educació... Si busques el millor
per als teus fills, busca també el millor espectacle. Exigeix
tenir a l’abast la millor oferta cultural per als infants.
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TTPforma, trobada professional a Fira Mediterrània de Manresa.
Foto: TTP.

Un espectacle és una petita part de la feina de les companyies, una petita part de tot un funcionament empresarial que no es veu i que no es valora quan s’assisteix a un
espectacle d’una hora. El que hi ha darrere de cada espectacle és una vida que combina la passió i la creació amb la
gestió d’una empresa plena d’hores de feina administrativa
per arribar a crear i, posteriorment, al públic. És una feina
a jornada completa, com qualsevol empresa de qualsevol
sector. Som companyies d’arts escèniques, som empreses.
La TTP seguirà treballant des de Lleida per oferir a les companyies les millors condicions de treball, dignificar la seva
feina i fer arribar al públic espectacles de qualitat professional a Catalunya i a la resta del món.
Ah! Si vas perdut amb la terminologia i no saps si anomenar
el nostre sector com a infantil, familiar o tots els públics,
no pateixis, és normal. En general, els espectacles d’arts de
carrer són, per definició, per a tots els públics, passen al carrer i no pots escollir-ne el públic; en la resta de casos, es pot
utilitzar el terme infantil sense por d’ofendre ningú, perquè
infantil no és pejoratiu. Dignifiquem les feines adreçades als
infants, donem entre tots i totes el valor que té qualsevol
feina professional dedicada al públic infantil i atrevim-nos
a gaudir-lo com a adults, sense vergonya. Digue’ns infantils
si creus en la nostra feina i vine a veure’ns de tant en tant
encara que sigui sense nens i nenes.

ZUM ZUM TEATRE

COMPANYIA

Lleida com a referència nacional i
estatal de “marca creativa escènica”
RAMON MOLINS MARQUÉS

PRÒLEG

PERSONATGES

Quan tenia 5 anys, i feia allò que en dèiem “parvulitos”, la
Srta. Juli va muntar una versió de Blancaneus i els set nans.
L’estrena era al cinema Goya del barri dels Magraners, on
vaig néixer i créixer, i, com era habitual, la sala estava a
vessar. No recordo els fets concrets, però sembla que quan
vaig sortir vaig fer un moviment sospitós i vaig començar
a córrer com una bala cap a casa. Ma mare i la Srta. Pepita
de la guarderia em van aturar just al pedrís de la porta de
casa i només se’n van sortir, de fer que tornés al Goya, amb
la promesa que no em caldria pujar a l’escenari. Tot plegat
va acabar sent Blancaneus i els sis nans. Por escènica?
Vergonya? Potser és que el Joan Lozano (Mister Jones) feia
de príncep i senzillament em feia enveja. La qüestió és que
l’inici de la meva relació amb el teatre va ser difícil.

ENRIC: 11 anys, nascut a Lleida-barris, divertit i somiatruites.
VÍCTOR: 12 anys, del Segon Passeig de Ronda, carismàtic i
apassionat.
LAIA: 10 anys, nascuda a Lleida-centre, filla de comerciants.
Determinada i pràctica.
TXELL: 42 anys, nascuda a Lleida-Pirineus, mestra de primària. Empàtica i decidida.

Alguna cosa va canviar més endavant perquè ara em proposin que faci un escrit sobre dramatúrgia i direcció escènica a Lleida. Arribats a aquest punt, per mi una de les
grans preguntes és: “Què fa que una companyia, un director
o una dramaturga es decideixin per una determinada proposta d’espectacle? Què fa que un grup, una directora o un
creador triïn un títol o un text concret?” Vittorio Gassman,
actor i director italià, deia: “El teatre no es fa per explicar
les coses, sinó per canviar-les.” Aquest monstre de la interpretació nascut a Struppa (Gènova, Itàlia) l’any 1922 no va
escriure aquesta frase al seu Facebook perquè li posessin
likes, aquestes paraules no van néixer per decorar el fons
d’una foto a Instagram ni la va copiar de cap sèrie televisiva de la Rai, senzillament aquesta frase serveix per inspirar
tota una carrera professional, una manera d’entendre què és
i quina funció persegueix l’art del teatre.

acte únic
Cafeteria del barri de Cappont, A la taula de l’entrada, un
senyor amb auriculars tecleja un Macbook d’última generació. La cambrera repassa, nerviosa, la col·locació dels
cactus i les sucreres que decoren les taules. El cambrer
s’ho mira amb cara de resignació des de l’altre costat de la
barra mentre es disposa a punxar la llista de reproducció
Les cançons del Beat. Al sofà de la dreta, la parella jove i
maca de sempre no para de fer-se magarrufes, i a les butaques del racó del fons, el grup d’Speaking que queda cada
setmana per fer conversa.
Entra la Laia i corre a seure a la doble taula del fons a
la dreta. Es treu l’abric, i també una llibreta de la motxilla que porta penjada, i comença a fullejar-la mentre se li
acosta la cambrera.
NEUS: Què et poso?
LAIA: Un refresc d’aquells d’àloe vera.
La Neus se’n va somrient, poques noies de 10 anys demanen un refresc d’àloe vera.
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NEUS: (Arribant) Aquí ho tens. (Li serveix la beguda) Que,
fan tard?
LAIA: No passa res.
NEUS: Sempre dius el mateix.
LAIA: És que sempre fan tard i sempre em preguntes el mateix.
La Neus torna a marxar somrient. Entra l’Enric molt
accelerat, i d’un tros ben lluny llença l’anorac i s’asseu
mentre crida.
ENRIC: Un Vichy!!
La Neus, amb el Vichy a la mà, va un altre cop cap a la
taula i somriu de nou. No és normal que un noi d’11 anys
demani Vichy, tot i que el seu fill petit també n’és un fan.
NEUS: El teu Vichy, Enric (li serveix). Fas tard.
LAIA: Com sempre.
Silenci.
NEUS: (A l’Enric) No dius res?
ENRIC: Si dic alguna cosa, tu no em podràs dir “Enric fas
tard” i la Laia no podrà contestar “com sempre”.
ENRIC/LAIA: Com sempre!

La Txell riu en veure el Víctor parlant amb aquella fogositat. La Neus i el Sergi també riuen des de la barra.
LAIA: Sí, ja ho veus.
ENRIC: Vinga, som-hi, que jo d’aquí a una hora he quedat
per assajar amb els del barri.
TXELL: Sí, vinga, que us resultarà molt fàcil. Aprofitant que
tots tres sou al grup de teatre, he pensat que podríeu escriure un article sobre la dramatúrgia i la direcció escènica
a Lleida.
LAIA: (Perplexa) Com???
ENRIC: Com mola!
LAIA: (contrariada) Però què dius?
VÍCTOR: A què et refereixes, un article que parli de les coses que s’han fet a la ciutat? Dels grups i de la gent que s’hi
dedica o més aviat una reflexió més acurada sobre Lleida
com a referent en dramatúrgia i direcció nacional i estatal?
LAIA: (Al Víctor) Sí, molt bé, tu dóna corda!
ENRIC: Home, Víctor, segur que vol dir la segona opció, perquè és inqüestionable pel que fa a creació, a la nostra ciutat
es podria parlar de “marca creativa escènica”.
LAIA: No ho veig!
TXELL: Marca creativa escènica?
LAIA: (Aixeca la veu) A veure!
Tothom calla i mira la Laia.

La Neus se’n torna cap a la barra somrient un altre cop.
Entra la Txell i s’atura a la barra.
NEUS: Txell, què hi fas, aquí?
TXELL: He quedat.
NEUS: Ah sí?
TXELL: Sí. (fa un gest assenyalant la taula dels nois)
NEUS: Amb la canalla?
TXELL: Els he demanat de fer un article per a la revista del
col·le i hem quedat una estona per parlar-ne.
NEUS: Doncs, vinga, que fas tard. Què et poso? Un tallat?
TXELL: Sí.
NEUS: Ara te’l porto.
La Txell va cap a la taula. Mentre parlava amb la Neus
també ha arribat el Víctor, que s’ha assegut al racó i que
comparteix el refresc d’àloe vera amb la Laia.
LAIA: Això que ens has demanat és molt difícil, no ho sabem fer.
ENRIC: Com que no ho sabem fer? Qui ho ha dit, això?
VÍCTOR: Ja hi som...
LAIA: És que no tenim temps: treballs, molts temes per estudiar, el projecte...
TXELL: Laia, no t’esveris. És tan fàcil com vosaltres vulgueu que sigui... solament heu d’escriure sobre el que sabeu
i sobre el que penseu.
ENRIC: Deixa-la, és una exagerada.
TXELL: I a més, és sobre teatre, que a vosaltres sempre us
ha agradat.
VÍCTOR: Agradat? Això nostre no és gust, Txell, és passió,
fervor... Militància!
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Definim, determinem i aclarim conceptes, perquè, si no, com
deia el meu avi, tot quedarà en “agua de borrajas”. Suposo
que estem parlant d’arts escèniques per a tots els públics, oi?
TXELL: Per a tots els públics? Què vols dir?
LAIA: Veus? Parlem el mateix idioma i no ens entenem.
VÍCTOR: Laia, no comencis...
LAIA: Teatre infantil, Txell, vull dir teatre infantil. Espectacles de diferents gèneres, diferents tècniques, estètiques i
formats produïts expressament amb nivells de lectura adaptats i apropiats per a públics de totes les edats.
TXELL: Nivells de lectura?
ENRIC: Espectacles amb la capacitat de satisfer la curiositat, les capacitats intel·lectuals i les expectatives de nens i
nenes de totes les edats, i també, i irrenunciablement, del
públic adult.
TXELL: (Sorpresa) Ah, irrenunciablement?
LAIA: (Amb gest vehement i de perdonavides) Sí, Txell. Ai,
del teatre que solament agrada als nens i les nenes.
TXELL: Sí, però jo pensava que potser amb una cosa més
senzilla.
ELS TRES: (Cridant) Senzilla???
NEUS: (Des de la barra) Nois...
VÍCTOR: (Sotto voce) Senzilla? Per què els nens i les nenes
ens hem d’acontentar amb el fast food del teatre?
TXELL: Fast food?
VÍCTOR: Sí, perquè n’hem de tenir prou, amb espectacles
d’usar i tirar.
LAIA: Amb espectacles de “métele azúcar, que cuanto más
dulce, más les gusta”?

Espectacle La camisa de l’home feliç. Zum-Zum Teatre. Dramatúrgia i direcció, Ramon Molins. Foto: Jordi Rulló.

TXELL: A veure...
ENRIC: N’estem tips d’espectacles que imbecil·litzen el públic!
TXELL: Imbecil·litzen? M’esteu dient que no us agrada el
teatre que fan per a vosaltres?
LAIA: No, t’estem dient que no ens agrada quan el teatre per
a nens i nenes és buit, ensucrat, alliçonador...
ENRIC: Previsible, alienador i simplista.
TXELL: Així que no us agraden les coses que s’expliquen a
les obres de teatre?
VÍCTOR: (Sentencia convençut) “El teatre no es fa per explicar les coses, sinó per canviar-les”!

barra, i la parella de les magarrufes que, malgrat els esforços per dissimular, es veu clarament que estan seguint
la conversa.

Després de la frase del Víctor, la Txell es queda en pausa,
com si no s’acabés de creure la rauxa de raons que els seus
joves alumnes li estan abocant. Mira al seu voltant i veu
la Neus i el Sergi mirant i escoltant bocabadats des de la

El noi dels auriculars de l’entrada que, fa una estona, s’ha
anat apropant a la taula sembla que hi vol participar.

TXELL: A veure... A poc a poc, que crec que m’estic perdent.
VÍCTOR: Prou ja del teatre que ens tracta com a ximplets
sense capacitat de pensar, raonar i treure les seves pròpies
lectures.
LAIA: Prou del teatre que no para de proposar-nos respostes en lloc de preguntes.
SENYOR DEL MAC: Perdoneu...

TOTS TRES: Sí?
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SENYOR DEL MAC: Esteu dient que el teatre infantil no ha
de ser divertit?
ENRIC: No, això sí que no! És clar que ha de ser divertit, és
clar que ha de ser una forma d’entreteniment, però no podem
quedar-nos només amb el fet que el teatre és tan poca cosa.
TXELL: Anem a pams, imaginem per un moment que estic
entenent tot això que esteu dient.
ENRIC: ...Suposem.
TXELL: Què hi té a veure, amb l’article que us estic demanant?
VÍCTOR: Tot, Txell, d’això va la idea de la “marca escènica
creativa”.
TXELL: Doncs m’ho haureu d’explicar millor.
Els tres amics comparteixen un gest d’impaciència que
acaba sent de resignació.
LAIA: Mira, a Lleida, des de fa uns anys s’ha creat una indústria al voltant del teatre infantil.
HOME DEL MAC: Indústria?
LAIA: Sí, senyor del Mac, segui i escolti. (El senyor seu)
Lleida possiblement és la ciutat de Catalunya i Espanya
amb més companyies que es dediquen a crear, produir i
representar espectacles pensats especialment per a tots
els públics.
ENRIC: Xip Xap, Zum-Zum Teatre, La Baldufa, El Sidral...
VÍCTOR: El Centre de Titelles, Festuc, Campi Qui Pugui...
LAIA: Encara Farem Salat, Jam, Tombs Creatius...
VÍCTOR: Fadunito.
ENRIC: SAC Espectacles, La Remoreu...
LAIA: I petits projectes que van apareixent per intentar
sumar-se a la llarga llista de companyies que treballen en
aquest sector.
TXELL: I tots són de Lleida Lleida?
LAIA: Sí, de Lleida Lleida, i també n’hi ha de comarques.
ENRIC: La qüestió és que algunes d’aquestes companyies fa
molt temps que van apostar per fer espectacles que anessin
una mica més enllà.
VÍCTOR: Sí, com deia Aristòtil...
TXELL: (Flipant) Aristòtil???
VÍCTOR: Sí, com deia Aristòtil, “per convèncer, s’ha de
commoure”.
NOIA DE LES MAGARRUFES: Escolta, quants anys tens?
VÍCTOR: Dotze, per?
LAIA: Recordeu El geperut de Notre-Dame?
ENRIC: Sí, on ho vam veure? Al Principal?
VÍCTOR: No, a la Sala Bulevard!
TXELL: No ho recordo.
LAIA: Un espectacle que barrejava el grotesc amb la bellesa,
la tragèdia amb la comèdia, la llum amb la foscor.
VÍCTOR: Un espectacle que obria les portes al romanticisme, a l’amor i a l’emoció.
ENRIC: Al soroll de les campanes i els comediants!
SENYOR DEL MAC: Jo diria que aquest espectacle el vaig
veure a Barcelona.
LAIA: És molt possible, senyor del Mac, la companyia va fer
més de 500 representacions arreu de Catalunya i Espanya.
TXELL: Doncs em sap greu, però aquesta no l’he vist.
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VÍCTOR: Safari!
TXELL: Ah, sí, aquest el vam veure fa poc.
VÍCTOR: Un espectacle per a nens i nenes a partir de 3 anys
que aborda el tema del bullying.
LAIA: Amb una escenografia que es desdobla per aconseguir un espai que reflecteixi tot l’ecosistema on es desenvolupa l’aventura.
NOI DE LES MAGARRUFES: I aquest espectacle també es
va fer a Lleida?
ENRIC: Fer? Es va pensar, crear, produir i estrenar a Lleida,
però després ha girat i girarà durant anys arreu del país.
NOIA DE LES MAGARRUFES: I n’hi ha més?
LAIA: (L’assenyala enèrgicament amb el dit) La camisa
de l’home feliç.
VÍCTOR: Una versió d’un conte de Lleó Tolstoi que plantejava un viatge a la recerca de la felicitat.
LAIA: Recordeu les projeccions aquelles que sortien de la
maleta?
ENRIC: Sí, i també que treien un voluntari del públic que
actuava amb ells bona part de l’obra..
TXELL: No en tenia ni idea...
ENRIC: I la nena que vivia en una capsa de sabates.
LAIA: ...Amb aquelles projeccions en 3D i tot aquell univers d’efectes tecnològics que dibuixaven el món de pors i
d’inseguretat de la nena protagonista.
VÍCTOR: O El Cirque Déjà Vu, que parlava de la memòria
de les emocions i de l’Alzheimer.
LAIA: La gallina dels ous d’or i la seva divertida crítica de
com els diners i la societat de consum ens fan perdre el cap.
ENRIC: L’espectacular producció artística de l’òpera Guillem Tell que es va fer íntegrament a Lleida.
LAIA: El nou vestit nou, fotent canya al Rei...
SENYOR DEL MAC: Així, quan dieu marca escènica creativa, en realitat esteu parlant d’una mena de denominació
d’origen?
VÍCTOR: Exactament, això volem dir.
TXELL: No sabia que teníem tanta activitat a la vora de casa.
ENRIC: I no tan a la vora...
La parella de les magarrufes, el senyor del Mac, la Neus, el
Sergi i la Txell s’aixequen alhora i diuen:
TOTS: (Sobtats) N’hi ha més?
LAIA, VÍCTOR i ENRIC: Molt més!
ENRIC: No parlem solament de directors o dramaturgs: al
voltant del teatre infantil s’ha anat teixint una indústria.
LAIA: Escenògrafs, constructors, tècnics, il·luminadors,
compositors musicals, il·lustradors, confecció de vestuari...
VÍCTOR: Professionals de tot tipus que cada cop més
col·laboren amb projectes d’altres companyies d’arreu.
LAIA: Teatro Paraíso, de Vitòria, estrena el proper mes
de gener a Irlanda, dins el projecte europeu Small Sides,
l’espectacle Xocolat, amb dramatúrgia i direcció lleidatanes.
VÍCTOR: I disseny d’il·luminació!
LAIA: És veritat, i disseny d’il·luminació!
ENRIC: Plàncton està construint actualment escenografies
per a dues o tres companyies de fora.

