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LES SEVES INVERSIONS MÉS RENDIBLES AL 1r BANC DEL PAís
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Un estudi revela que Lleida és una important potència a quant a les inversions, concretament ocupant el quart lloc de tot l'Estat espanyol. Un aspecte potenciador d'aquestes
inversions són les importants expectatives culturals que Lleida està creant. Aquestes
sorgeixen de les infraestructures culturals que s'han creat darrerament a la ciutat;
infraestructures que estan proporcionant una cohesió social i, lògicament, una millora
de la qualitat de vida en la ciutat, tot i les diferències que de vegades hi ha entre les
diverses institucions que actuen a la ciutat.
Un exemple aclaridor i actual el tenim en el debat sobre fa propietat, protecció i difusió
del patrimoni del Museu Diocesà de Lleida. D'una banda, l'endormiscament i capteniment del bisbat de Lleida en actuar va convertir el procés de divisió diocesana en la clau
perfecta per a la possible dispersió d'uns bens conservats gràcies al Museu Diocesà. per
altra banda, les reivindicacions polititzades dels nostres veïns van fer despertar la
lIeidatanitat de la generalitat, també abaltida més enllà de la frontera panadellenca.1 per
últim, tenim la Paeria que, tot i crear a l'església de Sant Martí l'actual museu de forma
provisional, no acaba de donar solucions prou satisfactòries per a la conservació i difusió del seu propi patrimoni, que és el de tots els lleidatans.
No caldria dir que s'estan duent a terme actuacions valuoses en favor del nostre patrimoni, com les obres d'adequació de la Seu Vella, enmig d'una comunió institucional,
encara que lenta, eficaç; però la cultura de Lleida necessita més vitalitat perquè l'Auditori s'ompli, perquè els museus siguin visitats pels amants de l'art, la història o altres
necessitats humanes, i perquè es llegeixi, s'escrigui, es vagi al teatre o es facin coses que
omplin més l'esperit de Lleida que el futbol o la televisió.
Per això, és necessari que totes les institucions i tots els implicats facin un esforç per
engegar un projecte cultural de més abast del que s'està duent actualment, perquè
Lleida guanyarà qualitat de vida i els seus ciutadans guanyaran tot allò que encara no
tenen i haurien de tenir, més sensibilitat per les coses que els envolten.
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Quan Jaume Vilella va ser nomenat president del Cercle de Belles Arts
aquesta entitat estava gairebé en un procés de desaparició per problemes econòmics. A poc a poc s'ha anat recuperant i situant de nou dins
l'entramat cultural de Lleida i és una referència en el món de l'art de les
nostres comarques. La commemoració dels 50 anys de l'entitat ha fet
que el Cercle de Belles Arts agafi un nou impuls i esdevingui una associació amb un projecte de futur obert a molts sectors de la creació.

Què representa el 50è aniversari? És un punt i seguit o representa
una inflexió en el curs de l'entitat?
La celebració dels 50 anys ha representat un fita molt important ja que el Cercle de
Belles Arts és una entitat que va néixer en uns moments molt difícils per al món
cultural a Lleida. De qualsevol manera hi ha poques entitats que hagin durat tant, i
que tinguin la vitalitat, activitats i una incidència real a la vida cultural de les comarques de Ponent. No hi ha dubte que sempre s'hauria pogut arribar a més, però som
on som i som qui som.
Amb tot, els cinquanta anys de l'entitat han de representar un nou punt de partida
per continuar endavant emprant l'experiència que ens ha donat la història i la capacitat de reflexió i anàlisi per veure quin és "espai que ha de cobrir actualment.

On se situa el Cercle de Belles Arts dins l'àmbit sociocultural de la
ciutat de Lleida després de 50 anys?
Avui en dia, la perspectiva del Cercle de Belles és molt diferent de la que tenia en
els seus inicis. Això ho dic en el sentit que hi ha altres entitats que omplen altres
espais, però el CBA no ha deixat de ser l'aglutinador i dinamitzador d'una sèrie
d'activitats en el món de les arts plàstiques i de la creació. Aquest compromís amb
l'art s'ha anat ampliant durant els anys cap a altres àmbits de la cultura ja que el
Cercle ha anat recollint i proposant noves inciatives i ha anat aportant noves sensibilitats culturals a les nostres comarques. Entenc que aquest és un dels trets que
defineixen i posicionen l'entitat dins el panorama cultural de la Lleida actual.

Membres del Consell de
Redaccio amb Jaume Vilella
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Quina dinàmica ha seguit el Cercle de Belles Arts durant els anys
de funcionament?
L'entitat neix a partir de l'entusiasme d'unes quantes persones. En aquell moment
no hi havia res a Lleida va crear una nova dinàmica a la ciutat amb l'Escola de Belles
Arts, en la qual van ser professors Leandre Cristòfol, Víctor P. Pallarés, Coma
Estadella ... Hi va passar molta gent i es pot dir que aquest fet va iniciar la vida
artística de la Lleida actual. Un cop consolidada l'Escola de Belles Arts van néixer els
premis dels qual destaco l'actual Medalla Morera i els premis Indíbil. .. Més tard vam
fer els premis de pintura ràpida, model estès ja arreu de Catalunya i que el CBA en
va ser un dels pioners. i que actualment es fa per la Festa Major del maig. L'entitat
va entrar en una profunda crisi i gairebé desapareix. En aquestes circumstàncies és
com jo em vaig trobar el Cercle. A poc a poc hem anat estructurant la Junta i hem
anat injectant saba i propostes noves com el premi Marraco o el Premi de Pintura
que és el més important de les nostres comarques. En aquest període més recent
gairebé desapareix l'Escola ja que quan sorgeix l'Escola Municipal, més ben dotada
pressupostàriament, va minvar un dels motius de l'existència del Cercle. De totes
maneres el CBA no va posar cap objecció a la creació de l'Escola Municipal de Belles
Arts. i això ho puc dir perquè formava part de la corporació municipal i el meu
suport va ser total. Vaig veure que era un benefici per a la ciutat.

Què ofereix el Cercle de Belles als usuaris? Com s'estructura per
oferir-ho?
El Cercle de Belles Arts. com ja us he dit abans. ha passat de ser una entitat que es
dedicava a les arts plàstiques, com a eix bàsic, a ser una entitat que treballa i ofereix
serveis en molts àmbits de la cultura.Així per exemple, el Cercle de Belles Arts és la
seu de l'Aula de Música Tradicional on s'imparteix un curs de mestratge de música
popular realitzat per primer cop a Lleida. La nostra entitat també és una de les
responsables de la Filmoteca de la Generalitat a Lleida. Des del Cercle organitzem
el Cant de la $ibil·la conjuntament amb altres entitats de Lleida ... Aquestes són
algunes de les activitats que fem, podríem parlar també de l'activitat que esdevé
ordinària com és aquesta revista, el Premi Marraco dels Centres Penitenciaris. que
té abast nacional, el Premi de Pintura, les seccions de la Coral, el Grup de Teatre,

l'Escola, els concerts de sardanes, les activitats de l'Associació d'Arts de Ponent...
Tot això és un oferiment que el Cercle de Belles Arts fa, no només a la ciutat de
Lleida, sinó que a través de la Federació d'Ateneus, on estem integrats, es projecta
arreu de Catalunya i l'Estat.

Quin són els projectes que comparteix el Cercle de Belles Arts
amb altres entitats?
Des de sempre el CBA ha estat un punt de col'laboració i trobada amb altres
associacions, grups i col'lectius amb inquietuds culturals i artístiques, recordeu el
grup Cogul.
Aquest esperit de suport sempre l'he volgut continuar mantenint; La Cobla Principal de Lleida va assajar durant molt temps al nostre estatge,l'AEM va venir al Cercle
quan se'ls va treure del lloc on eren. En el premi L1adonosa que organitza Òmnium
Cultural, també hi hem col'laborat sempre; el Premi Viladrich de pintura que organitza l'Ajuntament de Torrelameu neix, també, amb la col'laboració de l'entitat; el
cant de la Sibil'la és una iniciativa del Cercle de Belles Arts que no hauria estat
possible sense el suport de moltes entitats de la nostra ciutat... En aquest sentit,
com a president del Cercle estic molt d'orgullós i satisfet de compartir projectes i
iniciatives amb altres entitats. És un senyal que anem per bon camí.

En aquest aspecte, es veu si hi ha noves fornades que rellancen
seccions del Cercle de Belles Arts?
Sí, es rellancen seccions, tot i que a vegades no dinamitzen l'entitat. En alguns casos
hi ha una certa desconnexió perquè la col'laboració del Cercle o que es demana al
Cercle es bàsicament d'espai per realitzar les seves activitats. Seria interessant que
aquestes noves seccions s'impliquessin i organitzessin activitats per a tots els socis.
De ben segur que es rendibilitzaria més el servei que donem actualment. Però de
forma global penso que les diferents seccions que s'han incorporat han donat més
força a l'entitat. Un exemple molt clar seria l'Associació d'Arts de Ponent que està
domiciliada a l'estatge del Cercle. Aquesta entitat ha anat organitzant conferències,
cursos i exposicions adreçades a tots els socis del Cercle Belles Arts.
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Quina és la seva visió del panorama de les arts plàstiques a Lleida,
en l'actualitat?
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El panorama actual de les arts plàstiques ... no veig que aquí hi hagi un dinamisme. Sí,
hi ha molta investigació, exposicions, etc., però un grup que sigui innovador, com ho
va ser el grup Cogul, no hi és actualment, tot i que ara hi ha molts més mitjans que
quan aquells artistes van fundar el grup.
Es donen moltes beques i molts ajuts, però no veig que Lleida progressi en aquest
sentit. En tot cas es dóna una imatge a l'exterior que a Lleida hi ha un bon ambient
artístic. Es fan coses en aquest sentit però la ciutat no se'n beneficia. Només cal
veure el nombre d'artistes de Lleida que projecta el seu art cap a fora. Són molt
pocs i els que van marxar no han tornat, si veiessin que a Lleida realment hi ha un
dinamisme cultural molt important, potser tornarien.
D'una altra banda, trobo a faltar a Lleida un parell de sales d'exposicions amb un
accés fàcil i que estiguin obertes a artistes que comencen.Això és una inquietud que
com a president del Cercle de Belles Arts m'agradaria dur a terme.