Espectacle Lunáticus circus. Teatro Paraíso (Vitòria). Dramatúrgia, Teatro Paraíso i Ramon Molins. Direcció, Ramon Molins. Foto:
Teatro Paraíso.

VÍCTOR: Josep Maria Baldomà i Antoni Tolmos fa molt
temps que fan composició musical per a projectes diferents.
TXELL: (Mirant els adults que envolten la taula) Ho heu
vist? Hem après un munt de coses en un moment.
LAIA: Això!
TXELL: Què?
LAIA: Ja ho tinc!
TXELL: El que? (La Txell no entén res)
LAIA: El treball.
TXELL: Ja saps el treball que fareu?
LAIA: No, el treball no el farem nosaltres, el fareu vosaltres.
ADULTS: (Ad libitum) Què? Com? Què diu?...
LAIA: El treball es dirà Teatre infantil a Lleida, les coses
que hem après i les que ens queden per aprendre.
La Txell i la resta d’adults riuen.
NOIA DE LES MAGARRUFES: Un moment... (Sorpresa) Ho
diu de veritat!
VÍCTOR: Nosaltres farem una introducció.
ENRIC: I vosaltres podeu fer un relat en què s’expliqui quina
era la visió que teníeu del teatre fet a Lleida i quina percepció en teniu ara.
LAIA: Podeu fer una mica de treball d’investigació: parleu
amb la TTP...
SENYOR DEL MAC: La TTP? (Comença a anotar coses al
seu iPhone).
LAIA: Sí, l’Associació d’Empreses Professionals de Teatre
per a Tots els Públics de Catalunya.
ENRIC: Les Cies. d’aquí hi tenen molt pes específic.
LAIA: Us poden parlar del sector, del mercat, del moment
actual.
TXELL: Però..
VÍCTOR: Us poden passar els contactes de les companyies i
us hi podeu posar en contacte.

TXELL: No crec que tingui temps per a...
LAIA: Com si obríssiu una finestra a una realitat tan desconeguda per a tanta gent com ho era per a vosaltres.
TXELL: No, parlant seriosament.... no crec que...
VÍCTOR: La idea, de fet, és teva.
TXELL: Ho sento, nois, però és que no tenim temps, no ens
coneixem, tenim moltes obligacions, és molt difícil.
LAIA: (Contundent) Txell, no t’esveris, és tan fàcil com vosaltres vulgueu que sigui...
VÍCTOR: Solament heu d’escriure sobre el que sabeu, sobre
el que penseu i sobre el que heu après.
Els tres amics comencen a posar-se les jaquetes.
SENYOR DEL MAC: És una broma, oi?
ENRIC: En un parell de tardes ho teniu.
TXELL: Nois...
LAIA: Podeu quedar aquí, la Neus té uns refrescs d’àloe vera
boníssims.
NOIA DE LES MAGARRUFES: (A la Txell) Ets la seva profe,
digues alguna cosa.
Comencen a allunyar-se de la taula mentre els adults se’ls
miren sense acabar de reaccionar.
VÍCTOR: Heu estat molt atents, segur que ho fareu molt bé.
NOI DE LES MAGARRUFES: Pot ser divertit.
ADULTS: (Al noi de les magarrufes) Calla!
LAIA: Si voleu, abans de tancar-lo podem tornar a quedar.
Els tres amics ja són a la porta, els adults es miren entre
ells amb cara incrèdula.
LAIA: (Cridant als adults) Ei!
ADULTS: (Es giren) Què?
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Espectacle Safari. Cia de Comediants La Baldufa. Dramatúrgia, La Baldufa i Ramon Molins. Direcció, Ramon Molins. Foto: La Baldufa.

AMICS: Molta merda!
El senyor del Mac, la parella de les magarrufes i la Txell,
amb cara de “si em punxen, no em surt sang”, absolutament al·lucinats, es miren la Neus, que s’ha atansat
a la taula.
NEUS: Us poso res més?
Fosc i final.

POSTFUNCIÓ
Anys després del meu primer intent de fer teatre dirigeixo
el projecte Zum-Zum Teatre, que, des de Lleida i des de
l’any 1994, produeix espectacles per a adults a partir de 4
anys. Durant aquest temps he escrit i dirigit els projectes
següents.
Amb Zum-Zum Teatre: El geperut de Notre-Dame,
Frankenstein, La comèdia dels errors, El Mikado, Com
un joc de nens durant la guerra, Titiritriki, La camisa de
l’home feliç, La nena que vivia en una capsa de sabates i
La gallina dels ous d’or.
Amb Boira Exprés: M’agrada ser com sóc, Jo tinc més
que tu, Com viure i conviure, Companys de classe, Juguem a guerres, Internet Friends, Play the Game, My
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English Holidays, Si vols pots, No em ratllis, SOS terra i
Pilotes roses - Barbies fusteres.
Amb Va de Bòlid (Barcelona): Casper i Els pastorets
superestel.
Amb Campi Qui Pugui: El gat amb botes i Mama oca.
Amb La Baldufa: Les aventures del baró de Münchausen,
Cirque Déjà Vu i Safari.
Amb El Liceu i La Baldufa: l’opera Guillem Tell.
Amb Teatro Invito (Lecco - Milà): I Pastorelli.
Amb Xip Xap: El nou vestit nou.
Amb La Remoreu: Tom Sawyer.
Amb Clownx Teatre (Montmeló): El forn del Lleó.
Amb Teatro Paraíso (Vitòria). Lunáticus Circus i Xocolat.
Amb L’Intèrpret: Rubab, el misteri de l’instrument prohibit.
Estic convençut que els nens i les nenes que van al teatre
entenen, valoren i agraeixen molt més del que ens pensem
aquesta Marca Creativa Escènica que fa tant temps que
s’està cuinant i consolidant a Lleida. N’estic gairebé tan
convençut com de la necessitat de vetllar al màxim pel dret
dels nens i les nenes a l’accés lliure i constant a la cultura
i a l’art de primer nivell i de primera qualitat, sense sucre,
sense censures, sense prejudicis, sense límits.

No proposem idees fixes ni missatges tancats, solament
procurem que l’espectador senti. I quan algú sent, comprèn
Peter Brook

LA BALDUFA

COMPANYIA

MÉS ENLLÀ DE LES TENDÈNCIES I LES MODES,
L’ARTISTA/CREADOR ESCÈNIC PREN PARTIT PER TEMES
CANDENTS DEL MOMENT EN QUÈ ENS TOCA VIURE
C O M PA N Y I A D E C O M E D I A N T S L A B A L D U FA

La Baldufa, companyia de teatre per a tots els públics, fa
vint-i-un anys que camina cap a la recerca de la perfecció estètica, emocional i temàtica dels seus espectacles. Sabedors
que és una recerca impossible d’assolir, un viatge a Ítaca, és
la benzina que alimenta la companyia i els dóna forces per
abordar nous projectes.
Enrere queden aquells anys de Boira Baixa, un col·lectiu
de joves de Lleida que utilitzaven el teatre com una eina de
transformació social, crítica amb el poder, i que buscaven
la reafirmació del propi jo, característic de la joventut de
tots els membres. La Baldufa s’ha fet gran, segurament vella, ha perdut aquell impuls, però ha guanyat experiència,
ofici i compromís des d’una altra perspectiva. Boira Baixa
ha quedat, però, impregnada en la pell i l’ànima de la companyia, no defallint en l’esforç diari de fer política a partir
d’accions artístiques.
Per La Baldufa, fer política és parlar del que viuen, senten i
pensen els seus membres creatius, amb naturalitat i sense que
sigui una exigència o una imposició a l’hora de fer espectacles.

evolucionant cap a un llenguatge cada vegada més senzill
i auster, en què té un paper molt important la capacitat
d’imaginar, pensar i interpretar del públic.
Teatre vital i motivador: la companyia no perd mai de
vista que la intenció final ha de ser que el públic familiar
gaudeixi de l’espectacle, encara que la temàtica no sigui
de digestió fàcil. I per això, la interpretació a partir del
teatre gestual i el joc estan al servei de la dramatúrgia
de tots els espectacles. La poca presència del llenguatge
verbal també facilita que la companyia pugui presentar
gran part dels seus espectacles al mercat internacional,
on té força presència.
Compromís social: aquesta última pota és la que desenvoluparem en les properes ratlles.
Tres potes inseparables, sense les quals La Baldufa no tindria estabilitat emocional.

Cada nou espectacle és com la construcció d’un nou tamboret de tres potes, que cal tallar, llimar i mesurar amb precisió, per assegurar un cert equilibri i estabilitat. Aquestes
tres potes que caracteritzen tots els espectacles de la companyia són:

La companyia sent el teatre com un compromís envers la
societat, i per això tots els espectacles tenen una càrrega
ideològica important. En la majoria d’ocasions, són interpretacions arriscades i sense concessions que intenten buscar els registres adequats per explicar les coses, servint-se,
com ja hem explicat, de les altres dues potes (l’estètica i la
interpretació).

Estètica interessant i motivadora: la companyia fa una
tasca d’investigació visual per tal de conjugar contingut i
forma de l’espectacle amb una sensibilitat estètica especial. Els que coneixen La Baldufa saben que és una marca
de la casa. Amb el pas dels anys, la companyia ha anat

Fer teatre suposa tenir una posició de força dins la societat,
ja que a les actuacions, la companyia és posseïdora d’una
tribuna, un espai privilegiat on pot mostrar un punt de vista
de la vida i del món. Aquest poder, de valor incalculable,
s’ha de gestionar de manera responsable i respectuosa, ja
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que el teatre dirigit als infants o a les famílies és el que té
el públic més sensible, perquè està en edat de creixement
físic i intel·lectual, moment en què incidir, aportar i deixar
petjada és més fàcil i alhora més arriscat.

a la granja, del bullying a Safari, del valor de l’educació
i l’esforç a Pinocchio i la darrera creació, Mon pare és un
ogre, en què es parla del bé i el mal en un lloc tan dur i insensible com la presó.

En els darrers anys, La Baldufa ha afrontat els reptes de
parlar, per exemple, de l’homosexualitat i els totalitarismes
a El llibre imaginari, de les malalties degeneratives com
l’Alzheimer al Cirque déjà vu, de la riquesa i l’amor incondicional a El Príncep Feliç (adaptació del conte d’Oscar Wilde), de la immigració i el respecte a la diferència a Embolic

El camí que La Baldufa va emprendre fa vint-i-un anys ha
dut a crear una metodologia de treball, que s’ha anat afinant
amb els anys, basada en quatre passos:
Observació: tan senzill com estar atents al que ens envolta
i pensar que de cada petita situació o circumstància en

Pinocchio, Premi FETEN al millor espectacle i a la millor direcció, per Jokin Oregi, permet reflexionar al voltant de valors com
l’educació, l’esforç i la responsabilitat.

24

Mon pare és un ogre ens situa dins una presó i ens duu a reflexionar sobre la redempció, el càstig i la culpa. És la darrera creació de la
companyia coproduïda amb el Théâtre de l’Archipel de Perpinyà i el Festival Grec.

pot sortir una bona història. El dia a dia ens sorprèn i la
realitat sempre supera la ficció.
Anàlisi emotiva i presa de decisions: trobada dels creadors de La Baldufa —Emiliano Pardo, Carles Pijuan i
Enric Blasi—, en què s’exposen emocions, idees de treball, temàtiques a abordar, necessitats... Moment en què
es decideix què es vol explicar, quin serà el motor del nou
espectacle, el que motiva la companyia per començar un
procés de treball intens que culminarà amb una nova creació. És un moment molt important en què cal visió global
i analítica, ja que determinarà el futur de l’espectacle i de
la companyia.
Període d’assaig-error: és la fase més apassionant i alhora
la que més esgota la companyia. El moment de jugar, provar, crear... a partir del camí que s’ha decidit emprendre
en el punt anterior. Una investigació en què la majoria de
materials amb els quals es treballa acaben a les escom-

braries. Es va construint una història i un espectacle a foc
lent. En aquesta fase, sobretot en el període final, es fan
assajos oberts amb públic per copsar així els encerts i els
errors de la feina realitzada fins al moment.
Elaboració i tancament de l’espectacle: quan l’espectacle
ja està embastat i s’ha provat amb públic de diferents
edats i procedències, la companyia es disposa a tancar
tots els aspectes de la creació per tal de fer un producte
final: l’espectacle.
Tot aquest procés de work in progress a foc lent és el que
dóna la legitimitat a la companyia a l’hora de mostrar el treball acabat, una manera de treballar que pretén ser rigorosa
i esprem tot el saber i talent de la companyia.
Aquesta manera de treballar i el compromís social i humà
de tots els espectacles és fruit d’una manera d’entendre la
vida i el teatre com a part que n’és indestriable.
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Uh! Quin cangueli. Foto: Xip Xap.
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En el moment en què comences a caminar, no penses que
portes a l’esquena un sac on aniràs guardant totes les vivències, cada una amb les seves conseqüències. Així, amb
el pas del temps, mirem de cua d’ull aquesta saca. Està carregada..., carregada d’un munt d’històries boniques de recordar i, si ho mirem bé, també arrosseguem alguna pedra,
però és d’aquelles que et fan fer els passos amb més fermesa. Ara, encara no sabem amb què seguirem carregant el
nostre sac; del que sí que estem convençuts és que cada petita cosa que hi posem estarà plena d’una il·lusió molt gran.
Sense cap intenció de dir blat i lligar el sac, farem una revisió d’alguns granets de la llavor que ens ha ajudat a caminar
fins a l’actualitat.
Xip Xap neix l’any 1983, a la ciutat de Lleida, amb la intenció
de fer teatre de carrer i espectacles per als més menuts.
El fet que en aquells temps els espectacles de pallassos de
la companyia Parron, Parric i Que no esmorzem? fossin seleccionats per dur a terme la campanya El català a l’escola
va facilitar la professionalització del grup i que ens veiéssim
amb les ganes de fer un pas més i elaborar espectacles que
ajudessin en la recuperació i la popularització de cançons i
tonades catalanes, fins llavors una mica oblidades. De la mà
de La Roda crec que vam fer una bona tasca ajudant en la
recuperació del català als barris de Catalunya a través dels
centres dedicats a l’educació en el lleure. Ens agrada creure
que també hem contribuït a la recuperació i celebració estable, per part d’entitats i associacions, de festes de tradició
com la castanyada, el cagatió, el carnestoltes, etc.
L’any 1991 estrenem al Castell de Lleida Sant Jordi, el penúltim cavaller, un espectacle musical basat en la llegenda
de Sant Jordi en què les lletres, la música i la versió del text
són íntegrament de la companyia. Set actors i una banda
de tres músics era tot un repte per les qüestions tècniques
d’aquells moments.
L’any 1995 fem un espectacle de titelles, Va, Cepelut, amb
ganes d’investigar en aquesta disciplina teatral, i amb un
mitjó, un paraigua, un parell de maletes i un ninot de peluix
vam aconseguir fer un espectacle que es va presentar a la
Fira de Titelles i que després, va fer les campanyes de teatre
a les escoles d’Andorra durant dos cursos.

peració de les nostres tradicions. Des de l’any 1985 fins al
1999 fem espectacles de correfoc —Nit de foc I, II, III, IV
a Catalunya, la Universitat d’Estiu de Cabueñes (Gijón), la
Setmana Gran de Bilbao (Bilboko Aste Nagusia) i la Ronda de Fuego de Pamplona. Passem per una temporada
d’investigació i proves de teatre alternatiu de carrer i foc en
què proposem vestuaris de fang, instal·lacions d’estructures
i personatges que interactuen amb el públic. El maig de
l’any 1999 és l’hora de deixar els espectacles de correfocs
i, dins de la programació de les festes de Lleida, construïm
un espectacle de comiat a les nostres Nits de foc en què
barregem música, foc, esbarts dansaires, geganters i grups
sardanistes. Això no vol dir que s’acabi la nostra relació
amb els espectacles de foc, perquè cada mes de setembre
col·laborem amb el Bestiari de Foc de les Festes de Sant
Miquel. Canya a la banya!!!
Arribats a la meitat de la nostra història particular, mirant el
sac i intentant comprovar-ne el pes, ens adonem de la força
que ens empeny i de les inquietuds que encara no hi hem
posat dins.
Així, situats a l’any 2001, decidim portar el teatre dins les
aules escolars i encetar una línia de treball amb la intenció de convertir-nos en una eina per al professorat. Cada
estació de l’any proposem un conte representat amb titelles coincidint amb les festes populars. Així és com vam fer
Marrameu Torra-castanyes, La soca de Nadal, Cagatió i
La llegenda de Sant Jordi, que, a més, ens dóna peu a introduir les cançons típiques de cada festa i serveix perquè les
treballin a l’escola abans de la representació.
El desembre de 2001, posem en el nostre repertori en
l’espectacle de titelles La carta als Reis, un espectacle que
ens fa coneixedors de la manipulació dels titelles de guant,
on també utilitzem les típiques corredisses dels títeres de
cachiporra i alguna altra garrotada.
També hem de considerar els muntatges de teatre en anglès de clàssics de la literatura anglesa, com ara El retrat
de Dorian Grey, Un recull de contes de por d’Allan Poe,
Frankenstein, L’home elefant i una adaptació de diverses
obres de Shakespeare.

Un dels canvis més significatius d’aquesta època és la decisió de la companyia de combinar el teatre de carrer amb espectacles de sala. Així, l’any 1996 estrenem Des-contes, un
espectacle basat en contes de Roald Dahl i explicat d’una
forma particular que ens faria adonar que fer espectacles
infantils no vol dir que els pares i els joves no els puguin
gaudir. Seguint en aquesta línia, creem Trencaclosques i
produïm l’espectacle musical La balada del fantasma de
Canterville, d’Oscar Wilde.

Per continuar fent incursions en sectors teatrals fins ara
desconeguts, però que fan que ens piqui el cuquet, decidim
mesurar si som capaços de fer teatre còmic per a adults.
Com a resultat d’aquestes inquietuds, comença la nostra
aventura amb la comèdia d’embolics Lladres, de Dario Fo,
amb la qual fem des de pobles petits d’arreu de Catalunya
fins a una temporada de teatre estable a Barcelona. Així
és com ens vam animar per muntar una comèdia burlesca,
Esposes, marits i altres delinqüents, basada en textos de
Molière, i una altra comèdia, N’hi ha més a fora que a dins.

Fer-li l’ullet al teatre de sala no ens fa oblidar el teatre de
carrer i seguim intentant donar un cop de mà en la recu-

L’any 2003 estrenem l’espectacle de titelles El Sr. Vinagre,
una obra que ens permet fer actuacions arreu de Catalunya
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i ens comença a mostrar el mercat que
hi ha a l’Estat espanyol.
En el vessant de la música dels espectacles d’animació, ja combinàvem la
música popular amb cançons nostres;
i amb aquestes gravem el nostre primer CD, Danses i mudances. El fet
que, a més de gravar-lo en CD, la discogràfica ens demani poder fer tirades
amb cinta de casset ens fa creure que
anem en la bona direcció i que som
capaços d’evolucionar amb la societat
que ens envolta. Llavors és quan estirem una miqueta més el fil i fem un espectacle d’animació íntegrament amb
cançons escrites i compostes pels
membres del grup, Que peti la plaça,
un espectacle en què deixem de banda les danses i les cançons populars
i apostem per temes més trencadors,
El conte de la lletera. Premi ARV en la categoria de Teatre Familiar 2009. Foto: Xip Xap.
d’estil pop i rock, adaptant la proposta de ball als estils esmentats i a les
tendències juvenils del moment. Més
tard, també enregistrarem el tercer disc, Sabata Pirata.
de la corrupció, amb els interessos posats perquè fos un
punt de reflexió per al públic assistent a les nostres repreDe dins del sac, podem revisar l’entramat dels espectacles
sentacions.
basats en contes clàssics, d’on creiem que podem extreuEl llop i les set cabretes (2016). Explicant el conte clàssic
re valors socials actuals en els quals volem que incideixi el
nostre treball.
i fent la reflexió que en els temps actuals, en qualsevol
lloc on hi hagi cobertura, wifi o 3G, podem trobar el llop.
Músics de Bremen (2005). Espectacle per treballar la solidaritat, la vellesa, des del punt de vista que mai no et pots
També hem fet la reedició d’un espectacle de temporada
rendir, que sempre ets a temps de fer el que més t’agrada,
amb Una altra carta als Reis. En el seu moment, els actors
i el treball cooperatiu.
representaven dos nens; ara, però, per motius d’edat, els
hem convertit en dos avis, també perquè són uns personatEl conte de la lletera (2008). Coincidint amb els 25 anys
ges entranyables que aporten un toc divertit i melancòlic a
de Xip Xap, estrenem aquest espectacle pensant que som
tota la trama de l’espectacle.
capaços de fer volar pardals dins del nostre cap, com el
personatge protagonista de la nostra història.
A la prestatgeria dels records de la nostra bossa, mostrem la
placa que ens va concedir la Paeria el mes de maig de 2009:
La cigala i la formiga (2010). Just en el moment en què
“En reconeixement al mèrit cultural i artístic a la Compasocialment es comença a parlar dels ni-nis, intentem parnyia de Teatre al Carrer Xip Xap”.
lar del compromís, de l’esforç i el treball, i donar a entendre que tots els oficis i les formes de guanyar-se la vida
Guardem damunt de l’esquena els muntatges per encàrrec
no estan inventats, que potser es pot fer una professió
que hem anat produint. L’any 2009, arran de la proposta de la
partint de la base de les teves aficions.
Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Lleida, construïm
un espectacle per fer visites guiades al castell de Gardeny.
La veritable història dels tres porquets (2011). Canviant
A Sang de templer barregem en un sol espectacle els malauna miqueta el guió del conte, fent que el germà petit sigui
bars de foc, l’enlairament de banderes, la música de gralla,
una porqueta i sigui la que es construeix la casa d’obra,
flabiol i tamborí, flauta dolça, pandero, el monòleg teatral,
treballem la igualtat de gènere. També treballem la facililes xanques i un final tendre fet amb titelles. L’espectacle es
tat que podem tenir, si volem, per entendre’ns si hi posem
va dur a terme durant dos estius i també va ser representat
una mica d’esforç.
al castell de Miravet.
Un nou vestit nou (2013). Sense ganes de ferir sensibilitats, i abans que es posés de moda el tema, volíem parlar
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L’any 2010, guanyem el premi de producció de La reina
Calàpot, d’Aina Dols, que havia estat el text guanyador del

Premi Guillem d’Efak (Mallorca). Aquest muntatge ens recorda com ens hem d’adaptar als textos literaris que en
un principi no estan escrits per ser representats. Una cosa
semblant ens havia passat l’any 2005, quan vam fer Menú
de contes i vam demanar a cinc escriptors de Lleida que
ens escrivissin un text cada un per poder-lo servir al públic
com si fos un menú de restaurant: primer plat, segon plat
i postres.
Després d’haver estat treballant al castell de Gardeny, i pel
coneixement que ens fa assolir l’orde del Temple, decidim
fer un treball poètic sobre la protagonista de Sang de templer. D’aquí sorgeix un espectacle en què la força la té la
construcció de l’escenografia a vista del públic i els moviments coreografiats dels estris, els titelles i els actors amb
la música tradicional de fons.
A la butxaca dels nostres espectacles de carrer ens agrada guardar-hi les animacions musicals. Les darreres són
Trinxant sabates, Pirates de secà, Indis i Uh! Quin cangueli; algunes de tematitzades i altres, no, però totes adreçades
a fer gaudir una estona el públic familiar.
Des del començament de la nostra existència, els espectacles itinerants de carrer que havíem dut a terme es basaven, a part dels gags teatralitzats i els jocs d’interacció
amb el públic fent-los passar per un túnel, mantejar pilotes, fer coreografies, etc., en la música de gralles (instrument que vam aprendre a tocar amb la finalitat de
recuperar-lo com a tradició popular) i percussió. Arriba
ara el moment d’incorporar a la música popular de les
gralles el trombó, com a instrument de metall per fer els
baixos, i l’acordió per poder mantenir un acompanyament
melòdic. Amb aquest format estrenem l’espectacle de cercavila Volta i volta.
Encara ens faltava una tècnica teatral, un estil que encara
no havíem estudiat, ens faltava un espectacle de teatre de
carrer itinerant, visual, plàstic, en què es pogués entendre
el fil argumental dient el mínim de paraules possibles. L’any
2006 neix Rum-Rum, Trasto Karts, una cursa de dos cotxes
organitzada i dirigida per un àrbitre. Dos conductors amb
caràcters diferents: el personatge altiu i dolent que intenta
guanyar la cursa utilitzant el que calgui i el científic boig
que supera totes les dificultats sense adonar-se’n. Aquest
espectacle ens obre les portes a altres països: França, Itàlia,
Alemanya i Portugal.
En els nostres viatges ens agrada tenir la sensació de no
perdre la identitat, que la nostra contribució a les cavalcades de Reis durant molts anys —carters, carboners, dimonis, cercaviles— i la implicació en les tradicions de la nostra
ciutat —Batalla de Flors, carnavals, etc.— ens fa dur Lleida
arreu del món.
Per seguir amb els espectacles de teatre itinerant de carrer,
recentment, tot recordant la nostra infantesa, hem creat

La veritable història dels tres porquets. Foto: Xip Xap.

l’espectacle Transhumància: una colla de pastors que
acompanyen el seu ramat en el desplaçament estacional de
l’any a la recerca de les pastures. Transhumància ha guanyat el Drac d’Or al millor espectacle de carrer de la Fira de
Titelles de Lleida 2017 i no sabem ben bé on ens portarà. El
que sí que podem assegurar és que aquest muntatge l’acaronarem amb la mateixa tendresa que tots els que hem anat
col·locant dins el sac.
Si quan vam començar a dedicar-nos a aquesta professió
ho fèiem amb l’objectiu de recuperar les tradicions i la utilització del nostre idioma, hem anat passant, tal com hem
esmentat, per diferents fases de la nostra història i hem anat
creixent; això vol dir que nosaltres, el públic en particular
i la societat catalana en general també hem anat madurant
i evolucionant. Creiem que hem posat un gra de sorra al fet
que, al nostre país, el públic pugui ser cada vegada més crític gràcies a la qualitat dels espectacles i a la feina feta per
tota la nostra professió: companyies, actors, tècnics, productors, programadors, voluntaris i un llarg etcètera, en el
qual no ens agradaria oblidar ningú.
La tasca que ara ens queda és continuar mantenint la bona
resposta dels nostres espectadors dins la nostra particular
línia de treball i estil teatral. Tanmateix, aspirem a la creació de nous públics fent un pas endavant en el nostre treball
i creació artística.
El primer semestre de 2018 posarem el bolo 10.000 dins del
sarró. Tot i això, no tenim pas la sensació de càrrega al nostre sac. No patiu, si alguna vegada ens pesa massa o no hi
caben tots els nostres fruits, buscarem un carretó per transportar totes les nostres inquietuds.
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T O N I T O M À S Tombs Creatius

·

F E R R A N O R O B I T G Fadunito

Campi Qui Pugui, Fadunito, JAM i Tombs Creatius.
Aquestes quatre companyies són capdavanteres en
l’exportació de les arts en viu fetes a les terres de
Ponent. Fa anys que van apostar per expandir el seu
mercat a l’àmbit internacional, viatjant per actuar en
festivals d’arreu del món i anant a fires per situarse al circuit de programadors internacionals. Actualment, la feina al circuit estranger ja suposa entre un
50 i un 75% del total de les actuacions anuals.
Durant tots aquests anys heu treballat en molts països diferents. Quina és la situació més curiosa/sorprenent en què us heu trobat?
N’hem viscut de tots colors, ja que hem actuat en països
d’allò més diversos: el Canadà, la Xina, Corea del Sud,
Austràlia, Romania, Alemanya, Àustria, Holanda, Bèlgica, França, Eslovènia, Mèxic, el Brasil, Turquia… Com és
normal, abans d’anar-hi teníem unes idees preconcebudes
que molts cops han canviat totalment. Per exemple, abans
d’anar a Corea del Sud, pensàvem que havíem de respectar
molt l’espai vital dels altres i que hi havia certs costums
socials que havíem d’aprendre ràpidament, i ser molt respectuosos, com ara fer una reverència en lloc de dos petons o donar la mà i rebre els regals amb les dues mans.
A l’hora de la veritat, hi arribes i el primer que fan els del
festival és rebre’t amb una enèrgica abraçada i et trenquen
tots els esquemes.
Pel que fa a la Xina, ens havien advertit que ningú hi parlava
anglès, ni una mica… i això sí que és ben cert! Anàvem tot
el dia amb el diccionari català/xinès i assenyalant el que volíem dir. Però el més sorprenent va ser descobrir el caràcter
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J A U M E J O V É JAM

·
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L’EXPORTACIÓ ESCÈNICA

J O R D I P E D R Ó S Campi Qui Pugui

de la gent, que era extremadament alegre i tenia ganes de
relacionar-se amb nosaltres encara que no ens entenguéssim ni per dir “hola”.
Ja, a tall d’anècdota, quan vam anar a Mèxic (Fadunito),
no vam poder actuar durant els tres primers dies perquè
la càrrega estava retinguda a la duana. El més sorprenent
per a nosaltres va ser que els mexicans estaven tan tranquils! Ens deien “ahorita lo arreglamos” i així van passar
tres dies. Quan vam estar de gira pel país, durant algun dia
que teníem lliure, vam regalar algunes actuacions del nostre espectacle La gran família a poblacions on no havien
portat mai cap obra. En un d’aquests pobles, Guanajuato,
molt petit, de difícil accés i allunyat de qualsevol altre municipi, vam muntar l’espectacle en un cobert. En veure sortir
els grans personatges de La gran família, les famílies que
havien vingut a veure el xou es van espantar i van marxar
corrents. Nosaltres no sabíem què fer, no ens hi havíem trobat mai, amb una situació com aquella. Vam decidir seguir
l’itinerari previst per la població i vam veure com els veïns
ens espiaven per les finestres de les cases. En veure que
estàvem jugant, a poc a poc van anar apareixent i la gent va
acabar jugant amb nosaltres.
Nosaltres (JAM) també vam viure quelcom sorprenent a
Mèxic. En arribar a l’aeroport, ningú no ens va venir a buscar. Vam trucar i ens van dir que agaféssim un bus fins a
Puebla, que és a quatre hores..., amb tot el material! Un cop
a Puebla, tampoc no ens esperava ningú. Ens van recollir
al cap d’una hora. En anar a l’hotel, vam saber que havien
donat la nostra reserva a uns altres perquè hi havíem arribat molt tard, i no vam tenir altre remei que anar d’hotel en
hotel fins a trobar-ne un amb lloc per a nosaltres. I, ja per