Quina és l'actitud del Cercle de Belles Arts en el tema de la disgregació del patrimoni Diocesà?
El Cercle de Belles Arts va ser una de les primers entitats que va ser present en la
primera reunió sobre aquest tema. El patrimoni diocesà seria molt interessant que
es conservés a Lleida per motiu d'unitat; crec que el problema ve d'un pas anterior
quan es va disgregar la Diòcesi, quan vapàssar això es creà un buit en el sentit que
el patrimoni és de les parròquies que no són del Bisbat o ara ho són del Bisbat de
Lleida.
Quant a la conservació del patrimoni, crec que això s'hauria de tenir en compte, i
crec que el patrimoni serà molt difícil que marxi de Lleida. Nosaltres tenim un
avantatge, ja que el patrimoni és a Lleida i, perquè marxi, l'hem de donar o ens "han
de prendre i crec que no serà fàcil que el donem. Ara,amb la creació de la Comissió
del Patrimoni Diocesà i Comarcal i l'obertura del Museu a l'Església de Sant Martí
hem donat un pas importantissim. D'una altra banda, la sala de restauració ja està
pràcticament acabada i ben aviat començaran les obres del Museu.
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LG CIR5A
CORPORATION

El Cercle de Belles Arts
agraeix la col·laboració de l'empresa LG CIR5A CORPORATION mitjançant la
direcció del BINGO DE BELLS ARTS del Carrer Vallcalent, 37 de Lleida.

OSSIER

50 ANYS
DEL CERCLE
DE BELLES ARTS
El dossier que ara es presenta no pretén altra cosa que aprovar una assignatura
que la revista ARTS tenia pendent després de la celebració dels seus cinquanta
anys de vida. Aquesta és, doncs, la nostra modesta aportació als actes que han
commemorat l'esmentat aniversari.
L'estructura d'aquest dossier respon a una delimitació temàtica que creiem que
hem de tenir en compte a l'hora de plantejar els fonaments de l'encara pendent
publicació dedicada a la història del Cercle de Belles Arts.
Una primera part recull, de la mà de Fernando Lazar o i Francesc Gabar rell, els
principals esdeveniments que han definit la realitat social i cultural del Cercle al
llag d'aquests 50 anys d'història. Es tracta d'una relació cronològica de fets que
no pretenen sinó donar a conèixer al públic alguns dels apunts biogràfics més
destacats de l'entitat.
Per a la segona part, Esther Ratés ha realitzat una anàlisi de la vessant artística
del Cercle de Belles Arts, aquella part que més l'ha caracteritzat i singularitzat
dins el panorama cu1turallleidatà.
En la tercera part, l'Arxiu del Sr. Joan Cr ous Vidal, de la Família Mar tínez Lage
i del Cer cIe de Belles Ar ts ens proporciona un recull d'imatges en les quals el
lector pot contemplar diferents moments de la vida del Cercle de Belles Arts a
través del record que definex un antic objectiu fotogràfic.
El dosssier es tanca amb l'article de Quim Minguell l'encarregat d'apuntar una
reflexió sobre el futur de l'entitat, prenent com a punt de partida la situació actual del Cercle de Belles Arts, tot definint i estructurant els factors que han de
determinar la seva evolució.
El Consell de Redacció de la revista ARTS aposta clarament pel futur de l'entitat
que l'acull, i ho fa amb les eines que té al seu abast: L'anàlisi, la reflexió i
l'objectivitat.
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a la jnaugumóó del Con'e do Bellc, Arts 1'0,ganització de les activitats artístiques de Lleida fou empresa en primer lloc pel SEU i l'Organizacíón de
Educación y Descanso, fins que l'any 1942 es creà l'Institut d'Estudis nerdencs, i començaren les activitats de
l'agrupació Amigos de los Museos. Li seguiran la
Cimara de la Propiedad Urbana, l'Escola Normal, Ràdio Lleida, i Mobles Armengol, que precedeixen la
inauguració de les primeres galeries privades de la ciutat; primer la Galeria Paheria, oberta l'any 1946, i després la Sala Llorens, que, d'una manera menys regular presentà obres d'artistes lleidatans.
El Cercle de Belles Arts fou una de les entitats que
marcaren una fita dins la vida cultural i social de Lleida.
Gairebé la seva actuació fonamental es pot observar i
comprovar al llarg de tots aquest anys. Si més no, cal
remarcar uns períodes gairebé per dècades, on es constaten unes característiques d'actuació envers ella mateixa, i envers la ciutat. L'entitat va tenir una gestació
com tot projecte ambiciós, en aquest cas sembla que
amb més il·lusió que ambició. Cal indicar que ja abans

de constituir-se d'una forma oficial, alguns dels seus
membres es reunien i treballaven de manera extraoficial, al mateix temps que en reunions es projectaven
els estatuts i directrius del Cercle, tal com es fa constar
en aquest comunicat al Sr. Leandre Cristòfol, del dia
18 d'octubre del 1946.". " Se convoca a Vd. a la reunión
general de simpatizantes para la creación del Cercle
de Belles Arts en ésta, a fin de darle conocirniento de
los estatutos redactados por la ponencia al efecto y para
proceder al nombramiento de Junta Directiva provisional. La reunión se celebrara, D.M. el domingo dia 20
a las 12 1/2 horas de la mañana en el edificio conocido
por Instituto Viejo "El Roser" en la Calle Caballeros".
I, serà el novembre de l'any 1946, quan una comissió integrada per l'arquitecte Marià Gamà Pujadas i dos artistes locals, Francesc Charles Pardell i Leandre Cristòfol i
Peralba, exposaren al governador civil, aleshores Carrera Cejudo, l'interès per una determinada forma d'associació anomenada Cercle de Belles Arts tant el que era,
com els objectius, queden perfectament reflectits en aquest
imprès, redactat pels directius del Cercle.

"La vida cultural y artística de Lérida, estaba hasta
ahOIa resentida por la falta de una asociación que
centralizara y diera suficiente impulso a las tendencias
y anhelos artísticos de la ciudad, que dispersos y sin
orientación uniÍIliIIle, eran incapaces de concentrarse
en un fin ambicioso y constructivo en pro de las Bellas
Artes. Esta certidumbre ha movido el animo de los
artistas leridanos para agruparse en un Círculo de
Bellas Artes. Intentan los asociados impulsar y fomentar el Arte en todas sus manifestaciones mediante el
cultivo académico de las diferentes modalidades
artísticas, en especial el dibujo, la pintura y la escultura. La dirección estara asumida por la Junta Directiva,
que en su dia se constituya con caracter definitivo, la
cual designara los necesarios directores de curso, y
restantes cargos auxiliares.
"Existen cuatra categOIias de agrupación miembros
honorarios, activos, protectores y adheridos. En
cuanto a las clases, se han establecido unas cuotas,
cuya cu antia y restantes detalles se facilita
información en la Secretaria del Círculo, instalada

en el Instituto de la calle Caballeros, denominado "El
Roser", de 8 a 9 de la tarde.
"Se estableceran relaciones con todas las entidades
que persigan fines similares, y en especial se fomentara
la formación de grupos artísticos en las distintas
localidades de la Provincia, a fin de estimular el
desarrollo artístico de la misma.
"Contando con su entusiasmo, y queriendo honramos,
con su valiosa ayuda o asistencia, para que en nuestra
Capital, sUTja un Centro Oficial, en donde puedan
abrirse horizontes, nuevos valores, siguiendo los
caminos que elevaron a la cima de la gloria a prestigiosos artistas locales, esperamos que cuantos se sientan
interesados en tan noble labor y deseen seguir estudios
artísticos, según el plan trazado, y de acuerdo con las
Academias de Bellas Artes oficiales, acudan a nuestro
llamamiento, con la confianza de encontrar satisfechos
sus anhelos" .
Es fan passos concrets durant aquest any 1946. Així es

C.ercle de Belles Arts, 1947.
Exposicíó de larrag6. Entre
altres. Nlko, Jos.ep Beme.ny.
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convoca els artistes i aficionats lleidatans al concurs
per establir el distintiu del Cercle. El curs 1947-48 significà el començament, ja de forma constant, de l'activitat dels cursos acadèmics, que eren inaugurats amb
una conferència d'alguna personalitat, primer local, i,
més tard, forània, i anunciats amb unes targetes d'invitació. Les assignatures que hi impartien eren de dibuix linial, i dibuix abstracte. Més tard, s'hi afegiren
també de pintura i modelat. Al llarg dels cursos es donaren algunes conferències, i a la fi es mostraren en
una exposició totes les obres i treballs, tant dels alumnes, com dels socis o professors. Cal remarcar que
aquesta modalitat d'exposició o mostra es va fer sistemàticament.
Al marge d'aquest funcionament regular el Cercle de
Belles Arts inicià coHaboracions i activitats complementàries, que van arribar a la ràdio, amb el programa "La voz de Bellas Artes ante el micrófono ", conferències a la "CéÍ.mara de la Propiedad Urbana" a manera de cicles, entre les quals destaquen noms com el
professor F. Pau Verrié, autor de publicacions sobre
Picasso, o exposicions com la que mostrà obres d'Antoni
Abad Gil, J.M.Ramos,NIKO (NicoléÍ.s Martínez Lage),
Jaume Perelló, Roig Nadal, Antonieta Mir, Ernest
Ibàñez, Leandre Cristòfol, J. Benseny, etc., noms que
la posteritat ha consolidat, i que mostra la capacitat
d'aglutinació que representava llavors el Cercle.
La iniciativa d'aquesta associació farà possible la primera sessió de cinema selecte l'any 49 al Cinema

Fémina (ja desaparegut). amb films com L'Art
retrouvé, Rodin (en versió original), Metrópolis de Fritz

Lang, interpretat per Peter Lome, etc. coHaboracions
amb l'ajuntament de la ciutat durant les Festes de
Maig, amb concursos i exposicions, paral·lelament patrocinis amb la Caixa de Pensions, i finalment es consolidà, en aquest primer periode de postguerra, la institució d'un dels premis més importants a nivell cultural que esdevindrà de llarga trajectòria. Em refereixo
al "Certamen de la Medalla Morera", en memòria
d'un dels pintors més importants del segle XIX, que
va canviar i conrear la temàtica del paisatge, per
excel·lència. El primer guanyador fou el pintor Joan
Serra, amb l'obra Redola de Sant Joan. L'ExposicióConcurs que es va fer a continuació donà transcendència a l'acte, i a un dels premis que travessarà totes
les èpoques, donant fe dels seus canvis. Altres premis, com la Medalla Social, que premiava el millor
dibuix, pintura, gravat i escultura, o el Concurs de
Fotografia de les Festes de Maig del 1952, i, fins i tot,
exposicions polèmiques com la de la pintora holandesa
Willy Noordam, esposa del pintor Joop Stekelemburg,
que posarà en evidència criteris diversos.
El cartell anunciador de l'any 1952 sortia per primera
vegada amb un collage de dues fotografies. En una
d'elles un alumne que es reconeix com Albert Coma
Estadella, anunciant el comencament de les classes
al carrer de Cavallers, informa dels nous ensenyaments, i continuen les exposicions i actes en un altre
lloc més cèntric, com era -sobretot llavors- el carrer

Cercle de Belles Arts, 1953.
Nit de la Medalla Morera.
D'esquerra a dreta:
Roig Nadal,Albert Vives,
Ernest Ibàñez, Julià Plana i
Leandre Cristòfol.
Arxiu fotogràfic
família Vives-Julinés

Major. Aquesta dècada, recenment comentada, marcà l'esclat del Cercle, sobretot en el sentit artístic serà
el despertar de les properes figures que conformen la
història de l'art contemporani lleidatà, que es projecta
envers la ciutat, i, sortosament, fora dels límits comarcals. Cal comentar la participació de l'escultor Leandre
Cristòfol a la III Biennal Hispanoamericana; Ernest
Ibàñez, que exposà a Barcelona a la Sala Llorens; la
conferència "Defensa del paisaje modesto" de l'acadèmic i premi Morera Ollé Pinell; l'exposició del" Grup
5" format per M. Goma, R. Fontova, M. Niubó, E.
Ibàñez, i J. Barberà i Lluís Trepat, una de les personalitats més controvertides de l'època, adherit als nous
corrents que exposà les seves pintures, i aviat havia
de rebre l'encàrrec de pintar l'Església de Santa Maria
Magdalena.
En avançar el temps la preocupació per tot el referent
a l'art modern queda constatada en algunes activitats
molt concretes, com foren la xerrada del Sr. Julian Plana, crític local, sobre "La Pintura de Vanguardia", així
com el col·loqui "Respuestas de Arte Moderno" organitzat pel pintor Ernest Ibàñez, i una de les mostres
més interessants, la "Exposición Provincial de Arte
Contemporaneo" , amb la intenció de fomentar les tendències actuals de l'art, i que va reunir obres de L.
Cristòfol, E. Ibàñez, J. Minguell, M. Roig, L. Trepat,
A. Vives, R. Montañés, entre d'altres. El cinema és també protagonista i conjuntament amb el Centre Excursionista, es projecten cintes de Charle Chaplin, i documentals en color del fotògraf i investigador Anton

Sirera, que l'any 1955 ja havia presentat al Cercle el
seu film Europa, i exposaria més tard a la Sala Aixalà
de Barcelona.
Són temps de descobriments, com el de la pintora Irene
Solsona, que oferí la seva primera exposició al Cercle
l'any 1957, mostrant un estil expressiu, de molt color,
que continuà al llarg de la seva trajectòria. Albert Vives ensenyà les seves aquareHes, com una de les moltes tècniques que conreà. Malgrat l'interès es per tot
el fet modern continuaven les exposicions de pintura
de gènere, així trobem a Joan Subirà, pintor de la Pobla de Segur, que presentà paisatges dels Pirineus, a
Joan Crous (germà de l'artista i tipògraf, a l'exili) amb
pintures d'interiors, i a Pedro Batalla, pintor tradicional del Cercle, mostrant retrats i natures mortes. La
premsa local, com fou el diari La Mañana, la revista
Ciudad, i la revista Acento normalment en donaven
notícies.
En arribar el curs 58-59 els alumnes del Cercle anaven augmentant, la mensualitat era de trenta pessetes, i trenta més de matrícula i el pressupost era
d'unes vint mil pessetes, enfront a les dinou mil pessetes d'ingressos, Tot això ens mostra l'immens interès
de la Junta directiva, amb el seu director Marià
Gamà, que l'escola no morís.

Cercle de Belles Arts, abril
<fel 1954. Exposició P·rovincia1
deArt Modern Contemporani.
P'esquernra--d:reta:------- -Ernest.lbàiñez, Albert Vives,

JuTIà Plana, Josep l:zqtiíerdo
i Mi uêl Roig Nadal.

Arxiu fotogràfic familia Vives-Juliné~,
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econòmics, remarcà encara més la crisi que el Cercle
patia i coincidí amb la dimissió de la Junta Directiva.
L'entitat donà un gir gairebé copernicà, reprenent impuls. Juan Manuel Nadal fou el president de la nova
Junta Directiva, i tingué una actuació de caire més
polític en les seves relacions amb les autoritats. Les
activitats més característiques no es faran patents fins
més endavant, però la primera exposició la realitzà l'artista lleidatà Víctor Pérez Pallarés, seguidor de tot el
que pertanyia al Cercle, que aportà una sèrie de pintures a l'oli, d'estils contraposats, figuratiu i abstracte,
confirmant-se una trajectòria on sempre es
simultanejaran les dues formes d'expressió. L'exposició es complementà amb un col'loqui en defensa de
l'art abstracte, aspecte de l'art en què algunes persones vinculades al Cercle, artistes o no, es mostraran
realment interessades, fins al punt d'arribar a escriure
opuscles i articles. De tota manera, fets molt puntuals
que a la Lleida d'aleshores, no deixarà d'ésser una
petita elit. En aquesta etapa s'introduiexen nous mè-

todes pedagògics, corn foren el treball al natural, que
s'imposà com a norma als alumnes de l'escola; allí hi
trobem al futur artista Josep Ripoll, engegant el seu
camí a la plàstica.
Seguint amb l'alternança d'un artista de tendència moderna i un de clàssica, tocà el tom a Ernest Ibàñez,
després Miquel Farré, Lluís Trepat i Margarita Marsà,
etc. Però el fet més interesant el constituí un premi de
pintura amb tema lliure, i dotat amb cinc mil pessetes,
denominat" Maria Vilaltella" . L'altre esdeveniment de
l'any continua essent la Medalla Morera, que guanyà
Lluís Trepat.
Paral·lelament a fets com són els premis, les novetats
artístiques s'encetaran amb un artista promesa, Àngel
Jové, que exposà al Cercle obres de tendència
informalista i abstracta, que cada cop concretitzà més,
arribant a formar part del Grup Cogul. Dins dels fets
competitius remarcables ressaltà una altra Medalla
Morera, la de l'any 1962 que guanyà Miquel Villà amb

Cercle de Belles Arts, I 964.
Exposició Premi
Maria Vilaltella
D'esquerra a dreta:
Àngel Jové.Víctor Pérez Pallarés,
Albert Vives, Ernest Ibàñez
i la seva esposa.
Arxiu fotogràfic familia Vlves-Julinés

una obra que apunta cap a la tendència matèrica i
expressionista. S'ha de constatar per entendre la nova
trajectòria del Cercle de Belles Arts, que en els col·loquis" Reloj de Arena" , uns dels més significatius
hi sovintejaven temes diversos, que anaven des dels
polítics, humans, o agrícoles, fins als pròpiament
culturals i artístics, buscant amb la complicitat de la
premsa i ràdio, un ampli ressò social.
En aquest període la ciutat iniciava una expansió a
tots els nivells. Això es pot constatar en primer lloc
per la tasca de l'alcalde F. Pons Castellà, vinculat a
la nova etapa política, fruit del X Consejo Nacional
del Movimiento, i paraHelament la creació d'Òmnium
Cultural, la inauguració de l'emissora de Ràdio Popular, la reedició del Diario de Lérida, així com en un
nivell pròpiament cultural, la remodelació dels Camps
Elisis, la inauguració de l'Altar de Santa Cecília, obra
de Perelló a la Catedral, la formació del Grup Cogul
etc. Aquest grup format pels artistes J. Minguell, E.
Ibàñez, A.Vives, V. P. Pallarés, A. Coma, i A. Jové,

gairebé tots artistes del Cercle, es presentà l'any
1964 a Saragossa, en una exposició titulada "Artistas
Ilerdenses: Grup Cogul" , com a producte dels intercanvis amb l'Aragó, propiciats en aquesta segona
etapa. Cal remarcar la importància que tingué per
al desvetllament, i la internacionalització de l'art lleidatà posterior, malgrat la seva curta durada com a
grup, que no individualment. Del mateix any ressaltà la composició del jurat Maria Vilaltella, format
per Carlos Arean, de Madrid, Alexandre Círici Pellicer,
de Barcelona, i Federico Torralba, de Saragossa, que
significava una expansió del Cercle.
En plena renovació d'estructures el Cercle es quedà petit, i es decidí traslladar l'escola de pintura al
número 9 del carrer de la Palma.
Dins la llarga història del Cercle l'any 1965 és un
punt de sortida concret, on un nou tarannà, marcat
per gent nova, portarà a una línia d'actuació on es
barrejaran aspectes molt diversos, i on les interfe-

rències de caire polític es faran notar. Així l'entitat
presidida per Romà Sol servirà alhora de plataforma social i política enfront la ciutat. És així que cal
considerar en aquesta etapa alguns fets que encara
mantindran el Cercle com una de les institucions lleidatanes amb més trajectòria. Es creà la distinció
Marraco de Oro, destinada a premiar artistes i mecenes, la gran projecció de la Medalla Maria
Vilaltella, els primers contactes i coHaboracions amb
el Col'legi d'Arquitectes, la creació d'uns Cuadernos
de Arte Leridano, del quals s'edità el número 1, dedicat a Roig Nadal, i es preparà el número 2, dedicat a Victor Pallarés. Pel que fa als projectes n'hi
havia de força interessants, com el d'un futur museu denominat Museo Maria Vilaltella de Arte Actual, que preveia la seva ubicació dins l'estructura
circular en pedra dels antics pous de gel, als peus
de les muralles de La Seu, una escola de cultura catalana, propòsit que no s'acomplí, però sí, i en la mateixa línia, es muntà un recital de la Nova Cançó,
amb entrada gratuïta, o un fet puntual, com el l Salón
femenina de Arte, completant-ho amb un atrevit Saló
de Còmics.
Fóren d'interès les recuperacions d'alguns artistes
morts, com la de l'escultor i pintor Raimundo Cortijo,
la del pintor, fill de Tàrrega, Francesc Marsà, con-