Big Family. Fadunito. Foto: Fadunito.

acabar-ho d’adobar, l’endemà, tot i que teníem una actuació a les 14.00, la gent no va arribar fins a mitja hora més
tard. Finalment, vam poder començar ni més ni menys que
a les 18.00!
A principis d’aquest any (Tombs Creatius) vam anar a Moscou al POLYTECH Festival of Science. Hi vam anar a presentar el nostre projecte de l’Estrany viatge del Sr. Tonet i
ens van proposar que una de les actuacions amb els nostres
jocs fos a l’hospital oncològic infantil de Moscou. El dia que
hi vam anar feia un temps magnífic, les previsions de pluja
eren del 0%. Durant una hora vam jugar amb els nens i nenes... Va ser molt especial, amb moments molt màgics, fins
que, de sobte, va venir una tempesta bestial. Vam tenir la
sort que no va passar res, però, a només 10 km d’on érem,
la tempesta va convertir-se en tornado, el qual va produir
molts desperfectes i fins i tot morts! Va ser una experiència
brutal, de sentiments i emocions a flor de pell.
En el nostre viatge a Corea del Sud en avió (Campi Qui Pugui), en la connexió de vols, ens van perdre les caixes amb
tot el material de l’espectacle. Quan vam arribar a Corea
no teníem res per poder fer les actuacions. Els del festival

van ser molt pacients i ens van ajudar a cada moment; van
ser tan agradables que vam decidir actuar de totes maneres. Ens vam tancar al taller del teatre durant un dia sencer, i l’endemà estrenàvem un espectacle nou, construït allí
mateix, amb materials vells i brossa que vam reciclar del
mateix teatre. Vam fer cinc actuacions i va ser una experiència fantàstica, que ens recorda els orígens i per què ens
dediquem a això. Tot i que el patiment, pensant que ens havien perdut el material, va ser molt gran i molt llarg (durant
una setmana va estar desaparegut), finalment va aparèixer
a temps per anar a la Xina, on actuàvem en un altre festival.
Com creieu que us consideren, des d’un punt de vista
artístic, fora de Catalunya?
Com passa a tot arreu, quan ve algú de fora, sempre hi ha
molt més respecte i consideració, però això també passa a
Catalunya quan ve algú d’un país estranger.
A Lleida no som prou conscients de la marca cultural que
suposa la nostra zona a escala internacional. Els ciutadans
i les institucions de la ciutat i la província de Lleida no coneixen prou el fenomen, però a Europa hi ha una idea molt
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clara del tipus de teatre que es crea a Ponent i a Catalunya
en general, i és un referent.
Des de fa 30 anys, les companyies lleidatanes han creat espectacles amb una identitat pròpia i amb molt bona qualitat
professional. Aquestes companyies, com d’altres de la resta
de Catalunya, han obert el camí a l’estranger gràcies a una
manera de fer arts de carrer més enllà de la imatge, amb molt
caràcter i molta acció teatral. Això, per a les companyies
que hem arribat després, ha suposat un avantatge, ja que dir
que ets català és sinònim de qualitat. A més, quan dius que
ets de Lleida ja es fan una idea del tipus de teatre que fas, i
hi ha molts adeptes: molts programadors d’arreu d’Europa
són seguidors de les arts de carrer made in Lleida.
En el cas de les instal·lacions, Catalunya és un motor
creatiu a escala mundial. Als programadors els agraden
les propostes que surten de la indústria creativa d’arts de
carrer catalana, ja que les companyies que treballem en
aquest sector i, en concret, en el de les instal·lacions, fa
més de 30 anys que investiguem i que busquem nous llenguatges i conceptes.
Quines comunitats coneixeu que siguin creadores i
exportadores d’arts en viu de carrer comparables a
Lleida?

Metre. JAM. Foto: Joan Vicent Cantó.

A Espanya hi ha una altra zona amb molta densitat de companyies professionals de teatre, que també es dedica principalment al teatre infantil i per a tots públics. Es tracta de
Granada. De tota manera, Ponent és inigualable, tant en volum com en la qualitat de les formacions.

L’estrany viatge del Sr. Tonet. Tombs Creatius. Foto: Tombs Creatius.
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En el context internacional, és difícil trobar una comunitat similar.
Als Països Baixos potser hi ha més
companyies d’arts de carrer amb
una estructura semblant a les de
Lleida, petites empreses amb un
equip artístic estable. Però el que
es dóna en el conjunt del país, a
Lleida passa en l’àmbit de la província. En un territori tan petit
hi ha tantes companyies d’arts
escèniques i instal·lacions artístiques per a tots públics com, en
altres casos, en tot un país. El fet
que hi hagi una indústria cultural
tan important i tan específica en
un territori tan reduït és un fenomen bastant únic. I segurament té
molt a veure amb la feina que es
genera i amb el fet que, gràcies a
les companyies que treballen des
de fa 30 anys, els joves que volen
dedicar-se al teatre a Lleida veuen
com una possibilitat real iniciar un

Rats. Campi Qui Pugui. Foto: Albert García Martínez.

projecte propi. Créixer envoltat de bons exemples és sempre un avantatge.

gaments d’impostos més elevada, que a vegades es dobla:
pagues al país on treballes i pagues després a Hisenda.

A grans trets, com són els diferents mercats en què treballeu? Pel que fa a paperassa, visats, impostos, transport de l’escenografia, dobles imposicions d’IVA, etc.

Com viatgeu, habitualment?

Europa suposa un mercat natural per a les companyies que
s’internacionalitzen, perquè hi ha un seguit de facilitats a
l’hora de desplaçar-se i de facturar que no es poden negar.
Així i tot, s’han de tenir en compte les particularitats de
cada país, les quals s’han d’investigar abans de viatjar.
Respecte a la resta del món, més enllà d’Europa, tot depèn
de la legislació de cada país. Hi ha països on només cal
sol·licitar un visat d’entrada, i normalment ho gestiona qui
et contracta. En canvi, d’altres, com Rússia, el Canadà, els
Estats Units o Costa Rica, tenen un seguit de tràmits per
entrar-hi a treballar i per poder facturar i cobrar que sembla
que no s’acabin mai, i que són molt complicats de gestionar.
Són països molt complicats en el terreny burocràtic, cosa
que a vegades suposa tenir una persona treballant tota la
jornada durant un mes per poder gestionar-ho tot, amb la
dificultat de comunicació que suposa tractar amb administracions d’un país amb un altre fus horari.
Treballar internacionalment suposa, doncs, tenir un mercat
molt més ampli, però alhora una quantitat de tràmits i pa-

Preferim anar amb la nostra pròpia furgoneta i tenir el control total sobre el nostre material i les hores d’arribada, i
mantenir una certa independència per moure’ns (CQP).
Sempre que actuem a Europa, ens movem amb la furgoneta. Si anem més lluny, en general utilitzem l’avió sempre que
anem amb espectacles que puguem carregar a l’avió de passatgers amb nosaltres, ja que, si no, és molt car i els festivals
no sempre ho poden assumir. I si l’escenografia és més voluminosa, el material l’enviem en vaixell i nosaltres viatgem
amb avió. El vaixell tarda un mes a arribar a destinacions
com el Canadà o Austràlia, així que, en algun cas, hem hagut
de doblar l’escenografia i tot el material.
Normalment viatgem amb avió; de fet, cada vegada més
(Fadunito). Tots els espectacles nous que anem fent ja estan
pensats per ser transportats amb aquest mitjà de transport.
Segons el cas, en furgoneta o en avió (JAM).
En el cas de les instal·lacions (Tombs Creatius), sempre
amb furgoneta, ja que les nostres propostes tenen un
gran volum i és molt car anar-hi amb avió. El nostre mercat és Europa i el màxim de distància que recorrem, 1.500
quilòmetres.
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El museu més Trepat
VISITES GUIADES · MC TREPAT · FESTIVAL ART CONTEMPORANI EMBARRAT · TEATRE · PLATÓ
CINEMATOGRÀFIC · SOM ESTUDI FOTOGRÀFIC · PASSAREL·LA DE MODA · TALLERS PER A ESCOLARS I
FAMÍLIES · JOC DE L’EMBARRAT · TALLERS D’ENGRANATGES · TALLER D’EMOCIONS · MUSICACREACIÓ:
VIDEOCLIPS MUSICALS A CAL TREPAT · VISITES TEMÀTIQUES · CONCERTS DE PETIT FORMAT ·
JORNADES PER A EMPRESES I PROFESSIONALS · CONFERÈNCIES

i Museu DE LA MECANITZACIÓ
AGRÀRIA CAL TREPAT

Av. Josep Trepat Galceran, s/n · 25300 Tàrrega
T. 973 311 616 · informacio@museutrepat.cat
www.museutrepat.cat

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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Jordi Jové

Recordant l’home. 25 anys sense Coma Estadella

Sabia d’ell abans, quan feia el batxillerat, però no vaig parlar
amb l’Albert fins al dia de la inauguració de l’exposició 6 pintors
de Lleida (Albert Bayona, Teresa Borràs, Antoni Cabiscol, Marc
A. Remacha, Montse Ruiz i Jordi Jové). Era l’octubre del 1986, a
l’antiga ubicació del Museu Morera, a l’edifici del Roser, on poc
després s’ubicaria l’Escola Municipal de Belles Arts. Llavors jo tenia 25 anys i feia molt poc que m’havia incorporat com a professor de procediments pictòrics a l’Escola Municipal de Belles Arts.
Ell devia tenir 53 anys, si fa no fa. Vam connectar molt de pressa.
Tot i que a la facultat de Belles Arts de Barcelona em vaig iniciar
en els postulats d’una abstracció reflexiva i analítica en l’opció
C, que llavors liderava Hernández Pijuan, l’obra que jo presentava aleshores tenia una forta càrrega expressionista, fruit de
la tremenda irrupció en aquells moments —1983-1984— dels
moviments de la transavantguarda italiana i el neoexpressionisme alemany. Figuració rabiosa gestual, matèrica, a cops intranscendent i banal, irònica i revisionista. L’Albert estava entusiasmat
amb aquella tornada a la pintura, a l’acció despreocupada, immediata i fresca. L’encetada democràcia es refermava, i això es
traduïa en una confiança alegre cap a la normalització artística
de la ciutat i del país. L’Escola Municipal de Belles Arts ja estava
consolidada, i Lleida bullia d’inicitatives culturals i expositives.

Foto de capçalera: Albert Coma, Josep Miquel Garcia, Montse Ruiz,
Jordi Jové i Albert Minoves el dia de la presentació de l’exposició Pintura
Ferma, a la Sala de la Fundació Caixa de Barcelona. Lleida, 1987.
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Retrocedir en el temps, construir des del present, ordenar i
furgar els records de moments compartits, de coses explicades, vistes i llegides. Retrobar-se novament amb la seva obra,
tornar-la a mirar, interrogar-la. Relacionar-ho tot, rescatar, si
pots, el que et rondava pel cap. Un pensament, una idea, una
imatge te’n porta una altra.
L’escriptora nord-americana Siri Hudsvet, parlant de l’artista
Louise Bourgeois, de la seva Lousie, escriu:
“Fa molts anys que defenso que l’experiència de l’art només es
produeix en la trobada entre l’espectador i l’objecte artístic...
Ens plantem davant la peça artística amb el nostre passat, un
jo i un passat que no inclouen només la nostra sensibilitat i la
brillantor, sinó també els nostres biaixos i punts cecs... Sense
memòria no hi ha percepció.”
Els dibuixos que segueixen són realitzats, en aquest sentit, a
partir de notes i apunts fets en una llarga tarda de desembre
de 2015 davant l’obra de l’Albert a la magnífica exposició Connexions, als espais Volart de la Fundació Vila Casas a Barcelona.
“Sense memòria no som res.”
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J o s e p To r t i B a r d o l e t

Premi Marraco. Trenta anys

Ja fa trenta anys d’una iniciativa artística singular nascuda, com
moltes altres a la nostra ciutat, en l’entorn del Cercle de Belles
Arts. Un aniversari que, només per la continuïtat de l’activitat,
ja ens demana alguna referència, ens sorprèn per la seva durada i ens explica unes actituds que cal comentar.
El Premi Marraco és una convocatòria nascuda l’any 1987 a
Lleida, i ara és el més antic de tots els que s’organitzen als
tallers artístics dels centres penitenciaris catalans. També és
un premi nacional i internacional nascut i generat a Lleida, i
liderat per entitats i institucions de la ciutat. Que s’ho apuntin tots aquells que comenten —i comentem— sovint allò de
l’autoestima ilerdenca. El nom, a més, que és el de l’element
més representatiu del nostre bestiari tradicional, és un títol
singular, únic i sonor. Sembla, però, que la denominació del
premi té més a veure amb la ceràmica i l’escultura que amb el
nom d’un monstre.
El 1987 el premi es va convocar per als interns de Lleida. Ja en
la segona edició, la convocatòria es va obrir a tot l’àmbit penitenciari català de la mà de la direcció general corresponent.
I una mica més tard, es rebia obra també del País Valencià, de
les Illes, de la Catalunya Nord i, just el 2016, d’Andorra, que
també té presó, “petita i bonica...”.
Des de l’inici, el premi es va convocar en la modalitat de pintura i ceràmica. També premi de còmic, encara que després
aquesta categoria es va eliminar i s’hi va incorporar l’escultura.
Tampoc és que els límits fossin clars, perquè hi ha alguna obra
en què el volum, el material, la textura o la tècnica farien difícil
la classificació primera.
La presó de Lleida, que no és la de la cançó, però que sempre
ha estat present en l’imaginari de la capital de Ponent, era
aquells anys un centre immens, que afegia a l’edifici blanc
dels afores, amb aquella disposició tòpica de pop, un nou
conjunt de mòduls acabats en totxana vermella —obra vista—, anomenat Lleida 2, que multiplicava la seva capacitat,
serveis i instal·lacions. Els nous aires de la democràcia recu-

Foto: Departament de Cultura. Lleida.

perada modernitzaven l’equipament i s’obrien, una mica, a
l’atenció del públic.
D’altra banda, el Cercle, amatent als canvis, però en un marc
mental no gaire diferent del dels seus fundadors, va decidir
promoure i acollir aquesta proposta de col·laboració i de suport als interns de la presó. De la mateixa manera que en dècades anteriors els mestres del Cercle havien col·laborat amb
la Casa Maternitat, i amb altres espais de persones asilades
i susceptibles d’expressar-se mitjançant la plàstica, el Cercle
dels 80 organitzava un premi, força ben dotat, que no era per
a artistes, sinó per a practicants ocasionals, ocupacionals, terapèutics o com us sembli bé d’anomenar-los.
La pintura, l’escultura, la ceràmica i la plàstica en general esdevenen, en l’imaginari de la segona meitat del segle XX, una de
les millors eines de mediació psicosocial. De la mateixa manera
que la música —amb una mil·lenària trajectòria terapèutica—
i l’expressió corporal o el teatre, revitalitzats amb els psicodrames, molts professionals agafen el relleu i l’herència de la
pedagogia, de les teràpies psiquiàtriques o dels experiments
socials i els estenen a nous camps de treball.
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Foto: Departament de Cultura. Lleida.

De l’asil i les presons decimonòniques, on això podia ser un
experiment puntual, vam passar a un corrent en què es trobaran les avantguardes artístiques, tota la descendència del
surrealisme teòric i pràctic, i moltes versions de la pedagogia
activa i motivadora de l’expressió.

jurat, l’exposició al Centre Ponent i de vegades en algun altre
indret... I després, l’exposició pública a la ciutadania, fora de la
presó, gairebé sempre en aquell indret de passat mal explicat,
humit, irresolt i de destí incert que és el soterrani monumental
de la plaça de Sant Joan de Lleida.