siderat mestre de l'Escola de Tàrrega, la de Joan Serra, feta conjuntament amb la Sala Parés de Barcelona.
Pel que fa als guardons, ressaltà els nous premis
Gòsol de pintura, creat pel Cercle, amb motiu de la
ceHebració de les Noces d'Argent de la Institució, i
coincidint amb el norantè aniversari del pintor Pablo
Picasso, que es concedí a les noves formes, i noves
experiències, és a dir, es valorà fonamentalment el
sentit de l'experimentació i l'aportació dins els nous
llenguatges. Els resultats no van ser els esperats, i,
per contra, els premis Indíbil, que s'atorgaven a la
millor obra plàstica d'un artista lleidatà, a la millor
d'un artista no lleidatà, a la millor tasca de conjunt
realitzada per una sala d'exposicions, a la millor interpretació d'un actor a Lleida, a la millor fotografia
de l'any a la ciutat, etc. van obtenir millors resultats.
Una llarga llista de premis van ser instituïts durant
la dècada dels anys setanta, alguns d'ells amb una
certa continuïtat, d'altres no tanta. Com a nota final
caldria, si més no, assenyalar l'interès que desplegà
el Cercle envers els primers estudis universitaris,
tema que, conjuntament amb els museus, parcs, jardins, teatre i la cultura catalana, varen formar part
d'un cicle de tertúlies ciutadanes, donant informació, aspecte cada cop més important, per a una societat amb nous interessos.
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Amb el barret a la mà,
l'escriptor Manuel de
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Excursió de socis del
Cercle de BeUesArts a
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Exposició dePintu~s
d'Isidre Mercadé a la Sala
d'Exposicions del CBA.A
l'esquerra, ÀlvaTez Pallàs,
Bonaventura MllSip, el 20 de
desembre de 1957.
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Pallarés donant una
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Entrega del Premi Indibil
a Cristina Lacasa per p rt
del llavors president de Be!les
Arts Romàn Sol.A! darrere.
Jaume Vilella, actual president
de l'entitat. Any 1970.

L'Escola del Cercle de
BellesArts a ,'actual
seu al carrer Major, 24.
l'artista Leandre Cristòfol
va ser mestre de dibuix
artístic durant molts anys.

Visita del fundador
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En1:rega de diploma de
pintura a ,'artista Rosa
5irè per part de Juan
Manllét Nadil Gaya.

Discurs de Romà sol.
de peu.P~m ap~Jil' la
figura de l'artista Coma
Estadella, ~on per ~ dreta.

Jurat de Premi de
pintura. D'esquerra a
dreta: Víctor P. Pallarès.
Manel Garcia. i Jaume Vilella
com a president de l'entitat.
a la Sala d'exposicions Maria
Vilaltella.

Presentació del llibre de
Francesc Esteve i Lleida.
La Seu I la boira,
d'esquerra a dreta:
JesúsTarragona. Josep
Vallverdu. Jaume Magre.
Jaume Vilella. Francesc
Esteve i Francesc Caballero.
el 18 de desembre de 1986.

Xerrada homenatge al
pintor Jaume Minguell a la
Sala Maria Vilaltella del CBA.
D'esquerra a dreta: Josep
Miquel Garcia, Manel Garcia.
Ernest Ibàñez i Josep Minguell.
a l'any 1993.
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EL CERCLE
DE BELLES ARTS
Mig segle d'activitats
culturals i artístiques
Fernando LÀZARO I Francesc GABARRELL
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Es podria considerar el segle XIX com l'època daurada d'una sèrie d'associacions culturals, de caire
específic, denominades cercles de belles arts. Molt
genèricament el terme definia, i encara defineix, una
agrupació de persones amb interessos comuns dins
el món de la cultura, que es reunien sota un mateix
sostre per a dur a terme tota una sèrie d'activitats de
caire sociocultural: tertúlies, col·loquis, conferències, exposicions, concerts, teatre, etc.
La Guerra Civil i el període immediatament posterior suposa la pèrdua del pes social que durant molt
temps havien ostentat aquestes associacions. En
aquests moments els cercles seran presa fàcil de la
dictadura i, sota el seu control. es convertiran en veritables centres de propaganda i control cultural.
Un xic allunyat de la tònica general. però, el Cercle
de Belles Arts de Lleida neix l'any 1947 1 amb la intenció de ser el catalitzador de la reactivació artística en la Lleida de postguerra. Al seu capdavant hi
destaca la figura de Marià Gomà i Pujadas i els neguits de tot un seguit de joves artistes de l'època,
inconformistes i àvids de nous coneixements: Josep
Benseny, Leandre Cristòfol, Abad Gil i Charles
Pardell entre altres.
Inicialment l'entitat ocuparà una part de l'antic convent del Roser, situat al carrer Cavallers. Aquest serà
el lloc on s'instal-larà l'Escola de Belles Arts, el centre que recollirà les inquietuds artístiques dels seus

professors i les difondrà a tots els alumnes sensibles
al dibuix i la pintura. Gabino Larragiga serà el primer director de l'Escola, estructurada a partir de dos
branques de coneixements:
1. Dibuix artístic, dirigida per Magí Serés fins a l'any
1948 i posteriorment, durant quinze anys, per Leandre
Cristòfol.
2. Dibuix lineal. dirigida per Manuel Méndez.
L'any 1949 a aquestes dues modalitats se n'afegirà
una tercera, la de modelatge, a càrrec de Jaume Perelló.
A banda de l'Escola de Belles Arts, els primers anys
del Cercle es caracteritzen per un elevat nombre de
socis i una destacada incidència social pel que fa a
les activitats programades. Molts dels socis d'aquells
anys eren gent amb una important formació cultural
i artística, que veien en el Cercle l'oportunitat per a
donar sortida a les seves inquietuds personals. Apareixen, així, les primeres exposicions 2 , conferències,
col-loquis i tertúlies 3 realitzades al local social de l'entitat.
En aquests moments cal destacar, també, els recitals
poètics del grup Mensaje, les representacions teatrals del grup TOAR, els recitals de música -amb
els comentaris d'experts com Josep Riera, Roig Nadal
i Lluís Virgili- i la creació del primer cine club de la
ciutat, del qual es derivaran les primeres crítiques
cinematogràfiques, aparegudes a la revista Ciudad.

Les exposicions d'art seran, però, les activitats que
més repercussió atorgaran al Cercle de Belles Arts.
Juntament amb les exposicions anuals dels alumnes
de l'Escola, es realitzaran mostres d'artistes locals,
amb creadors que, tot i la seva joventut, mostren uns
criteris que, anys més tard, els coHocaran al capdavant dels corrents artístics lleidatans. D'entre tots ells
caldria destacar Josep Benseny, Leandre Cristòfol,
Marià Gomà, Manel Niubó, Lluís Trepat, Roig Nadal,
Mercadé, Tapiol, Ernest Ibàñez i Roca Delpech entre
molts d'altres.
L'any 1950 es creà el premi de pintura Medalla Morera, en homenatge al pintor lleidatà Jaume Morera
i Galícia. Es tracta d'un guardó d'àmbit nacional que
té per objectiu premiar el millor quadre de paisatge
referent a les comarques lleidatanes. Durant l'etapa
1950-1964, període en què el premi va estar directament organitzat pel Cercle de Belles Arts, s'aconseguí dotar la ciutat d'un concurs artístic que, superant
els estrets marges locals i l'aïllament provincià, esdevingués un aparador representatiu de la creació
pictòrica del moment, tot oferint, alhora, una possible projecció exterior dels artistes de Lleida 4 .
El 1964 el Cercle de Belles Arts abandona l'organització directa del certamen, que no es tornarà a engegar fins l'any 1972, aquest cop en convocatòries
bianuals i sota control de l'Ajuntament i la Diputació
de Lleida. En aquests catorze anys d'història lligada
al Cercle, la Medalla Morera es convoca en 9 ocasi-

ans, incloent-hi l'any 1953 en què es declara deserta,
i va recaure sobre els següents artistes 5 :
1950. Joan Serra i Melgosa
1951. Antoni Ollé i Pinell
1952. Enric Porta i Mestre
1960. Núria Llimona i Raymat
1961. Lluís Trepat i Padró
1962. Miquel Villà
1963. Víctor Pérez Pallarés
Finalment, el Cercle de Belles Arts abandona l'edifici del Roser i es trasllada al carrer Major 24, ocupant
l'edifici dels antics Almacenes Americanos, seu en
la qual encara es troba avui dia. Durant uns quants
anys, a les dues plantes del nou local hi conviuran
l'Escola i la resta de seccions, i en ella es realitzaran
totes les activitats derivades de la pròpia dinàmica
de l'entitat. Quan els problemes d'espai es facin més
evidents, l'Escola de Belles Arts abandonarà la seu
del carrer Major i s'instal·larà al carrer de la Palma.
La dècada dels seixanta esdevé un moment especialment prolífic quant a iniciatives culturals al Cercle
de Belles Arts. A grans trets, i de forma cronològica,
podríem destacar:
1961. Sota la presidència del senyor José Manuel
Nadal Gaya, es crea el premi de pintura Medalla
Maria Vilaltella 6 .
1962. Joan Femandez Coll crea el Premi Urriza de
novel·la 7 .

Escola del e .ntre
de Belles Arts.
Arxlu-fotOgrak dè-)oan CroïJs
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1963. Es crea un concurs que premia l'edifici més
destacat de la ciutat, per les seves qualitats arquitectòniques i artístiques 8 .
Es crea el Marraco d'Or, distinció creada per premiar aquells lleidatans que amb el seu treball porten el
nom de Lleida arreu del món 9 .
1969. Es crea el Concurs de Pintura Ràpida, sens dubte el premi més llarg i regular que ha tingut mai l'entitat. i que encara es manté avui dia 10.
Cal fer especial esment de l'any 1964, però, com el
moment en què, sota la generació figurativa formada
a l'ombra del pintor Josep Benseny, i com a reflex de
l'activitat cultural del Cercle de Belles Arts, es funda
el Grup Cogul. Els seus membres -Albert Coma
Estadella, Àngel Jové, Ernest Ibàñez, Jaume Minguell,
Víctor P. Pallarés i Albert Vive - assumeixen el debat
entre l'abstracció i la figuració que vivia en aquells
moments l'ambient artístic de les terres de Ponent, i
ho fan apostant per l'informalisme 1 1.
L'arribada de la democràcia, i el ressorgiment institucional que això comportà (Escola Municipal de
Belles Arts, Institut d'Estudis Ilerdencs, Ateneu Popular de Ponent, Òmnium Cultural, Orfeó Lleidatà,
etc.) suposa, pel al Cercle, una important pèrdua de
protagonisme i l'abandonament del paper de catalitzador de la cultura a la nostra ciutat. Són moments
de reposicionament de l'entitat dins la societat llei-

datana, cada cop més complexa i en franca progressió cultural.
Així les coses, l'any 1985 es crea el Premi Nacional
de Pintura, que cada any ret homenatge a un artista
lleidatà. És el guardó més important, per la quantia
econòmica dels premis, que organitza, encara avui
en dia, el Cercle de Belles Arts.
Altres fets rellevants d'aquest període són la creació,
l'any 1988, del Premi Marraco, destinat a fomentar
les arts i la cultura als centres penitenciaris de
Catalunya i el sud de França, i el naixement, de la
mà de Manel Garcia Sarramona, de la revista Arts, la
publicació del Cercle de Belles Arts l2 .
Reflex fidel d'aquests cinquanta anys de vida, descrits molt genèricament en les ratlles anteriors, el
Cercle de Belles Arts atresora un nombrós fons d'art,
que l'entitat ha anat recollint a partir de tots els concursos, exposicions i altres actes organitzats. És, sens
dubte, el document que millor testimonia mitja vida
dedicada a la cultura, i el que millor resumeix una
llarga història necessitada de l'adequada visió històrica 13.
Actualment, sota la presidència de Jaume Vilella i
Motlló, el Cercle de Belles Arts intenta ressituar-se
dins el panorama cultural lleidatà, tot recuperant una
part del protagonisme perdut. La tasca resulta difícil
-la conjuntura social de la ciutat es troba a anys llum

Escola del Centre
de Belles Arts.
Arxiu fotògrafic de Joan Crous

de l'existent a finals dels anys quaranta- però la
política de diversificació cultural que s'intenta inculcar des de determinats sectors de l'entitat, i la lenta
però progressiva incorporació de nous elements hu-

mans que semblen garantir el relleu generacional,
donen, si més no, una oportunitat al Cercle de Belles
Arts a les portes del tercer miHenni.

NOTES
I

Segons explica el primer secretari de l'entitat, Lluís Esteve, a la revista

Ciudad, el4 de febrer de 1947 el Cerde de BelesArts es converteix en
una associació "oficial". D'aquesta manera Mariano Gornà i la resta
del grup creen el Cerde de BellesArts,amb el vist i plau del governador
civil de l'època Sr. Carrero Cejudo.
2 L:exposició titulada "Montserrat" va ser la primera mostra realitzada
amb caràcter itinerant.
3 Per aquestes xerrades, i ha causa de l'enorme quantitat de participants
i la lIargàría de les seves intervencions, es creà el denominat"Col'loqui
del Rellotge de Sorra", que definia el temps màxim de possessió de la
paraula que tenien els participants. D'aquesta manera, el col'loqui
resultava més lleuger i carregat de contingut al concentrar-se les idees
en un temps limitat.Tot i això, el seu èxit fou tant gran que fins i tot es
creà un programa de debat a les emissores de Ràdio Lleida, titulat La
Veu de Belles Arts, amb l'aparició d'Espin i Sanuy com a personatges
més destacats.
4 PORTA, Esperança. NAVARRO,Jesús.Història del Museu Morera. 1915J990, Col-lecció La Banqueta. Quaderns de divulgació ciutadana, 13,
Ajuntament de Lleida, 1990, pàg. 80-81.
5 Op. cit pàg. 81 a 87.
• Creat amb la intenció d'estimular els pintor locals, aquest premi
duia el nom d'una artista, antiga alumna de l'Escola, afectada per una
greu malaltia que la paralitzava. En l'actualitat la Sala d'Exposicions
del Cercle de Belles Arts porta el nomde Sala Maria Vilaltella. El
guardó es mantindrà durant deu convocatòries, fins la seva desaparició
l'any 1970.
7 Aquest premi estava dedicat al famós Ramon Urriza, propietari de la

llibreria més coneguda i apreciada de la ciutat.
s Aquest premi representa un fidel reflex de l'important moment de
creixement urbà que experimentava la ciutat, i la finalitat no era altra
que motivar la superació dels complexos urbanístics que tradicionalment
patia Lleida.
, Foren guardonats amb aquesta distinció, entre altres, Leandre Cristòfol,
Joan Oró, Emili Pujol, Ramon Vilaltella i Francesc Pons.
10 Poc després, per fomentar la participació dels infants, es crea el
Concurs de Pintura i Dibuix Infantil, que avui dia coincideix amb el
Premi de Pintura Ràpida, les Festes de Maig i una Fira al carrer, on hi
participen artistes nacionals i estrangers.
" A les planes de la revista Labor, les conferències del Cercle de Belles
Arts, i les exposicions coHectives, s'escau el debat sobre el significat i
la necessitat d'aquesta nova pintura que trenca els paranys del
paisatgisme característic del grup -més o menys homogeni- del pintor
Josep Benseny.
RATÉS, Esther. GARCIA, Josep Miquel. "Configuració i trajectòria del
Grup Cogul", Grup Cogul. 1964-1965,Caixa de Barcelona,L1eida,1985.
12 La trajectòria d'aquesta publicació, sempre irregular, va referse amb
un canvi de mentalitat i trajectòria a partir de l'any 1995, quan s'aplicà
una renovació de la imatge i s'aprofundí en la diversitat i apertura dels
continguts.Ara per ara, i sota la direcció de Francesc Català, el Cercle
ofereix a la ciutat dos números per any d'aquesta publicació.
13 Queda pendent la publicació d'un document que analitzi
detingudament la trajectòria del Cercle de Belles Arts de Lleida, situï
l'entitat en el lloc que realment li pertoca dins la història de la ciutat i
promogui un debat seriós al seu voltant.

Les associacions siguin de la mena que siguin tenen
uns objectius i unes funcions que varien i es modifiquen amb el temps. Aquesta actitud canviant permet la seva supervivència, la seva renovació i l' adaptació a les noves necessitats i tendències. D'aquesta
manera les entitats i les organitzacions poden omplir
un espai de serveis dins la societat que difícilment
l'ocuparia alguna altra institució.
El Cercle no és cap excepció i durant els seus 50 anys de
vida ha sofert canvis d'estructura, d'inquietuds, de voluntats... alguns d'aquests canvis han estat més afortunats i
d'altres menys encertats. Sigui com sigui, aquest és
el joc de la història i ens ha de servir per entendre
on som, on anem i com hem de projectar el futur de l'entitat amb unes certes garanties de bon funcionament.
En els seus inicis el Cercle de Belles Arts, sensible
amb tot allò que fa referència a la cultura, neix amb
la voluntat de potenciar i difondre el món de la creació, de fet aquest esperit encara es manté com un
dels eixos principals de treball. Amb el temps i la
voluntat de respondre a les necessitats del seu entorn ha anat ampliant les funcions cap a d'altres
camps de la cultura i de les arts. És per això que actualment l'entitat treballa en sectors tan interessants
i diferents com poden ser el cinema -sent un del responsables de la Filmoteca, la cultura tradicional - com
a promotors a Lleida de l'Aula de Música Tradicional
o bé el cant de la SibiHa, les arts plàstiques des del

CBA s'organitza el premi de pintura més ben dotat i
l'entitat és seu d'Arts de Ponent... A més manté les
seves seccions de la coral, el teatre, la revista, l'escola, les fires, els concursos, els premis literaris, les audicions de sardanes, etc. També col·labora i dóna suport a d'altres institucions com l'Ajuntament de
Torrelameu en l'organització del Premi de Pintura M.
Viladrich. Aquesta nova dimensió que s'ha marcat
en els darrers anys ha donat una inèrcia nova a l'entitat cosa que ha modificat substancialment les relacions i la implicació amb altres associacions de les
comarques de Ponent.
La capacitat de llegir i interpretar de les necessitats
culturals i detectar els buits que no han d'ocupar les
administracions ha estat una de les grans virtuts del
Cercle de Belles Arts com també ha estat, i ha de
seguir sent, la capacitat d'establir vies de cooperació
i corresponsabilització amb les institucions. Aquestes són algunes de les característiques bàsiques més
importants que han de definir l'entitat en el seu futur, ja que això li manté la seva independència tant
econòmica com ideològica que ha estat poc valorada
en molts casos.
Si la capacitat de decisió i de relació són els trets elementals que caracteritzaran l'entitat més enllà del 2000,
és impossible entendre el Cercle de Belles Arts sense
unes eines de gestió d'una certa professionalització.
O sia, que l'entitat ha d'assumir les característiques
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de la societat mediàtica en què ens trobem i ha de
saber-les adaptar a les seves funcions, necessitats i
voluntats. En aquest sentit l'entitat ha de vetllar per
saber introduir les noves tecnologies d'acord amb el
seu tarannà que s'ha gestat durant cinquanta anys.
No és qüestió d'entendre les possibilitats de la informàtica i el màrqueting aplicat a la cultura com una
solució a tots els mals. En tot cas s'ha de saber reflexionar sobre quines són les línies de treball pròpies
de l'entitat i conèixer els elements que ens poden
afavorir i quins els que ens poden fer distorsionar el
funcionament habitual de l'associació. Les tecnologies són molt llamineres i és relativament fàcil de
perdre's si no es té clar la utilitat i el rendiment que
se'n vol treure. De qualsevol manera és indispensable un esforç econòmic i humà per mantenir-se al dia
en aquests temes i termes.
Finalment un tema en el qual m'agradaria incidir molt
breument, és la renovació generacional. És un fet
destacable en tot el món associatiu la necessitat
d'obrir-se al jovent. Hi ha una veritable crisi en aquest
aspecte. El Cercle no n'és una excepció i en aquest
sentit en els darrers anys han fet un esforç significatiu quant a la renovació i captació de nous socis per a
l'entitat. Fer un seguiment d'aquest tema suposa, a
més de l'entrada de nous socis, nous suggeriments,
noves iniciatives i una voluntat de continuïtat de l'associació i, sobretot, noves formes d'entendre i de veure el món i que el món ens vegi a nosaltres.