Però perquè això arribi també a la presó fa falta alguna persona que, tant si té l’ànima caritativa com l’empenta dels rebels,
o les dues coses, convenci el sistema de deixar cavallets, teles,
pintures, pastes, forns i eines diverses als interns. I això no devia ser fàcil per a cap de les parts que hi van intervenir.

I al bell mig, els artistes, els interns. En cada exposició ens saludem, amb un posat incòmode per les dues parts, amb una roba
impossible per a un vernissage, amb una curiositat que poques
vegades queda satisfeta. Perquè potser comentem l’obra amb
el llenguatge d’una exposició d’art quan volem preguntar qui
és i què ha fet el guanyador per ser a la presó, o com se li ha
acudit aquesta peça de ceràmica, aquest quadre, aquesta idea,
i com s’ho ha fet, si no havia pintat, esculpit o modelat...

El mèrit del Premi Marraco és, doncs, i molt especialment, el
compromís dels professors i els monitors que han treballat a la
presó, sense que mai se’ls hagi considerat més enllà de senzills
i honestos funcionaris. En altres circumstàncies serien vistos
com a abanderats de la plàstica trencadora, agitadors socials,
regeneradors de consciències i salvadors d’ànimes, gurus de
l’art brut, descobridors de talents, estudiosos de l’innat i de
l’après..., però són senzillament els encarregats de fer aquesta
feina i de mantenir el premi, agafant el relleu d’altres companys, enriquint els contactes amb altres centres i barallant-se
contínuament amb direccions i departaments per obtenir més
material, més pressupost, més espai de reserva, més ressò...
El format del Premi Marraco s’ha anat mantenint. Per la feina
dels professors, pel compromís del Cercle de Belles Arts i pel
suport continuat i efectiu de la Paeria: l’aplec de les obres seleccionades als tallers dels centres penitenciaris, la reunió del
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Crec que tots aquells que més d’una vegada hem assistit a
l’exposició del Premi Marraco tenim una incògnita vital que
se’ns menja l’interès abans d’avaluar la creació artística, o ens
sorprèn la creació artística que valorem sovint prejutjant la vida
o la pretesa idea del seu autor.
Ara, durant uns mesos de finals de 2017 hem tingut l’oportunitat de veure’n una col·lecció antològica, una exposició que
ha aplegat, al lluminós pati cobert de la Biblioteca Pública, una
bona mostra d’aquests trenta anys en les diverses tècniques
i amb una adequada presentació. En general, una exposició
d’interès i d’una notable qualitat. Tot plegat fa que arribem al
30è aniversari amb un bagatge prou sòlid per fer-nos, i mirar
de respondre, algunes qüestions importants.
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1. Autors
En trenta anys, hi ha molt pocs casos d’autors que ja sabien
l’ofici o les tècniques abans d’anar a presó. Molt pocs casos,
però potser algun més, d’artistes que encara ho són després
de sortir del centre. I molt poques obres que hagin mantingut
la memòria i les dades completes de les condicions en què es
van crear.
El registre d’aquests autors és potser útil per a les mesures
penals o de rehabilitació personal. I potser també per a algun
suport professional o curricular. El registre com a participants
premiats en un concurs és una qüestió de superació i autoestima, un tema no menor en molts casos, però que no té
interès públic.
2. Obres
En el mateix sentit, les obres s’han anat recollint i guardant,
però no conservant ni registrant en condicions d’obra d’art.

Foto: Departament de Cultura. Lleida.

Si considerem l’obra com un treball de taller dels interns
d’un centre penitenciari, conservar-la té un interès relatiu. Si
la considerem l’obra d’un artista, aleshores hauria d’entrar al
mercat o mercadeig de l’art, o bé a la consideració patrimonial. D’altra banda, una mínima conservació, que és part del
compromís del Cercle de Belles Arts amb el premi, demana
espai, força espai, condicions de salubritat i manteniment, i el
control dels registres i inventari oportuns. Això també vol dir
recursos econòmics i persones atentes i capacitades que en
tinguin cura.

sos originals. És a dir, el conveni entre el Cercle, la direcció general responsable de les institucions penitenciàries i els acords
que hi hagi amb l’Ajuntament de Lleida o altres.

3. Premi
La dotació del premi és per al creador, i com en molts altres
certàmens, a canvi de l’obra. No discuteixo el primer, que ben
merescut és, si així ho diu un jurat. Però l’obra potser faria un
millor servei si es quedés a les galeries, als despatxos, als llocs
comuns, en diferents indrets dels centres penitenciaris, de la
justícia en general o de l’administració en el seu conjunt. Es
tracta d’una funció no només de “decoració escaient”, sinó
d’un fet testimonial, del resultat d’un premi que és estímul,
suport i compromís amb un col·lectiu important de la societat
que s’exigeix de reincorporar-ne els autors com a membres
de ple dret.
Tampoc seria mala idea destinar les obres guanyadores, i fins
i tot algunes més, com a finalistes en una subhasta pública
que recollís, a canvi del seu tempteig i adquisició, uns fons
destinats a alguna necessitat dels interns dels centres o dels
mateixos tallers artístics i prelaborals d’aquests centres.
4. Memòria
I posats a fer suggeriments, des de la posició d’un observador
quasi aliè al premi, la data del trentè aniversari hauria de servir
per revisar, d’acord amb el que hem comentat, els compromi-

Les propostes de futur passarien per fer una bona memòria
(potser un document tipus pàgina o lloc web) de totes i cada
una de les obres guardonades. Una fitxa completa, com les de
peces de museu o d’exposició, i algunes fotos, i, si escau, una
breu nota de l’autor.
Després, decidir un ús respectuós amb certes garanties públiques o un circuit de mercat —tipus solidari— de les obres. Però
que no se’n necessiti la conservació in aeternum en una reserva
ni un dipòsit on es puguin malmetre. O tornar-les a l’autor i
la seva família. Si no ha de ser així, cal plantejar un reciclatge
acurat, i avant.
El Premi Marraco va ser un gran encert en els seus orígens. Ara
caldria encertar la manera de seguir endavant sense perdre pel
camí ni obres, ni autors, ni compromisos ni la memòria d’una
cosa ben feta i d’una col·laboració fructífera.
Trenta anys de trajectòria pública s’expliquen molt sovint com
un èxit. Èxit és un mot mediàtic, polític o de repte competitiu. Però la sort mediàtica de les institucions penitenciàries és
la normalitat, l’absència de conflictes, la millora subjectiva de
tots els que en formen part.
Potser l’èxit de la cultura hauria de ser el mateix: acceptar
l’excel·lència, és clar, i buscar-la, si cal, però garantint, abans
de res, l’accés universal a un dels drets fonamentals de les persones, fins i tot quan se’ls n’ha privat —o elles mateixes se
n’han privat—, el bé i el dret a ser lliures.
Felicitats a tots els que han fet possible les trenta edicions del
Premi Marraco.
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L’origen del centralisme espanyol

És conegut per la majoria que Catalunya va perdre les seves
institucions arran de la desfeta de la guerra de Successió (17021714). Fins llavors, el Principat havia aconseguit mantenir les
seves institucions de govern autònom en un estat compost
com era l’Espanya de l’època moderna (segles XV-XVIII), en
què cada territori (Castella, Navarra, Aragó, València, Catalunya, Portugal, Nàpols, Sicília i els Països Baixos) mantenia la seva
sobirania i, pràcticament, s’autofinançava autònomament.
I a pesar que s’ha insinuat, per part d’alguns historiadors, que
en la pèrdua d’institucions, furs i constitucions va tenir un pes
molt important la traïció dels catalans vers Felip V i el seu suport a l’arxiduc Carles (per exemple, Martínez Shaw: 2010),
el cert és que l’Estat espanyol tenia ideat un projecte uniformador del seu territori des de feia més d’un segle abans de la
guerra, amb el qual volia enfortir el poder reial i anar eliminant
les peculiaritats nacionals dins les seves fronteres.

mitjançant la qual dos territoris, nacions o regnes s’unien de
forma bilateral i conservaven les seves pròpies lleis, furs i privilegis sense imposar-los els uns als altres (cas dels regnes de la
Corona d’Aragó quan es van unir a Castella el 1479).
Per al cas que ens ocupa, el Principat de Catalunya estava inclòs dins la realitat de la Corona d’Aragó, en la qual s’havia
conservat la sobirania de cada nació per separat (Aragó, Catalunya i València), des del dia de la primera unió entre el Regne
d’Aragó i el Comtat de Barcelona el 1150 pel casament del
comte Ramon Berenguer IV i la infanta Peronella d’Aragó.

En opinió d’Elliott, els nous territoris que s’afegien a un estat
en època moderna podien fer-ho de forma accessòria, per la
qual s’integraven jurídicament a l’estat que els acollia (Amèrica o Índies espanyoles), o com a aeque principaliter, manera

Per tant, l’estructura política d’Espanya quan Felip IV va heretar
la Corona espanyola (1621) és la mateixa que, nascuda sota
el regnat dels Reis Catòlics, va dominar els segles XVI i XVII.
D’aquesta manera, la mateixa Corona, en mans de la dinastia
dels Àustria des de Carles I, contenia diferents regnes i territoris regits per lleis diferents i amb les seves pròpies institucions.
En principi, i tenint molta cura en la utilització dels termes, es
podria parlar d’una estructura administrativa confederal, tot i
que cal precisar que era hereva de les circumstàncies prèvies
medievals o feudals, més que precursora dels esquemes moderns qualificats amb aquest apel·latiu. En aquest sentit, la conversió de les monarquies nacionals, inicialment autoritàries, en
monarquies absolutes, en què el rei assolia tot el poder, xocava
en el cas espanyol amb els privilegis territorials que impedien al
monarca l’exercici complet de la seva autoritat a tot el seu territori. Mentre va durar l’hegemonia espanyola a Europa i al món
(segle XVI), la reforma institucional va ser aparcada; però quan
a la disputa per l’hegemonia continental es va sumar la crisi
econòmica, les modificacions institucionals, si es volia conservar
l’estatus de potència internacional, es van tornar urgents per a
la Corona i Castella, que es volia imposar a la resta de territoris.

Foto de capçalera: El gravat, atorgat a Beaulieu, mostra una batalla de
la guerra dels Segadors als voltants de Lleida. Al darrere, hi ha escrit un
nom, Vander Hou (podria ser holandès). A la part superior, el dibuix
d’un personatge important. L’original es troba a la Bibliothèque Nationale, París. Cabinet des Estampes. Fons Sol-Torres de la UdL.

Aquest estatus compost o confederat de l’Estat espanyol va
sobreviure, amb més o menys tensions, fins a començaments
del segle XVII, centúria en la qual es va començar a qüestionar seriosament l’estratègia política futura d’Espanya des de la
Cort de Madrid.

John Elliott, probablement el millor hispanista d’època moderna, ha explicat que el procés d’unió estatalitària en què el
rei assolia el poder absolut que havien iniciat alguns territoris
(França, Anglaterra i Castella) no era l’únic camí per construir
un estat. Segons aquest autor, les qüestions dinàstiques de família, lligades a cada patrimoni particular, continuaven molt
presents en època moderna, i amenaçaven el camí unitari i
centralista que alguns estats havien començat a imposar com
a estratègia irrevocable per organitzar-se administrativament i
políticament (Elliott: 2017).
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“El Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares” (1624)
I en aquest debat, va tenir un paper determinant Gaspar de
Guzmán, Conde-Duque de Olivares (1587-1645). Olivares era
el privat del rei Felip IV, el qual havia accedit a la Corona espanyola el 1621, tres anys després d’haver començat la guerra
dels Trenta Anys entre els Habsburg i França. El moment polític
i econòmic de Castella era delicat, ja que estava obligada a
participar en una de les seves tradicionals guerres per mantenir el seu estatus imperial. Sense recursos econòmics, el privat
Olivares va idear un pla per aconseguir la uniformitat administrativa i política de tots els regnes espanyols i obtenir així
la seva participació efectiva en les despeses de la nova guerra.
Amb aquest propòsit va redactar el seu conegut i discutit
Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares, datat el 25 de
desembre de 1624, que era un informe confidencial elaborat
per assessorar el rei amb l’objectiu de solucionar la crisi econòmica i política que afectava la monarquia espanyola. Tot i que
l’autenticitat del document ha estat discutida per alguns historiadors (Rivero: 2012), la voluntat del privat d’uniformar el
territori espanyol era clara i determinada. A més, l’ús que s’ha
fet del document en èpoques posteriors per ideòlegs uninacionals espanyols —va ser publicat per primera vegada en temps
del regnat de Carles III per Antonio Valladares (1788) i reeditat
com a novetat pel president del Govern durant la Restauració
Antonio Cánovas del Castillo a Estudios del reinado de Felipe IV
(1888)— fa que es consideri el primer document cabdal per
entendre el pensament uninacional espanyol i la seva estratègia de llarga durada per construir un estat centralista i unitari.
En el text citat, Olivares concloïa en el preàmbul que tots els
mals espanyols tenien el seu origen en la monarquia composta amb què s’organitzava el país cap al 1724, per la qual cosa
demanava al rei que apostés per aconseguir concretar un nou
estat absolut uniformat amb les lleis de Castella, ja que aquestes
eren les que li garantien més poder. L’informe deia textualment:
Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se
contente Vuestra Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de
Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo
mudado y secreto, por reducir estas reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si Vuestra
Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso del mundo.

Darrere el pla d’Olivares, que va ser seguit al peu de la lletra per la Corona, hi havia aconseguir una monarquia unitària
i uniforme, en la qual tots els seus territoris fossin regits per
unes mateixes lleis, es comprometessin en la defensa de l’Estat
i hi contribuïssin econòmicament. Si el pla funcionava, de grat
o per força, com també havia previst Olivares, el monarca i
la Cort s’estalviarien haver de negociar cada cop amb cada
Parlament nacional un acord per a qualsevol dels conceptes
comuns de l’Estat, com establia la norma de pacte amb cadascun d’ells des que van unir els seus interessos polítics. Aquest
tracte bilateral amb cada nació treia de polleguera una part