A grans trets és així com veig com s'estructura actualment el Cercle de Belles Arts: a partir d'aquests tres
eixos bàsics, el primer seria la recerca entesa com la
capacitat de diàleg i de relació amb l'entorn que suposa un moviment d'entrada i sortida d'informació
d'una forma fluida i d'acord amb les voluntats i necessitats de la societat. Entendre i saber en tot moment on som i qui són els nostres interlocutors, quins
són els agents culturals del nostres àmbit d'actuació,
quin és el nostre territori cultural. L'ús de les tecnologies de la comunicació, la difusió, també considero
que és un dels eixos sobre el qual el Cercle de Belles
Arts està treballant d'una forma incisiva. No ens ha
d'avergonyir, com encara es nota en alguns casos,
d'aplicar algunes tècniques del màrqueting comercial en el moment de plantejar les nostres propostes.
Estem immersos en la societat de consum i hem de
lluitar amb les mateixes eines per poder fer arribar el
nostre missatge d'una forma directa i clara. Finalment
la renovació generacional, entesa com la promoció,
seria el tercer eix de treball i de garantia de futur per
a l'entitat. Sense aquest element humà difícilment hi
hauria un futur per a l'entitat i és aquest factor el que
li dóna l'impuls a l'entitat.
La combinació i el difícil equilibri d'aquest triangle
estratègic (difusió, recerca i promoció) és la millor
garantia de la bona salut del Cercle de Belles Arts de
més enllà del 2000.

EMMACACIONS
GALERIA D'ART
VENDA DE QUADRES
MIRALLS A MIDA

lí\PII
LTlED

Pi i Maragall, 10
Tel. 973 24 09 27
25004 LLEIDA

INSTITUT
D'ESTUDIS
ILERDENCS
Fundació Pública de la Diputació de Lleida

LLEIDA,
LAGRAN
DESCONEGUDA?
AHIR I AVUI DE LA INVESTIGACiÓ
ARQUEOLÒGICAAL TURÓ DE LA SEU
Núria RAFEL FONTANALS

El turó de la Seu ha estat, des d'època romana i, possiblement, preromana, fins a l'època moderna el centre
neuràlgic de la ciutat de Lleida i, encara avui, tot i haver perdut el seu caràcter urbà, en constitueix el seu
símbol. No obstant això, la importància històrica i simbòlica del turó no ha portat aparellada la tasca d'investigació arqueològica que mereix.
Així, en la dècada dels 80, Arturo Pérez en el seu llibre La
ciutat romana d'lIerda (Lleida 1984) afirmava: "El desconeixement (sobre la ciutat) s'ha concretat en les publicacions que en tracten. Sempre trobem les mateixes i
escasses dades, moltes d'elles poc fiables per haver,
àdhuc, adquirit el rang de tòpics en tota la bibliografia
que s'hi refereix. S'explica perquè la investigació ha estat pràcticament nul'la i s'ha muntat en base a escasses
dades de troballes casuals i a l'aplicació de normes generals vàlides per a la romanització de la Península en
el seu conjunt". En una obra de divulgació arqueològica publicada el 1985 U. Gallart, E. Junyent,A. Pérez, N.
Rafel; L'Arqueologia a la ciutot de Lleida 1975-/985 ) es
feia referència al coneixement de l'arqueologia de la
ciutat en general tot dient que: "Sense ànim d'exagerar pot dir-se que Lleida és la gran desconeguda de
l'arqueologia del nostre país i que, fins fa poc, el que
d'ella ha anat repetint-se durant anys eren simplement
suposicions sense una base realment fiable" i, referint-se
específicament al turó, es remarcava:"...Ies utilitzacions i
construccions successives han esborrat les traces d'etapes anteriors quasi completament i en molts llocs es constata fàcilment que aflora la roca natural, indicant la impossibilitat que s'hagin conservat nivells antics".

Op' ,

---,...',I,

I ....
I;J·...

..,

Fragment de ceràmica d'època ibèrica tardana, amb una
representació femenina en visió frontal. provinent de la intervenció
arqueològica del vessant sud-est
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Afortunadament, avui la situació ha variat substancialment.A partir de la segona meitat de la dècada dels 80
el panorama comença a canviar, però el pas més important pel que fa a l'inici d'investigacions arqueològiques sistemàtiques al turó pren cos a partir de la creació del Servei Municipal d'Arqueologia (1992), que
des d'aleshores n'ha tingut cura. La primera constatació ha estat que, contra el que es creia, sí que s'han
conservat nivells antics en diversos indrets. Si bé és
cert que la topografia i la microhistòria del turó han
donat com a resultat una important destrucció del sediment arqueològic, no és menys cert que les investigacions dels darrers anys han posat de manifest que es
conserven restes de sediment antic i que, per tant,
l'arqueologia del turó encara reserva sorpreses prou
importants.
Les excavacions portades a terme els darrers anys per
l'equip d'arqueòlegs de l'Ajuntament ha posat de manifest l'existència de restes de murs romans de la primera meitat del segle I a.e. a l'ala nord del que després serà palau andalusí i cristià, així com de materials
molt més antics, del segle V a.e., malauradament barrejats amb materials més moderns, i, per tant,
descontextualitzats, que, no obstant això, testimonien
l'ocupació en època ibèrica de la Roca Sobirana. Les
investigacions a l'antic palau de la Suda han permès
identificar diferents tramsde la muralla del segle X, en
alguns dels quals sembla que s'utilitzaren, com a material reaprofitat, carreus de construccions romanes anteriors.A la nau nord-est del palau s'han identificat diferents fases d'ocupació dels segles X i XI i, al sud

d'aquesta, una gran casa (uns 230 m2), també andalusina, amb pati. El puixant moment andalusí està, a més,
representat per un gran edifici de caràcter noble exhumat al semibaluard de Louvigny i per diferents sitges
excavades a l'interior de l'antiga caserna de Cavalleria'.
Amb motiu d'unes obres d'accés que s'havien de realitzar en el marc del Pla especial del Turó el Servei Municipal d'Arqueologia realitzà una intervenció arqueològica, dirigida per Xavier Payà, en un tram emmurallat
situat al vessant sud-est que proporcionà nivells i estructures in situ d'època romana i medieval i, possiblement, preromana. En el curs d'aquesta intervenció es
localitzà part d'un edifici romà construït abans de mitjan
segle I a.e. i abandonat pocs anys més tard, però
reutilitzat posteriorment fins al segle 11 d.e. Per sota
dels nivells del segle I a.e. i, per tant, anteriors a aquesta data, es documentaren unes estructures d'emmagatzematge o productives, possiblement ibèriques. Els materials romanorepublicans recuperats en aquesta intervenció, ara en curs d'estudi, posen de manifest la puixança de la ciutat en aquest moment per la seva qualitat i l'abundància d'importacions i mostren també la
força de la tradició indígena anterior, que es manté, renovada, i dóna lloc a una producció de ceràmica local
de gran riquesa.
Les incipients investigacions arqueològiques que s'han
anat realitzant en aquests anys a la Seu Vella, sobre els
precedents de la qual tant havia parlat el que fou cronista de la ciutat M. L1adonosa, mereixen una menció
especial. L'elaboració i posterior presentació, el 1993,

del Pla director de la Seu Vella, redactat per J. Fresquet
i E. Solsona, ha estat la base de l'inici de recerques
sistemàtiques al monument que constitueixen un exemple de col'laboració interdisciplicar i interinstitucional
remarcable. Ja les cales arqueològiques de prospecció
realitzades a ¡'interior de la nau durant el període de
redacció del Pla donaren resultats importants. Efectivament, en el curs d'aquestes prospeccions, portades
a terme pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat i
dirigides per J. Gallart, va ser possible documentar, en
una cala situada al costat de la capella de Sant Joan i
davant de la de Santa Margarida, un mur andalusí conservat fins a una alçada de quasi 6 m que s'utilitzà com
a fonamentació de la posterior obra cristiana del segle
XIII i alguns dels carreus del qual podrien ser peces
romanes reaprofitades. En aquests moments, iniciades
ja les obres previstes en el Pla director, la col'laboració
entre els Serveis de Patrimoni i d'Arqueologia de la
Generalitat i el Servei Municipal d'Arqueologia ha permès l'inici d'investigacions sistemàtiques. D'una banda,
s'ha excavat, sota la direcció d'Isabel Gil, sota l'escalinata de la Porta dels Fillols on, a més de l'impressionant mur de fonamentació de l'antiga catedral, s'ha exhumat una interessant necròpolis i s'acaba d'iniciar l'estudi de la Casa d'Exercicis, l'antiga Canònica, un dels

sectors més prometedors del complex monumental,
que, sens dubte, aportarà dades fonamentals per al
coneixement de la gènesi de la mateixa Seu i del conjunt del turó.
Ens hem de congratular, doncs, que la feina pacient,
eficaç i callada de tants investigadors -de la qual hem
assajat de fer en aquestes breus línies un resum parcial
i probablement maldestre- permeti que, a poc a poc,
es vagin escurçant les distàncies que els esdeveniments
històrics d'època contemporània han anat posant entre el turó i la ciutadania i que la Lleida antiga esdevingui una vella coneguda.