de l’aristocràcia castellana, la més extremista, que controlava
el poder i, en paraules d’Elliott, considerava, per exemple, els
catalans i els portuguesos habitants de segona categoria per la
poca implicació que tenien amb els afers d’Espanya.
I també, segons Elliott, en la construcció d’aquest nou Estat
uninacional, “no pueden existir dudas con respecto a la naturaleza de aquella una lex. Había de ser inevitablemente la ley
de Castilla, donde el poder del rey era más efectivo que en
cualquier provincia que mantuviese todavía sus tradicionales
libertades. De hecho la castellanización solicitada desde hacía
tiempo por algunos sectores influyentes, iba a ser ahora la política oficial del rey de España” (Elliott 1982: 179).
Amb el propòsit uniformador de fons, la primera i gran mesura
del pla d’Olivares va ser la Unió d’Armes, que va intentar pactar entre les nacions espanyoles, el 1626, amb la qual pretenia
que tots es comprometessin en les lluites estatals i no caigués
tot el pes bèl·lic sobre Castella. La Unió establia que tots els
“Reinos, Estados y Señoríos” d’Espanya contribuirien, segons
la seva població, en homes i diners en la seva defensa. Així,
la Corona de Castella i el seu Imperi de les Índies aportarien
44.000 soldats; el Principat de Catalunya, el Regne de Portugal i el Regne de Nàpols, 16.000 cadascun; els Països Baixos
del sud, 12.000; el Regne d’Aragó, 10.000; el Ducat de Milà,
8.000, i els regnes de València, Mallorca i Sicília, 6.000 cadascun, fins a totalitzar un exèrcit de 140.000 homes. Al cap i a
la fi, Olivares volia homes o diners per lluitar en la guerra dels
Trenta Anys, encetada, bàsicament, pels estats regentats per
monarques de la dinastia dels Habsburg contra França. I si els
territoris citats més amunt no volien aportar soldats, la unió
preveia que la contribució humana es podia bescanviar per
una compensació econòmica.
Per concretar el pla, a partir de 1626 el rei va anar convocant
les diferents Corts, però no va obtenir l’èxit esperat. Així, a
les Corts d’Aragó i València va obtenir una pírrica contribució
per al manteniment de 2.000 i 1.000 soldats durant 15 anys
(a raó de 144.000 i 72.000 ducats a l’any, respectivament).
Però a Catalunya, on pretenia obtenir 250.000 ducats a l’any,
el projecte va ser rebutjat per les Corts de Barcelona de 1626,
1632, 1635 i 1640. Paral·lelament, el 1635, el rei francès Lluís
XIII declarava la guerra a Espanya, la qual cosa col·locava Catalunya al bell mig del conflicte fronterer. Fracassada la via
diplomàtica, Olivares va passar al pla B del seu Memorial i va
actuar per la força. Va intentar acantonar 40.000 soldats a
Catalunya per atacar França, tot obligant els catalans a allotjar
els soldats i mantenir-los a les seves cases. Les topades entre
pagesos i soldats van ser constants des de 1638, any en el
qual era nomenat virrei el comte de Santa Coloma i es renovava la Diputació General de Catalunya, màxima institució de
govern de Catalunya, amb el lideratge del canonge d’Urgell
Pau Claris i Francesc Tamarit. Amb la guerra instal·lada a Catalunya de forma efectiva des de 1639, alguns enfrontaments
entre població civil i exèrcit van acabar amb abusos dels militars, com el saqueig de Palafrugell. Les queixes de la Diputació
General i la seva negativa a sufragar la guerra van fer exclamar
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al comte-duc: “Si las Constituciones embarazan, que lleve el
diablo las Constituciones. (…) Cataluña es una provincia que
no hay rey en el mundo que tenga otra igual a ella... Si la acometen los enemigos, la ha de defender su rey sin obrar ellos
de su parte lo que deben ni exponer su gente a los peligros”
(Pérez 1980: 234-235).
Però el que no explicava Olivares era que Castella havia gaudit anteriorment de forma absoluta dels privilegis d’un imperi,
com l’espanyol, que, per exemple, va esprémer les Índies amb
enorme profit seu, de forma exclusiva i excloent respecte a
la resta dels regnes espanyols. Per tant, ara que anaven mal
dades, aquests territoris es resistien a acceptar el projecte uninacional castellà que cercava recursos econòmics desesperadament per mantenir la seva política militar imperial. En segon
lloc, el canvi proposat per la Corona era massa dràstic perquè
s’acceptés de cop en uns regnes i territoris que s’havien autogovernat, com el cas català, des de feia set segles.
La guerra dels Segadors (1640-1652)
Segurament aquestes dues raons van tenir un pes determinant
en la insurrecció de Catalunya el juny de 1640, quan l’Estat
liderat per Olivares es va voler fer fort a Catalunya amb mesures més dures contra els catalans que no volien allotjar tropes
espanyoles i, posteriorment, per mostrar múscul va detenir el
diputat Joan Tamarit per les seves queixes. L’aixecament, conegut com a guerra dels Segadors, es va fer efectiu el 7 de
juny de 1640, festa del Corpus. Els pagesos i altres rebels van
prendre Barcelona i van assassinar el comte de Santa Coloma,
virrei de Catalunya, i altres funcionaris.

La guerra de Successió (1701-1714) i la pèrdua de les constitucions a Catalunya
Un preu que, certament, es va cobrar poc temps després
l’Estat espanyol a través d’una segona i definitiva guerra, la
de Successió, per als interessos sobirans catalans. Amb tot, cal
precisar que inicialment la guerra de Successió (1701-1714) va
ser un conflicte dinàstic i bèl·lic global, provocat per la mort
sense descendència, l’1 de novembre de 1700, de Carles II,
l’últim rei de la dinastia espanyola dels Habsburg. Davant les
pretensions dels imperis francès i austriacista d’ocupar el tron
espanyol amb candidats de la seva àrea d’influència, Carles II
va redactar un primer testament en vida (1696), que designava com a successor seu Josep Ferran de Baviera (1692-1699),
un petit príncep de 4 anys. El bavarès era un candidat de consens que tenia el suport d’Anglaterra i els Països Baixos, que no
volien una superpotència continental, i neutralitzava les ànsies
franceses i austríaques.
Però la cosa es va anar enredant molt en poc temps. Dos anys
després (1698), Carles II redactava un segon testament, que
incloïa una clàusula que establia que si Josep Ferran moria sense descendència, la Corona espanyola passaria a l’imperi austríac per afinitat dinàstica. Per això, quan l’any següent moria
(1699), amb només 6 anys, Josep Ferran de Baviera, la Corona
espanyola semblava que caminava cap a Viena. Però Carles
II, conegut com el Hechizado per la seva estupidesa, ja molt
malalt i sota la influència dels diplomàtics francesos, refeia de
nou el seu testament, el 3 d’octubre de 1700, per nomenar hereu del tron el seu nebot-nét, el príncep francès Felip d’Anjou
(1683-1746), de la casa francesa dels Borbó, conegut més tard
com El Loco.

Amb el país aixecat contra Castella i el seu rei, la guerra es va
perllongar durant 12 anys. D’antuvi les Corts Catalanes proclamaren la República el 16 de gener de 1641, però una setmana
després, el 23 de gener de 1641, es posava sota la protecció
de França. Olivares va organitzar un potent exèrcit de 30.000
homes que va ser derrotat a Montjuic. Sense la confiança del
rei, es va retirar de la política el 1643 i la Unió d’Armes va ser
oblidada, ja que llavors els castellans només volien recuperar
Catalunya. Fins al 1652, la guerra en terres catalanes va ser
total entre francesos i espanyols, i amb efectes devastadors.

I quan encara no s’havien paït tants canvis notarials a Europa, l’1 de novembre de 1700 es confirmava la mort de Carles
II d’Habsburg sense descendència, per la qual cosa les dues
grans potències continentals europees, França i Àustria, creien
tenir raons suficients per ocupar el tron espanyol amb els seus
respectius candidats: Felip d’Anjou, per part de la casa dels
Borbó, i l’arxiduc Carles (1685-1740), per la dels Hasburgs. El
futur d’Occident s’abocava, doncs, a les mans de dos adolescents de 16 i 15 anys, respectivament.

El final del conflicte va ser dolorós per als bàndols peninsulars
(Castella i Catalunya), mentre que França en sortia guanyadora. Espanya no va poder imposar el model centralista uninacional que havia projectat per al seu Estat i Catalunya va perdre,
pel Tractat dels Pirineus de 1659, part del seu territori (cessió a
França del Rosselló, el Conflent, el Vallespir i una part de la Cerdanya). Per contra, aconseguia mantenir les seves institucions
i la seva sobirania. L’esforç dels catalans havia estat suprem
—hom calcula que els efectes negatius de la guerra dels Segadors van ser superiors als de la posterior guerra de Successió
en moltes zones com l’oest de Catalunya, on van quedar àrees
totalment despoblades (Pleyan de Porta 1880: 44-45)—; però
demostrava que estaven disposats a mantenir l’estatus sobirà
de la seva administració enfront Espanya a qualsevol preu.

I el conflicte estava tan cantat que l’any següent es va iniciar
(1701) sense una causa gaire evident, però arrossegant totes
les potències internacionals. Per això a Europa es considera que la guerra de Successió va ser la primera confrontació
global de la humanitat, ja que es va estendre fins a ultramar i
va causar un total aproximat d’1.200.000 morts al món. Per
una altra banda, a Espanya la guerra va tenir una evolució
diferent. El jurament de fidelitat dels territoris de la Corona
d’Aragó a l’arxiduc Carles el 1705 va plantejar un possible
conflicte administratiu entre el model governatiu compost
dels Àustria, en què cada territori conservava el seu propi
govern i institucions, i el centralista absolutista dels Borbó
francesos. Amb tot, Felip V, alliçonat pels seus assessors, va
jurar les Constitucions Catalanes a les Corts celebrades de
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l’octubre de 1701 al gener de 1702, en les quals fins
i tot va donar permís a Catalunya per enviar dos vaixells a Amèrica des dels seus ports. L’acte de Felip va
ser considerat per molts com un brindis al sol, ja que
molt aviat la política del seu virrei a Catalunya no es
va ajustar al seu jurament.
En conseqüència, el 20 de juny de 1705, el partit austriacista de Catalunya, mitjançant els Vigatans (una
companyia de miquelets d’Osona amb gran influència
política llavors) va signar l’anomenat Pacte de Gènova
amb Anglaterra, pel qual entrava en conflicte contra
França i Espanya en la guerra de Successió i facilitava
el desembarcament de les tropes aliades a la costa catalana després de provocar un aixecament de 6.000
homes al Principat amb la missió de prendre Barcelona. El pacte i la rebel·lió van propiciar que la Corona
d’Aragó es posicionés definitivament i majoritàriament
al cantó dels Àustria en el conflicte. I tot i que hi havia
borbònics catalans, com existien també austriacistes
castellans, el cert és que a Castella la majoria de la
població va ser borbònica, mentre que a Catalunya,
Valencia i Aragó va ser austriacista.

Presa de Lleida pel duc d’Orleans el novembre de 1707. Bibliothèque Nationale
de France (Estampes, Hennin 7171). Fons Sol-Torres de la UdL.

I és que en el cas concret de Catalunya, des de sempre,
Felip va ser vist com un rei francès, i això al Principat
era sinònim de desconfiança, sobretot perquè des de
la segona meitat del segle XVII s’havia desenvolupat
un gradual sentiment francòfob arran de la mutilació
del seu territori pel Tractat dels Pirineus de 1659. Per
un altre cantó, l’arxiduc Carles, des del mateix dia que
va desembarcar a Barcelona, el 22 d’octubre de 1705,
fou acollit amb molta simpatia. L’arxiduc va jurar les
constitucions catalanes el 7 de novembre de 1705 i
va ser proclamat rei amb el nom de Carles III. Davant
aquesta conjuntura, una de les primeres mesures que
va prendre va ser la convocatòria de les Corts Generals, en les quals va donar suport al model pactista

Lleida el 1707. Lérida an den aragonischen graetzen in catalonien gelegen, ist eine considerable vestung welche sich Aº 1707. Fons Sol-Torres de la UdL.

45

DIVERSÀRIUM

Però a partir de llavors la sort va ser esquiva als austriacistes.
La mort, el 17 d’abril de 1711, de l’emperador Josep I, germà
gran de l’arxiduc Carles, sense descendència masculina ocasionava un buit de poder a l’imperi que havia de ser cobert
per Carles, el pretendent de la Corona espanyola. Aquell mateix any va ser proclamat emperador d’Àustria amb el nom de
Carles IV, i les potències internacionals abocaren el conflicte al
pacte, concretat en la pau d’Utrecht (1713).
Però Carles no va renunciar al tron espanyol, per la qual cosa,
amb gairebé tota la Corona d’Aragó en mans de Felip, una
part dels catalans van quedar com a únics baluards europeus
de resistència a favor dels Àustria. Les tropes de Felip, gairebé
90.000 soldats, van avançar devastant el territori (fins a 20
ciutats i pobles van ser cremats) i van posar setge a Barcelona
el 1713, defensada per uns 6.000 homes. Altrament, Barcelona també coneixia els primers Decrets de Nova Planta imposats a València i Aragó “por derecho de conquista”, els quals
confirmaven les seves sospites sobre la pretensió centralista
i uniformadora dels borbònics. Per això Barcelona va resistir
desesperadament fins a l’11 de setembre de 1714, per mantenir les seves institucions; fins que, sense forces, es va rendir
esgotada. Amb la derrota dels catalans es posava fi al conflicte
de Successió.

El decret de Nova Planta: Wikicoomons.

governamental dels primers Àustria. Seguidament, l’arxiduc es
va implicar molt en la revolta catalana, va ser aclamat pels
seus súbdits i hom diria que va ser feliç a Barcelona mentre
va regnar. Durant vuit anys Carles III va ser rei dels catalans i
Barcelona va ser seu de la seva Cort reial (entre 1705 i 1713).
Allí també es va casar enamorat, l’1 d’agost de 1708, amb la
princesa alemanya Isabel Cristina de Brunswick (1691-1750) a
la basílica de Santa Maria del Mar. Carles i la seva dona eren
joves i van viure la lluna de mel a Barcelona, i la van fer extensiva a la societat catalana amb actes reials i festes.
Els reis vivien al Palau Reial Nou (avui enderrocat), que era
al Pla de Palau i comunicava amb Santa Maria del Mar mitjançant un passadís elevat del qual encara subsisteix un tram
(Voltas: 1952). Barcelona esdevenia l’alternativa de poder austriacista a Espanya i el centre neuràlgic de la guerra europea
més important i transcendental que s’havia lliurat fins aleshores. Paral·lelament, les terres catalanes es van convertir en els
camp de batalla dels exèrcits més poderosos del món, cosa
que molts cops no s’ha valorat prou. Així, per exemple, en la
batalla d’Almenar, el 27 de juliol de 1710, es van trobar els dos
reis cara a cara (Felip i Carles) amb els seus respectius i potents
exèrcits globals, en un enfrontament èpic que va veure la
darrera gran victòria austriacista a Espanya.
46

Assumida pels dos bàndols la victòria i la derrota, els cortesans
de Madrid es van posar a disposició d’un rei jove i inexpert,
sedent de venjança, per posar en pràctica l’antic pla Olivares.
La repressió va ser duríssima, planificada i pròpia d’èpoques
contemporànies, amb execucions sense judici i presó a galeres
per als que tenien més sort, a més d’exiliats i confiscació de
béns als austriacistes. L’ocupació militar va ser total i es van
bastir noves Ciutadelles, en el cas de Barcelona, obligant els
veïns del Born a derruir les seves cases, arreu del territori, per
fer més evident la presència estatal. Els càstigs i les disposicions posteriors contra la revolta catalana van ser tan específics
i humiliants que, per exemple, arribaven al punt de prohibir
l’ús, no d’armes, cosa lògica, sinó de ganivets per menjar als
habitants. Així, només els deixaven tenir un ganivet per llescar
el pa lligat a la taula amb una cadena.
En l’àmbit cultural, es van tancar les set universitats catalanes
per obrir-ne només una a Cervera i es va generalitzar el castellà en l’administració en perjudici del català (oficial per Reial
Cèdula de 1768). El govern participatiu local, com la Paeria
de Lleida o el Consell de Cent de Barcelona, va ser suprimit i
substituït pel govern municipal castellà, en què només es nomenaven a dit els regidors alineats políticament amb els austriacistes. Catalunya, Aragó i València es van supeditar a la llei
castellana i van passar a dependre del Consell de Castella, el
màxim òrgan gestor de la nació per sota del rei absolut.
A més a més, es va imposar el Cadastre, el 1715, com a mesura
recaptatòria només per a Catalunya com un “tributo de vasallaje”, mitjançant el qual, segons Melchor de Macanaz, fiscal
del Consell de Castella, s’aconseguiria que “todos reconozcan
un superior en la tierra; pues no es otra cosa el tributo que el
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signo del vasallaje y reconocimiento a la majestad”. La mesura
fiscal va tenir tant èxit que, més endavant (1749), es va instaurar per tot Espanya.
Finalment, amb el Decret de Nova Planta per Catalunya
(1716), el nou poder borbònic abolia definitivament els furs
catalans i les seves institucions de govern, així com les llibertats
municipals i les seves constitucions, malgrat que això ja era un
fet des del 12 de setembre de 1714. Era l’obra uniformadora
estatal que inaugurava una època de poder centralista absolut
dels Borbó a Espanya, la qual, segons Martínez Shaw, “estaba
dentro de la lógica del absolutismo europeo, de modo que
no cabe hablar de singularidad en el caso de Cataluña (o de
la Corona de Aragón) sino de un ejemplo más dentro de una
corriente de la historia universal” (Martínez Shaw: 2001, p.
210-213). El nou poder establert considerava Catalunya una
província, regida per un capità general (militar) i substituïa
les vegueries, les tradicionals unitats administratives catalanes,
per corregiments, al capdavant de cadascun dels quals també
s’hi posava un militar.
Evolució del centralisme espanyol fins als nostres dies
En definitiva, aquells decrets implementaven el model territorial uninacional centralista que ha imperat la major part del
temps a l’Estat espanyol fins al 1975. Era un model pensat
per excloure les peculiaritats nacionals i limitar la sobirania
dels antics regnes i territoris de la Corona espanyola al no res.
En aquest model, renovat pel liberalisme del segle XIX amb
l’adopció d’una Constitució que hauria de garantir la progressiva participació dels espanyols, s’han manifestat com a
elements clau de cohesió, per aquest ordre d’importància:
la monarquia borbònica, l’exèrcit, l’Església catòlica i les elits
polítiques capitalines. De la inèrcia centralista només en van
quedar al marge els curts i convulsos espais cronològics de les
dues repúbliques (1873 i 1931-1936).
Tanmateix, la mort de Franco el 1975, després de 40 anys de
dictadura uninacional, centralista i espanyolitzadora extrema,
va afavorir l’obertura d’aquest model centralista. D’altra banda, la Transició espanyola cap a la democràcia, culminada amb
l’aprovació de la Constitució de 1978, va fer la primera concessió a la transferència d’una part del poder a les regions, rebatejades com a comunitats autònomes, que van poder escollir un
Parlament i van assumir força competències en els seus territoris.
La cessió de l’Estat, vist el tema amb una certa perspectiva,
es va fer perquè els polítics d’aquell moment creien acabada l’obra unificadora estatal i veien impossible un rebrot de
les peculiaritats nacionals que qüestionés el model territorial
espanyol. I tot i que se n’ha de reconèixer l’èxit en algunes
d’aquestes comunitats, principalment a València i Aragó, els
darrers intents de l’Estat per recuperar competències i influir
en la política autonòmica han reobert la qüestió territorial fins
al punt de qüestionar la unitat de l’Estat espanyol al País Basc
(Pla Ibarretxe) i Catalunya (Procés independentista amb majoria absoluta al Parlament català des de 2015).