* Per a l'estat de la qüestió en relació a la Lleida romana i
andalusina, vegeu: X. Payà, I. Gil, A. Loriente. A. Lafuente i M.
Moran; "Evolució espacial i cronológica de l'antiga ciutat d'lIerda"
dins Revisto d'Arqueologia de Ponent 6 (1996) i A. Loriente, I. Gil, X.
Payà; "Un exemple del model urbà andalusi: medina Larida" dins
Revisto d'Arqueologia de Ponent 7 (1997).
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I. Introducció:
patrimoni virtual
Una de les línies de treball del Grup GRJHO (Grup de Recerca Interacció Humà
Ordinador) de la Universitat de Lleida és la recerca de l'eina informàtica de la construcció en 3D (3 dimensions) per a aspectes de patrimoni històric: patrimoni artístic,
documental, arqueològic. De fet, aquest grup ha treballat ja en alguns cavis que li han
permès, si més no, conèixer millor aquest tipus d'eines. El projecte més destacat i
que va permetre iniciar aquesta línia de recerca va ser l'Studium, seguit amb altres
projectes com Vilars, els 3 projectes de la Universitat de Cervera, o l'últim que ja
mostra un cert grau de maduresa el del Monestir de Lavaix, entre altres.
Avui en dia, es comença a parlar ja de la creació d'un "patrimoni virtual" com un
element més per a la difusió i la recerca històrica i s'estan definint les línies de treball
des d'institucions internacionals com la Unesco. El primer que s'ha plantejat és conèixer quin ha de ser el tractament metodològic que han de rebre projectes d'aquest
tipus, situats entre la recerca històrica i la representació infogràfica. El problema que
ha sorgit fins ara en projectes de reconstrucció virtual és la manca d'una rigurositat
en la presentació del resultats finals (vídeos, CD-Multimèdia) on no es poden apreciar els diferents nivells de recerca ni tampoc distingir les diferents hipòtesis de treball.
En una reconstrucció 3D tot sembla una "realitat", i precisament la recerca històrica
necessita distingir el que és realitat del que només són hipòtesis.
Per a solucionar aquest punt, la UNESCO està treballant actualment en la definició
d'un estàn per a les representacions virtuals, el qual fins ara encara no havia estat
definit, això ajudarà a la realització d'un treball de més qualitat i una presentació de
resultats més adient a les necessitats de la recerca històrica.
Una altra de les dificultats afegides en projectes d'aquest tipus és el mètode de treball. Pensem que són projectes en els quals hi ha diversos equips que fan un treball
multidisciplinar: infografistes, historiadors, arqueòlegs, geògrafs. Disciplines amb unes

metodologies de treball tant diverses que requereixen un esforç considerable per
primer, entendre's, i després per coordinar i planificar el treball diari. El sistema
utilitzat és, primer iniciar la recerca històrica, que es presentarà als informàtics en
forma de dossier (planimetries, textos, imatges...) i, a partir d'aquest dossier, els
aixecaments en 3D i el treball de textures.
Un dels darrers treballs ha estat la reconstrucció en 3D del Monestir de Lavaix,
monestir del qual tenim referències al s. IX i que és refà al segle XII. Actualment
aquest monestir està als peus del pantà d'Escales i en resten molt poques estructures, l'única informació de què disposàvem ara per ara era d'una planta hipotètica i
de fotografies antigues. Per poder fer un primer plantejament de com podia ser
aquest edifici, sense poder contrastar-ho amb una recerca arqueològica, teníem el
material suficient. Un altre dels objectius va ser reproduir el paisatge i la topografia
de l'entorn, fet que ens permetia treballar a dos escales diferents: l'escala de l'edifici i l'escala geogràfica.
D'un treball tan complex apareix encara una nova dificultat en el camp de la informàtica. L'evolució constant dels programes que surten al mercat que, cada vegada
més, permeten avançar en el camp de la reconstrucció virtual fa que constantment, el grup d'infografistes hagi de buscar i seleccionar noves eines i programes
per solucionar les propostes dels historiadors i els arqueòlegs. Actualment no hi
ha cap forma que ens permeti englobar totes les tècniques i tots els programes ja
que tots es complementen entre si; potser, en un futur més o menys proper, serà
qüestió d'elaborar un programa o conjunt de programes específics que s'adaptin a
les necessitats del "patrimoni virtual".

Imatges corresponents al projecte "Monastir de Lavaix"
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2.5tudium

El primer projecte important que vàrem dur a terme va ser el projecte Studium, que
tractava de reconstruir part de l'antic barri universitari de Lleida del segle XY.Aquest
projecte estava emmarcat dins dels actes de commemoració del 700 Aniversari de la
Universitat de Lleida. Hi estaven involucrades persones de diversos àmbits i va tenir
una durada d'uns 9 mesos. El resultat final va ser la presentació del projecte en una
exposició per a la inauguració dels actes del 700 Aniversari que combinava materials
històrics amb eines informàtiques.
Vam plantejar reconstruir alguns edificis d'aquest barri amb la intenció de crear uns
espais representatius de la vida quotidiana dels estudiants d'aquella època, com podia ésser una casa particular, un hostal, la casa d'Onofre Cerveró, l'església de Sant
Martí i les escoles majors. En aquesta línia més pedagògica i de difusió, vam representar algunes escenes animades per reproduir alguns aspectes de la societat del
moment. Una altra qüestió que ens va permetre el projecte Studium va ser el de
poder provar diverses eines informàtiques i així conèixer les possibilitats dels diferents programes que apareixien al mercat.
Una vegada acabat el projecte, es va començar a analitzar de manera autocrítica les
seves mancances metodològiques i vam decidir d'avançar un pas més amb la creació
d'un nou projecte que mirés de superar una mica més el llistó metodològic, partint
de les propostes anteriors plantejades per la Unesco i altres equips d'abast nacional
i internacional.

3. Montsuar
Montsuar és el nom del nou projecte que s'està duent a terme actualment dins en el
marc dels actes de cloenda de l'any 2000 del 700 aniversari de la Universitat de
Lleida, i amb el patrocini de l'Ajuntament de Lleida.
El projecte en si, vol incorporar els diferents estudis històrics que s'estan duent a
terme a Lleida des d'una perspectiva urbana o "territorial": prospeccions arqueolò-
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giques, recerca històrica, anàlisi arquitectònica dels edificis, anàlisi des de la geografia
històrica. La idea general vol ser la reconstrucció de tota la ciutat durant el segle Xv.
De fet, un projecte d'aquest tipus no s'acaba l'any 2000, sinó que volem definir una
primera estructura que permeti integrar els diferents nivells de recerca històrica. De
moment, utilitzarem la trama urbana del barri antic i la topografia actuals i, sobre
aquesta base, anirem incorporant els diferents elements històrics seleccionats per
aquesta primera maqueta: muralles i portals, Seu Vella, Sant Martí, el palau de la
Paeria, etc. Per poder representar els diferents nivells i escales d'anàlisi haurem d'utilitzar un sistema de zooms que permetin navegar i visualitzar tant unes restes arqueològiques com la ciutat en general i els seus barris.
D'altra banda, per solucionar els defectes detectats en el seu precursor Studium,
hem ideat dos noves tècniques per a la presentació de resultats.volem definir un estil
de disseny que permeti distingir les hipòtesis de treball juntament amb la reconstrucció virtual.

3.1. Les 3 Textures
Aquesta primera tècnica la utilitzarem per representar quines serien les diferencies
entre allò que encara existeix, les hipòtesis documentades suficientment i finalment
un nivell d'hipòtesi no documentat però extret per paral·lelismes. Per a diferenciar
aquests tres nivells d'hipòtesi utilitzarem tres colors o textures diferents com es pot
observar en la següent imatge representativa de l'edifici de la Seu Vella.
Com es pot veure en l'exemple, la diferència de textura distingeix els diferents nivells
d'hipòtesis. De fet, aquesta metodologia s'aplica actualment en els camps de la restauració de patrimoni artístic i arqueològic, però també en el camp de la cartografia,
on s'utilitza la gradació de colors per representar gràficament diferents nivells d'informació.
Tot i aplicar aquesta tècnica, no volem renunciar a la visualització d l'edifici en format
fotorrealístic, es a dir, oferir una imatge hipotètica de com podia ser l'edifici.
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3.2. Informació Multimèdia

Com hem dit anteriorment, també és molt important representar o integrar el treball de recerca fet pels equips d'història, i per tant, creiem imprescindible incloure
per cada imatge 3D una informació complementària que pugui integrar en una base
miltimèdia: en el nivell de ciutat s'especificarà com era la ciutat del XV, la seva situació econòmica, històrica dins "entorn. Dins de cada barri s'especifica quines eren les
activitats econòmiques i la distribució social de la població, etc.. I per a finalitzar una
informació específica sobre l'anàlisi artístic i arquitectònic d'un edifici, o fins i tot les
propostes d'hipòtesi d'una reconstrucció feta a partir d'unes restes arqueològiques.
El projecte Montsuar està ideat per a poder ésser ampliat en un futur ams noves
edificacions i nous elements fins a incorporar tots els edificis de Lleida. També s'ha
deixat oberta la possibilitat d'incorporar més segles al projecte de manera que seria
que l'ideal poguéssim superposar diferents "ciutats" i així analitzar millor les transformacions de la mateixa ciutat a través del temps.
4. Conclusions

Com es pot veure, el projecte Montsuar vol esdevenir un camp de proves per aplicar
noves metodologies en la reconstrucció virtual de la nostra ciutat i obtenir en un
futur una eina per a la difusió de la seva història de la mateixa o fins i tot com a eina
de consulta de gent especialitzada en el tema. La possibilitat que s'ofereix d'ampliar la
informació a d'altres segles i superposar-los també suposa un èxit,ja que ens permetria
estudiar els canvis que ha sofert la ciutat tant a nivell topogràfic com urbanístic. La
utilització dels tres nivells de zoom ens permetrà també gaudir de la nostra ciutat i
obtenir informació a partir de diferents punts de vista.

Els textos i les imatges següents formen un collage de fragments d'escrits de llibres, de diaris, de catalegs i fullets,
Entre els textos numerats hi ha espais en blanc on van a parar tots els camins creats entre les separacions de les
línies i de les paraules; el laberint gràfic del que hauria pogut ser en lloc de cada paraula escrita. El discurs, si
existeix, és nòmada, fluctua en el temps sense pertànyer a ningú, no vol ser explícit, no té forma com a tal,
representa una presència.

Ma.pa.
No Links to day.
Jordi ALFONSO

I- ... L'illa d'Utopia s'extén per la seva part mitjana, que és la més ampla, fins a unes 200 milles i solament s'estreteix en els dos extrems, on gradualment es va reduint.
El seu perímetre, d'unes 500 milles, diria que ha estat traçat amb compàs, presentant en la seva totalitat l'aspecte
del nostre satèl'lit en la fase de quart creixent...
... Els utòpics suposen que no hi ha possible enemic en qui no els faci cap mal. El vincle que va crear la natura
substitueix per ells els tractats, tanmateix els homes estan lligats amb més força per la voluntat que pels pactes, i
més pels sentiments que per les vanes paraules .. .//2- ...