L’escena representa un moment de la guerra dels Segadors (1640-1652),
datada el juny de 1644, en el camp que envolta la ciutat. A la part superior, un plànol de Lleida. El gravat s’inclou en l’obra Kleyne en beknopte
atlas, d’Erven van J. Ratelband, publicat el 1735. Fons Sol-Torres de la UdL.

Lleida al segle XVII. El mateix plànol a l’obra Les plans et profils des principales villes et lieux considérables de la Principauté de Catalogne, reedició
de l’obra de Beaulieu, 1707. Fons Sol-Torres de la UdL.

La reacció de la uninacionalisme, dirigit pel rei i el Govern del
Partit Popular, davant els sobiranistes encapçalats per Carles Puigdemont, que van aplicar la DUI (Declaració Unilateral
d’Independència) el 27 d’octubre de 2017, ha estat contundent
(càrregues policials desproporcionades el dia del referèndum
de l’1 d’octubre, presó per als polítics implicats i aplicació de
l’article 155 de la Constitució que suspèn el Govern de la Generalitat el mateix 27 d’octubre), i mostra com de profund és el
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sentiment uninacional dins l’Estat espanyol. La qüestió territorial
ha afavorit la unió gairebé unànime de la Corona, amb Felip VI
al capdavant, el Govern del PP, la gran majoria del partits polítics, a excepció de Podemos, i els mass media espanyols contra
el que anomenen “desafiament independentista català”.
I tot i l’aparent fortalesa mostrada per l’Estat en aquest conflicte, el debat territorial obert des de Catalunya ha mostrat

la debilitat del sistema democràtic espanyol. Els esdeveniments polítics ocorreguts a Catalunya, entre el setembre i
el desembre de 2017, han demostrat que els sobiranistes catalans no han pogut dialogar amb el Govern central, que ha
optat per la repressió com a resposta; ni posar en pràctica
les idees polítiques exposades en el seu programa polític,
votades per una majoria absoluta al seu Parlament. El futur?
Incert i apassionant!
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Antonieta Jarne

Aurèlia Pijoan Querol: camins de llibertat1

“[...] Persona fanatizada por el marxismo. Fue designada para
Concejal en el Ayuntamiento durante el dominio rojo. [...]
Una Victoria Kent local cargada de petulancia y sin valor positivo alguno.”2

Aquests eren els termes utilitzats pel feixisme espanyol el
1939 en l’expedient del Tribunal de Responsabilitats Polítiques (TRP) per descriure la primera dona que ha exercit el
càrrec de regidora a la Paeria. Havia estat l’octubre de 1937,
un moment la transcendència del qual havia comportat que
l’ideal de dona activa i treballadora fomentat per la II República fos una possibilitat real. No en va ser l’únic cas. Altres poblacions properes també van ser testimonis d’aquest procés.
L’exemple de la targarina Francesca Cucurull Viladot, regidora
també comunista, el maig de 1938 s’afegia a una llista qualitativament significativa.3
Nascuda a Castellserà (l’Urgell) el 1910, el seu ambient familiar era marcadament progressista. El seu pare, Francesc
Pijoan Canes, mestre primer i comerciant després, era militant de primera hora de Joventut Republicana de Lleida. La
seua mare, Raimunda Querol Borrell, havia rebut l’escalf de
la renovació pedagògica com a alumna del Liceu Escolar. Enmig d’aquest entorn, no ha d’estranyar, doncs, que Aurèlia
Pijoan, amb només setze anys, marxés a Barcelona i després
a València a estudiar medicina i, posteriorment, a Madrid a
fer-ne el doctorat.
Les circumstàncies tan excepcionals de la Guerra Civil i el procés revolucionari que se’n va derivar a les nostres comarques
van fomentar que desenvolupés una important trajectòria
professional com a metgessa,4 i alhora una intensa projecció
pública com a militant del PSUC, el partit comunista creat el
juliol de 1936 com a fidel reflex del frontpopulisme que es
creia tan urgent.5

Foto de capçalera: Reunió del PSUC, el 1976, a Mèxic D.F. amb la
presència d’Aurèlia Pijoan.

Imatge que correspon al mateix any que va assumir una regidoria a la
Paeria, el 1937.

Gairebé simultàniament al seu nomenament com a regidora
de la Paeria, era nomenada secretària general de la Unió de
Dones de Catalunya (UDC), una plataforma impulsada per dones d’ERC i el PSUC, en què una de les màximes dirigents era
la seua bona amiga, la mestra Dolors Piera Llobera, originària
de Puigverd d’Agramunt (l’Urgell), que poc després també es
va convertir en la primera dona que va formar part del Comitè
Central del PSUC.
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Acte social a Mèxic D.F., el 1967. A la seua esquerra, l’esposa del president Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano.

“[...] gran propagandista de los idearios rojos habiendo dado
mítines en distintos pueblos de Cataluña [...] destacado elemento comunista y de actuación activa y constante.”

Així seguia l’expedient del TRP per denunciar l’activisme que
havia dut a terme, ja fos impartint mítings sobre la necessitat
d’enviar ajuda al front, sobre els drets de la dona com a inexcusables per superar les desigualtats socials o sobre l’antifeixisme
com a sinònim de llibertat.
Tal com va ser denunciat repetidament, el triomf del feixisme
va comportar l’anorreament de la llibertat en tots els àmbits.
La democràcia va ser substituïda per una dictadura; la llibertat,
per una cruel violència política, i aquella modernitat covada
des del republicanisme, suplantada per un nacionalcatolicisme
identificat amb la repressió més contundent i severa.
Mentre el feixisme, a través de l’esmentat expedient, la multava amb cinc mil pessetes, vuit anys d’expatriació i vuit anys
d’inhabilitació per haver exercit càrrecs polítics i sindicals, ella
partia amb el seu marit, Luis Pérez García-Lago, en el vaixell
La Salle des de Bordeus rumb a la República Dominicana.
Els temps de la França de Vichy s’apropaven i era prudent
allunyar-se’n després d’haver malviscut a Le Boulou, Mont de
Marsan, Villefranche de Rouergue i Montauban. Tres setmanes
després arribaven a Santo Domingo, llavors Ciudad Trujillo. Els
mesos següents, una cabana de fusta enmig de la selva va ser
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l’escenari on va viure una Aurèlia Pijoan desnodrida i angoixada mentre era utilitzada com a mà d’obra en el conreu i la
recol·lecció de la canya de sucre, alhora que la tirania dirigida
per Rafael Leónidas Trujillo accentuava el seu desemparament.6
Calia fugir d’aquestes adversitats tan aviat com fos possible, i
el Mèxic de Lázaro Cárdenas va ser, com en molts altres casos,
l’esperança. Una esperança que es concretava, després d’una
breu estada a Cuba, el febrer de 1941.
Instal·lada a Mèxic, va reprendre amb força les activitats de
resistència. Eren moments en què encara hi havia expectatives
de canvi i les diferents cultures de l’exili ho vivien amb una gran
efervescència. Una de les primeres plataformes en què Aurèlia
Pijoan va tenir una activitat destacada va ser l’anomenat Patronat d’Ajut als Patriotes Catalans (PAPC), dedicat a realitzar
tasques de solidaritat adreçades als empresonats en l’Espanya
franquista. No endebades va ser qui més recursos va aconseguir recaptar els anys 1946 i 1947. La publicació Catalunya,
editada a Mèxic, se’n feia ressò:7
“Èxit grandiós de la Campanya del Patronat. Les dues grans
guanyadores de la campanya econòmica del Patronat, companyes Aurèlia Pijoan —del Grup “Catalunya”—, en primer
lloc, i Irene Piquer —del Grup “Mèxic”— segon.”

Com la majoria dels comunistes catalans, Aurèlia Pijoan va
continuar amb normalitat la militància al PSUC amb el seu
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marit, el qual va assumir importants responsabilitats amb una
notable capacitat d’influència en la trajectòria del partit.8

convirtiendo en una colonia yanqui y en cabeza de puente
del imperialismo.”

Mentrestant, ella assumia la Secretaria General de la UDC a
Mèxic i, alhora, la Secretaria General de la Unión de Mujeres
Españolas (UME), la més consolidada del continent americà i
que, aixoplugada pel Partit Comunista d’Espanya, era possiblement l’organització més sòlida dedicada a ajudar els que
lluitaven en l’interior. L’UME, de fet, va ser l’única entitat que
va funcionar a l’exili integrada exclusivament per dones i que
va esdevenir clau a l’hora d’intentar articular una mínima cohesió en el malferit teixit social de l’exili. El seu compromís
anava molt més enllà dels aspectes materials. Creava unes xarxes de solidaritat molt intenses. Establia ponts entre el territori
d’adopció i els orígens llunyans. Enllaçava passat i present, i tot
plegat servia per reforçar la seua identitat.

La consolidació del franquisme en tots els àmbits va determinar
en gran mesura que l’activitat política a l’exili baixés d’intensitat
en les dècades següents. No obstant això, el PSUC va seguir sent
el seu gran referent. El mateix partit, ja ben entrada la dècada
dels anys vuitanta, li reconeixia l’activitat solidària i la militància
que encara continuava duent a terme des de Mèxic. De fet, el seu
persistent compromís, com el del seu marit, havia fet possible la
supervivència de l’organització en aquell important tros de l’exili.

Les circumstàncies van canviar substancialment a mesura que
el franquisme rebia del món occidental una bona dosi de legitimitat derivada a partir dels anys cinquanta. La II República
va ser derrotada per segona vegada i l’univers antifranquista
de l’exterior de l’Estat es va mobilitzar per deixar constància de la seua oposició a l’actitud còmplice —encapçalada
pels Estats Units— respecte al franquisme. En aquest sentit,
Aurèlia Pijoan, com a secretària general de l’UME de Mèxic,
va participar en nombrosos mítings amb el propòsit de denunciar la dictadura i la connivència nord-americana. El 23
de maig de 1953, en un Salón Orquídea de Mèxic D.F. ple de
gom a gom, deia:9

Després de recórrer tants itineraris vitals, el seu procés de mexicanització ja no tenia retorn. Tot i que mai no va oblidar els
motius que l’havien convertit en exiliada, amb el pas del temps
la convivència amb els sentiments de nostàlgia i desarrelament
va esdevenir menys tibant. A Mèxic havien nascut i crescut els
seus tres fills. Els néts també eren mexicans. Continuava essent
profundament republicana i comunista, però cada cop se sentia menys refugiada i més mexicana.

“Franco es la guerra. Ya lo dijo Dolores Ibárruri, ‘la paz mata
a Franco’ porque su régimen solo vive para la guerra y alimentado por sus preparativos. España, con Franco, se está

El silenci decretat pel franquisme va comportar la invisibilitat
de dones com ella. En aquesta amnèsia institucionalitzada,
tampoc no és aliena la manera com es va dur a terme el procés de transició política erigida a partir de 1977 a l’Estat espanyol. Construïda a partir del diàleg esbiaixat amb la dictadura,
es va seguir fomentant l’oberta marginació de milers i milers
de persones que des de 1939 havien estat llançades a l’exili.
No ha d’estranyar, doncs, que mentre la vida d’Aurèlia Pijoan
transcorria a Mèxic D.F. fins al 1998, la memòria de la seua
presència a Lleida continués instal·lada en l’oblit. Una circumstància que encara té forma, especialment per part d’aquelles
institucions a les quals va representar fa vuitanta anys.

1
Els resultats de la recerca sobre la trajectòria pública d’Aurèlia Pijoan
els he anat concretant en diferents publicacions. Destaco, preferentment, el llibre que vaig publicar sota el títol Aurèlia Pijoan. De la Lleida
republicana a l’exili de Mèxic, Pagès Editors, Lleida, 2008.
2
Documentació sobre el Tribunal de Responsabilitats Polítiques. Expedient núm. 778 de 1939. Arxiu de l’Audiència Provincial de Lleida.
Erròniament, a l’expedient va ser rebatejada amb el nom d’Amalia.
3
Bonet, N.; Cardona, A.; Corbella, G.: Tàrrega 1939-1961. Aproximació
a la repressió, l’exili i la vida quotidiana, Museu Comarcal de l’Urgell,
Tàrrega, 2008.
4
http://www.galeriametges.cat/index.php. Aquesta pàgina web, elaborada des del Col·legi de Metges de Barcelona, està dedicada a la
memòria de metges catalans distingits per una activitat professional
destacada. Aurèlia Pijoan hi té l’espai corresponent.
5
La història del partit en el transcurs dels seus cinquanta anys ha estat
estudiada per Jarne, A.; Juvillà, P.: El PSUC a les terres de Lleida, 19361986, Pagès Editors, Lleida, 2014.

6
Un informe del Partit Comunista d’Espanya, datat el febrer de 1940
i redactat per un tal Torrents sobre la situació dels refugiats, era molt
crític respecte a les condicions en què vivien. Reconeixia sense embuts
que, especialment els que treballaven en les feines agrícoles, no resistirien gaire temps: “[...] abans d’acabar-se el proper estiu la meitat
dels components [...] quedaran fora de combat per esgotament i per
malalties.” “Situació dels refugiats a la República Dominicana”, Documentació referent a l’emigració política, Arxiu Històric del Partit Comunista d’Espanya (AHPCE).
7
Documentació referent a la vida cultural, social i organitzativa de
l’exili. Patronat d’Ajut als Patriotes Catalans. Biblioteca del Pavelló de la
República (Universitat de Barcelona).
8
La seua intensa dedicació li va valdre que el 1983, pocs mesos abans
de morir a Mèxic D.F., fos nomenat membre d’honor del Comitè Central del partit.
9
Mujeres españolas, núm. 16, 1953. Publicació editada per l’UME i
dipositada a l’AHPCE.
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David Marín*

“A la carretera”, de Jack Kerouac
Report
Jack Kerouac. A la carretera. Any 1947. Jack Kerouac acaba de perdre el seu pare i decideix
deixar Nova York, sortir a la carretera i travessar el país de punta a punta fent autoestop.
Així arrenca una anorreadora novel·la en què Kerouac barreja realitat i ficció (hi apareixen
els seus amics i companys de generació literària Allen Gingsberg, William S. Burroughs i
Neil Cassady, tot i que amb els noms canviats en les primeres edicions) i narra en primera
persona les experiències d’un grup de joves moguts pel desig de viure al límit.
En definitiva, la novel·la narra un periple de tres viatges, tots marcats pel jazz, la poesia,
el sexe no convencional, les drogues i l’ànsia de llibertat i d’experiències vitals, amb una
prosa de ritme torrencial i sense cap punt i a part: com una cotxe sense frens que llisca a
tota velocitat per una carretera infinita. La novel·la es va convertir en el text fundacional
de la Generació Beat, un moviment social i literari trencador i rebel que es va desplegar
durant els anys cinquanta als Estats Units i que va estar marcat per la prosa espontània,
un vitalisme intens, el jazz i el surrealisme.

Vaig conèixer Jack Kerouac l’estiu del 2008. M’acabava de traslladar a Vallfogona de Balaguer. Acabava de néixer la meva
segona filla i vam deixar enrere Barcelona per iniciar una nova
vida en aquella terra de promesa que s’estenia, lliure i infinita,
cap a les planúries de secà i els regadius immensos de Ponent.
El diari on treballo estava encara en plena expansió, havia decidit obrir una delegació en aquell territori i jo havia acceptat
d’anar-hi per obrir camí. Les primeres setmanes van ser frenètiques. Bolquers, biberons, els primers contactes professionals,
la pols de les obres d’una casa de poble que havia de convertirse en la nostra llar. De tant en tant, alguna escapada a Lleida:
una ciutat singular, llunyana per a l’imaginari barceloní, que
sempre ha tingut el relat nacional encarat cap a l’altre costat,
seguint els eixos del Llobregat i del Ter, seguint els passos de
Verdaguer fins al Canigó i la mitologia romàntica, i els de Josep
Pla cap a l’Empordà i la verdor amable, domesticada i noucentista d’un país de burgesia il·lustrada i menestralia de rampells
i tramuntanes fugaces. Lleida, en canvi, era una altra cosa: un
enclavament salvatge en un territori de terra aspra i rius abundants, la versió catalana de Denver, el punt de trobada enmig
d’un Oest disseminat en pobles i viles als marges del país. Terra
de frontera, de perifèria, que és on silenciosament es lliuren les
principals batalles i on bullen totes les revolucions. El Go West
català, encara per fer.
Mentre descobria aquella ciutat i iniciava aquella nova vida,
va caure a les meves mans un exemplar d’A la carretera, de
Kerouac. No en sabia res, de l’autor. Hi vaig arribar seguint el
camí invers de la història de la novel·la americana del segle XX.
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Primer, Jonathan Franzen m’acabava de fer trontollar amb el
retrat eixordador i angoixant de la classe mitjana-alta americana a Les correccions.
Ell em va portar a De Lillo i la seva versió postmoderna d’un
Ulisses de malson travessant en Cadillac el districte de negocis
de Manhattan com un fantasma de la nova economia global
a Cosmòpolis. Ells dos venien d’aquells anys setanta de LSD i
la desconstrucció narrativa, de Paul Auster i la Trilogia de Nova
York. I seguint enrere, cap a aquella A la carretera que es presentava com el moment fundacional de la Generació Beat: un grup
d’escriptors sorgits de la victòria de la Segona Guerra Mundial i
l’inici de la Guerra Freda en una de les etapes més repressives i
ultradretanes de la història dels Estats Units, i amb tota una generació de joves sense rumb fent autoestop a un oest mitificat,
rebel·lant-se contra el capitalisme neovictorià de les caceres de
bruixes i les universitats de pagament de l’est a la recerca d’una
Califòrnia convertida en la meca del jazz, la llibertat promíscua
i l’experimentació amb les drogues i amb la vida.
En aquell ambient, un jove escriptor, Jack Kerouac, es va presentar al despatx del seu editor amb un rotllo de paper mecanografiat sense punts i a part, en el qual hi havia el relat
embogit i frenètic d’una sèrie de viatges de punta a punta del
país. Estenent el rotlle a terra, la novel·la s’allargava com una
carretera. L’editor es va posar les mans al cap i li va recomanar
que refés aquella bogeria de dalt a baix. Kerouac va dedicar
més de tres anys a reescriure, però el rotlle original va acabar
convertint-se en un símbol. El Grup 62 en va editar en català fa
uns anys la versió original.
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recerca de la substància vital i col·lectiva més
essencial pels racons més recondits del país, no
es dóna de cap manera a Catalunya, on ningú
no es mou del seu petit raconet si no és perquè
l’han de matar. Si Kerouac va escriure aquells
pelegrinatges esbojarrats cap a l’Oest buscant
l’ànima americana entre borratxos, idealistes i
ionquis de tota mena, és perquè al segle XIX
Walt Withman, el gran poeta nacional nordamericà, ja va marcar el camí, mitificant el seu
país-continent com una gran i salvatge extensió
on buscar l’ànima individual i col·lectiva.

El llibre sembla que no parli de Lleida, però en realitat no parla
de cap altra cosa. A la carretera arrenca amb un jove novaiorquès, el mateix Kerrouac, a qui se li acaba de morir el pare i
se’n va fent autoestop cap a l’Oest buscant alguna cosa, tot i
que encara no sap ben bé quina. Fent camí pels Estats Units
de punta a punta, retroba un vell amic, Neal Cassady, un jove
marginal dels barris baixos de Denver, lladre de cotxes amb
aspiracions de poeta, amic de Kerouac en la vida real i que la
generació d’escriptors i poetes de Keoruac —Allen Ginsberg
i companyia— van convertir en icona de la rebel·lia, l’esperit
lliure i la vida esbojarrada de la Generació Beat. És el relat d’una
generació de joves sense rumb a la recerca d’un Oest mitificat,
ple de paios que ballen jazz amb el cervell ple de benzedrina,
putes, lladres de cotxes, ionquis que es punxen morfina i un
antiheroi canalla i promiscu que tot ho admirava i al mateix
temps tant se li enfotia tot, amb l’ombra silenciosa del pare
mort, l’Amèrica perduda, surant sota la prosa frenètica i lliure de Kerouac. L’experiment de Kerouac i d’aquella generació
era eliminar les fronteres entre la realitat i la ficció, trencar els
motllos culturals de la literatura i la societat americana fins a
moments aterridors, com l’escena de William Burroughs al pati
de casa seva, totalment col·locat d’heroïna, brandint una pistola carregada, segurament la mateixa amb què anys després
mataria per accident la seva dona. La droga com a experiència
emancipadora és una constant en el llibre i en aquella generació, fins a arribar a la cara més fosca en la terrible i genial
novel·la Rèquiem per un somni, de Hurbert Selby Jr., el darrer i
potser el més dur exponent d’aquella Generació Beat que va
voler explorar els límits de la vida i de la literatura fins a gairebé
el precipici.
A la carretera també explora l’amor, l’experimentació del sexe
sense barreres de gèneres, la passió per viure i el terror de viure
en un llarg i frenètic viatge que té sempre com a punt final Los
Angeles i San Francisco, les dues ciutats que s’acabarien convertint una dècada després en la meca d’una nova contracultura que va canviar els Estats Units per sempre i que va donar
lloc al moviment hippy. Aquesta mitificació de l’Oest, aquesta

A Catalunya, això ho va fer Jacint Verdaguer i
va apuntar cap al Pirineu, cap al Canigó, i va
construir un relat nacional que de Barcelona
seguia l’eix del Llobregat cap al nord. El Noucentisme de seguida va comprar la mitificació
de Verdaguer, però per domesticar-la i omplir-la
de xalets i de segones residències des del Montseny fins a la
Cerdanya. I als anys cinquanta i seixanta, ai, nosaltres, amb els
referents culturals i literaris trencats per la guerra i la dictadura,
en lloc d’un Kerouac vam tenir Josep Pla, que no va llançar els
catalans més inquiets a la recerca d’una nova i postmoderna
identitat nacional i de llibertat individual per tots els racons
del país, sinó que es va limitar a dibuixar una costumista i
autocomplaent versió de nosaltres mateixos, amb l’Empordà
domesticat i folkloritzat com a nou territori mític per a una
burgesia benpensant i ansiosa de netejar la seva mala consciència respecte a la catalanitat.
Després de llegir A la carretera, la feina al diari em va portar a
recollir regularment un munt de notícies i debats sobre Lleida,
el seu paper dins de Catalunya, la seva ànima de territori inquiet, sempre preguntant-se per què no hi arriba la carretera
del progrés com en altres llocs del país. Quan a Lleida parlen
de reequilibri territorial i demanen autovies i fàbriques i aeroports, i tot quant els permeti enganxar-se al progrés de la resta
del país, em penso que erren el tret: el que han d’aconseguir
abans de tot és un relat, un mite, un Kerouac, un Verdaguer,
almenys un Pla, algú que conquisti en nom seu l’imaginari
col·lectiu dels catalans i que faci apuntar cap al Ponent català
les energies creatives del país. Els lleidatans han de conquerir
primer la seva pròpia ànima i fer-se el seu relat, fer sortir a la
carretera el bullici creatiu i de revolta que acull, de vegades
invisible, en el seu interior. Després tot els serà donat.
* David Marín és periodista i escriptor. Va néixer el 1974 a Barcelona i des de l’any 2008 viu a la Noguera, des d’on escriu
per al diari El Punt Avui. Col·labora amb l’Escola d’Escriptura de
Lleida i imparteix classes de redacció periodística a la Universitat
de Lleida. Ha publicat les novel·les Mala lluna (RBA-La Magrana)
i Ciutat fantasma (Llibres del Delicte), el llibre de relats eròtics
Amb X de sexe (Pagès Editors) amb l’escriptora Marta Alòs i ha
participat en relats en els reculls Assassins de Ponent (Llibres del
Delicte), Contes de terror (Apostroph), i Barcelona, viatge a la perifèria criminal (Alrevés).
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CLÀUDIA SIMON
Eric Garrido, amant de les petites coses i dels moments efímers, se centra a conèixer i entendre el que l’envolta des del
visor d’una càmera. Persegueix la llum i fotografia allò que li
crida l’atenció, sovint dotant les seves fotografies d’una aura
de senzillesa que les fa úniques.
Aquest nou projecte en el qual s’embarca s’ajusta perfectament
a la seva forma de mirar i plantejar-se les coses. Des d’un primer
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moment deixa clar que la seva intenció és entendre la clausura
d’aquests espais respecte a la gent que els habita, i que l’única
manera que té de retratar-los de forma fidedigna és deixar que
siguin aquestes mateixes persones les que facin les fotografies.
El projecte encadena diverses localitzacions diferents amb un
mateix vincle que les fa ser part d’un conjunt; l’aïllament de
l’ésser humà en un espai concret.
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ACTIVITATS

55è ANIVERSARI DE L’ACTUAL GRUP
AEM-BELLES ARTS TEATRE

F E R N A N D O L E Ó N , M I Q U E L L L U Í S S A B AT É I M A R G A R I D A T R O G U E T

El mes de març de 2018 se celebrarà el 55è aniversari de
l’actual grup AEM-Belles Arts Teatre. Amb tot, hem de fer constar que la data fundacional de l’AEM és l’any 1925. Parlem,
doncs, d’un grup teatral degà a la ciutat de Lleida.
Les primeres representacions d’aquesta associació es van dur a
terme en el seu propi escenari, el Teatre dels Maristes del carrer
Clavé, on fins l’any 1960 es van presentar una gran quantitat
d’obres teatrals, que van ser interpretades només per homes!
Mereixen ser destacats, d’entre els seus fundadors, Matías Olivé, com a actor i director, i Josep Bartoletti, com a escenògraf.
Sobresurten les representacions anuals d’Els Pastorets, Don
Quan Tenorio i La Passió, amb els grans intèrprets Josep Olóndriz, Josep Cabasés i Josep Samsó. També hem de mencionar
les representacions d’El divino impaciente, en què el malaguanyat actor i director Josep Olóndriz realitzava una memorable
recreació del personatge de Francisco Javier. I d’aquesta etapa
no podem oblidar actors com Riverola, Boldú, Rius, Fonollosa,
Llorens i Ibars, entre d’altres.
El març de 1963, i després d’un parèntesi de tres anys, el grup
AEM reprèn l’activitat, encara al Teatre dels Maristes del carrer
Clavé, però s’han recorregut, per actuar-hi, molts altres espais
i teatres de la ciutat de Lleida.
Recordem especialment escenaris entranyables com ara l’Aula
Magna de l’IEI, el Teatre de Magisteri, el Teatre Fèmina, el Círculo Medina, el Cine Catalunya, el Teatre Principal, el Mannigan, el Wight’s Club de Balaguer, el Kips d’Agramunt, el Teatre
del Seminari, el Teatre de la Mariana, el Jockers, el claustre i la
nau central de la Seu Vella, el nou teatre de Maristes, el claustre
del Roser, el pavelló Antorxa i La Rosaleda dels Camps Elisis,
el Palau de Vidre, el Teatre de Santa Tereseta, el Teatre de les
Germanetes dels Pobres, la sala d’actes de l’església de Nostra
Senyora del Carme, el CaixaForum, el Pati Gòtic de l’IEI, la sala
de l’Aula Municipal de Teatre del carrer Obradors, la Sala Bulevard, el Teatre Julieta Agustí (antic convent de Santa Teresa), el
Teatre de l’Escorxador…
En aquesta etapa tan fructífera es van incorporar a l’entitat
els actors Cuito, Sarrate, Lapera, Negrillo, Claramunt, Borrell,
Farré, Sabaté i León, sota la direcció de Ramon Gilabert. Ben
aviat s’hi van afegir Olivé, Gilabert Ignasi, Javierre… Més endavant, també hi van fer cap Plens, Morales, Pifarré, Cavero,
Yuguero, Montoy, Carretero, Fo, Lega i Rovirosa.
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És en aquest moment que s’hi incorporen les actrius M. Pilar
Carrillo, M. Carme Rigata, Rosa M. Sabaté, Mary Bometón,
Neus Roca, Maruja Marín, M. Carme Perna, Montse Girbau,
M. Alba Farrús, Rosa Albareda, Anna Castillo, Adelaida Mangues, M. Carme Torres, Isabel Cabrera i Mari Cruz Nebot, entre d’altres.
És a partir de la recuperació dels ajuntaments democràtics que
la vida cultural i artística de la ciutat pren una nova embranzida, i, en aquest sentit, l’any 1984, en el Cercle de Belles Arts i
sota la presidència de Jaume Vilella, es crea la secció de teatre,
que arrenca amb molta força per l’experiència que hi aporten
els qui van liderar aquesta iniciativa: Fonollosa, Llorens, Alòs,
Daura i Ibars.
El grup de teatre del Cercle de Belles Arts va destacar en aquesta època perquè, sota l’autoria d’Albert Llorens, es van publicar
i estrenar La paperera i Mascles, dirigides per Fonollosa. Totes
dues es van presentar al Teatre de Santa Tereseta de Lleida.
Justament Josep Fonollosa es va acomiadar com a actor amb el
monòleg El mutis de Molière, d’Emili Balldellou, al Teatre Principal, i va continuar com a director en la nova etapa de l’AEMBelles Arts Teatre.
Al tombant de segle, just l’any 2000, AEM Teatre i la secció de
teatre del Cercle de Belles es fusionen i creen una nova companyia, que s’anomena AEM-Belles Arts Teatre.
És així com, en els darrers anys, aquesta companyia ha donat
continuïtat a les dues formacions i ha mantingut la tradició
teatral de la ciutat. Obligades són les representacions nadalenques d’Els Pastorets i la participació d’aquesta formació en
totes les edicions de la Mostra d’Arts Escèniques de la ciutat
Memorial Fono.
En aquests darrers cinc anys s’han presentat els espectacles Torna-la a tocar, Sam, Jo, Bertolt Brecht, una recopilació de textos
feta per Ramon Mesull, El joc de l’amor i de l’atzar, L’estanquera
de Vallecas i Negroni de Ginebra. Totes aquestes obres s’han
estrenat al Teatre Municipal de l’Escorxador.
Vet aquí una història teatral que s’inicia l’any 1925, que es
reprèn l’any 1963, que es reformula l’any 2000 i que avui continua activa als escenaris i forma part de l’imaginari i del patrimoni teatral de Lleida.

Negroni de Ginebra. Foto: Núria M. Torrebella.

Jo, Bertolt Brecht.

Torna-la a tocar, Sam.

El joc de l’amor i de l’atzar. Foto: Núria M. Torrebella.

Els tres reis. Foto: Gómez Vidal.

L’estanquera de Vallecas.
Foto: Núria M. Torrebella.
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