//-3 ...Cabet Étienne. Els anys 1848-49 se n'anà, amb diversos grups de seguidors (icarians , als EUA per formar-hi una comunitat icariana.... Poc temps després se
suïcidà. Des del 1847 hi hagué un nombrós grup de
cabetians a Catalunya, encapçalat per Narcís Monturiol
(introductor a Catalunya de les idees de Cabet a través
del periòdic La fraternitat que el 1848 traduí al castellà
el Voyage en /carie) i el metge Joan Rovira.Aquest i Pedro
Montaldo participaren en l'intent de fundació dïcaria
als EUA a Nauwoo .. .//4

A
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115-L'Étranger Qui ai mes-tu mieux, home ènigmatique, dis? Ton père,
ta mère, ta soeur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d' une parole dont le sens n'est
resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie?
J'ignore sous quelle laitude elle es située.
La beautè?
Je l'aimerais volontiers, déesse et inmortelle.
L'or?
B
Je le hais comme vous haïssez Dieu
Eh! Qu'aimes-tu done, extraordinaire étranger?
raime les nuages ... Ies nuages qui passent... Ià-bas ...
là-bas ... les merveilleux nuages! 116-

117- ... hacer un viaje a Inglaterra cuando llegara la primavera.
Este viaje se realiza en marzo. Rimbaud terminó durante el mismo sus poemas en prosa I/Iuminations...
-Oemocracia-.
La Bandera encaja con el paisaje inmundo, y nuestra jerga ahoga el tambor.
En los centros alimentaremos la mas cínica prostitucíón.Aplastaremos las lógicas revueltas.
En los paises pimentosos y destemplados! -al servicío de las mas monstruosas explotaciones industriales o militares.
Hasta mas ver aquí, no importa donde reclutas
voluntarios, tendremos una filosofía feroz; ignorantes
en cuanto a ciencia, molidos por lo confortable, y que
revienten los demas. Ésta es la verdadera marcha. AI
frente, !marchen!
... En octubre de 1886 parte para Choa con la intención
de vender a Menelick, emperador de Abisinia, una partida de fusiles. Ni llega a enterarse de que La Vogue acaba de publicar parte de sus II/uminations. ... AI año
siguiente descansa unas semanas en El Cairo. Es un
hombre rico.... Es dudoso que haya intervenido en el
trafico de esclavos .. .118-

e

119-Todos los que allí caminaban tenían algún proyecto, algún negocio.También yo acababa de tener un propósito,
pero ahora ya no, aunque seguia buscando alguno con la esperanza de encontrarlo ... Atardecía,la calle semejaba
una aparición. Miles de personas pasaban por allí diariamente. En ningún lugar había espacio.A primera hora de la
mañana estaban frescos; por la noche exhaustos. Muchas veces no conseguían nada. Las actividades se acababan
superponiendo y la habilidad solia agotarse en vano .... Luego allí en el campo donde la calma era total. Un tren
con las ventanillas rojas pasó muy cerca.A lo lejos se escuchaba suavemente el oleaje, el sordo e incesante tronar
del trafico. Avancé bordeando el bosque y murmuré un poema de Brentano. La luna miraba entre las ramas.
A escasa distancia advertí de pronto a un hombre de pie que, en media de un silencio total, parecía acecharme.
Avancé rodeandolo y sin quitarle el ojo de encima, lo cual pareció irritaria, pues me grito: "acércate y mírame
como es debido. No say lo que te imagínas". Me acerqué a él, Era como cualquiera, sólo que con aspecto extraño,
nada mas. Luego volví a dirigirme hacia donde .. .I/1 0-

II I 1... Sense tenir cap culpabilitat com es veié més tard, és declarat
culpable. Aquesta situació, que afecta tota la família, produí una aversió de Viladrich contra Lleida...
Aprofita l'ocasió per anar a New York setze dies, convidat per la
Hispanic Society, entitat que adquireix un bon nombre dels seus quadres, especialment pintures de Fraga: Las Hilanderas, Aguadoras,
Aguardorcita... L'any 1933 Viladrich és convitat pel califa Muley AsanEl Mehdi a conèixer el seu palau de Mexhuan al Marroc... L'atracció
pels personatges, més que pel paisatge típic del país, li proporcíonà
l'autorització oficial per pintar retrats dels paisans ... L'any 1940 arriba amb la família a Buenos Aires i no tornaria ja mai més al seu país ...
II 12-

D

1113-IIHe's a real Nowhere Man-sitting in his Nowhere Land-Making all his nowhere plans for nobody-Doesn't have a point of view-Knows not where he's going to-isn't he a bit like you and me?-... He's as blind as he can be,-just See's what he wants
to see,-Nowhere man can you see me at all? .. .1114-

1115-The idea of North.... EI problema engega quan comencem a sentir-nos tan impressionats per les estratègies del nostre pensament sistematitzat que oblidem que té un revers, provinent de la negació, que no és res més
que una seguretat molt petita enfront del buit de la negació que l'envolta.. .I116-

AP
1117- ... 1 hi ha tant de fato en lo deliri d'aquell món d'esperances nihilites que de vigades l'espai s'hi dilata i s'hi
contreu, i, per tant, lo país se fa extens desmesuradament o bé pititet ridicolament; i, tot sovint, lo temps, per
comptes d'anar endavant, hi retrocedeix; i, allavons, les causes hi són precedides per llurs efectes, mentres lo futur
absolut i l'avidar més ancestral s'hi dissolen en ta videta de cada dia.
Per això, los maialussos també recordem lïsdivinidor. que per naltres és idèntic a "ara i a l'ahi.
I, en consiqüència, a la Maialussa, de fet, no hi pas cap difirència ni entre l'espai-temps i la seua negació ni entre
rialitat i ficció, atès que la rialitat hi é una ficció i aquesta hi é una rialitat subjectiva; eixuta i llibertària. '" L'ermot
maialús -utòpic i ucrònic, ço é, fora de lloc i fora de temps- supose una seqüela de l'enyor d'una deessa paraparemica,
Na Maialsa, que fa per les seues valls resseques hi discorro'! no-res vers l'horitzó de l'ésser anhistóric, encarnat
en los seus pobladors, iHuminats arran de terra .. .1118-

1119-... "Aura Mediterrània. Mestres Catalans del
segle xx" ... organitzada
per la Generalitat, el COPEC, l'Institut Català de
la Mediterrània i l'Institut
Cervantes... . .. havia estat exposada a la Galeria
Nacional de Jordània, i a

F

la Biblioteca Nacional de Damasc, i que inclou entre els seus artistes la figura de MiquelViladrich, pels seus vincles
amb el Marroc.. .//20-

1121- .. .Asi es como
marcado por los
La exigencia de
orografía revelara
medido en relación a
los costes de las
mundo que depende
distancia entre dos
entre sí y, por el con- G
productos de consude las personas la
económica, y no a la inversa...I122-

la síntesis del conflicto ha recreado un mapa
nexos informativos y las redes de comunicación.
mapas alternativos a aquellos que definen la
entonces que el territorio es susceptible de ser
diferentes niveles de experiencia. En este momento,
tarifas aéreas, determinadas por una imagen del
de los intereses económicos, pueden contraer la
ciudades, hasta el punto de acercar las mas remotas
trario, alejar ... El transporte del capital y los
mo detentan una prioridad tal que es la circulación
que se amo Ida a los recorrldos de la inversión
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1123- ... La Pantera Rosa no imita nada, no reproduce nada, pinta el mundo de su color, rosa sobre rosa, es su
devenir-mundo, para hacerse ella misma imperceptible, asignificante, labrar su ruptura, su línia de fuga, llevar hasta
el final su "evolución aparalela"... .//24-
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El dia I d'agost de 1997 la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament, el Consell Comarcal del Segrià i el Bisbat de Lleida van signar un conveni per
tal d'impulsar la creació del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal. Aquest acord, a
més d'altres significats, suposà l'actualització del conveni signat el mes de maig del
1988, el qual, a causa de diferents conjuntures -malgrat que fou el primer document
on l'entesa pluriinstitucional va permetre plasmar damunt un paper l'esforç comú
per un projecte patrimonial- havia quedat obsolet. L'objectiu d'ambdós acords era
dotar la ciutat de Lleida d'un contenidor museistic capaç d'aixoplugar el ric patrimoni de béns mobles propietat de les diferents institucions signants; un patrimoni sotmès, al llarg de la història, a unions, dispersions, pèrdues i dissociacions.
En el conveni de 1997,a l'igual que el del 1988. s'opta per aprofitar les infraestructures
patrimonials de què disposa la ciutat per tal d'ubicar-hi el futur museu. Una
infraestructura, aquesta, que es concreta en l'edifici de La Misericòrdia, anomenat
també, Llar de Sant Josep, propietat de la Diputació de Lleida. L'elecció d'aquest
edifici com a contenidor del futur Museu configura d'una forma definitiva el que
s'anomena l'Illa cultural de Lleida, formada per la Biblioteca Pública, l'Arxiu Provincial -d'imminent construcció- i el Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Una illa, en
definitiva. ubicada al bell mig d'un dels barris arterials de la ciutat, i que s'articula. per
proximitat. amb l'entorn social de la Universitat de Lleida i amb el nus de serveis per
excel'lència de la ciutat: el carrer Major.
Altrament, si bé el conveni del 1988 es va establir en un moment en què no existia una
proposta global de la política museística de la ciutat, el del 1997 s'emmarca, necessàriament, dins l'estructuració i racionalització museística formulada per l'Ajuntament de
Lleida i concretada en el document de l'any 1996 "Pla de museus".Un document,aquest,
que preveu la reorganització dels fons de la ciutat en diferents entitats museístiques (el
Museu d'Art Contemporani i, entre d'altres. el Museu d'Història de la Ciutat) i l'aprofitament de la infraestructura de la ciutat. Òbviament, la previsió de l'existència d'aquest
nus museístic fa gairebé obligada una interrelació museològica i alhora possibilita que els
discursos de cadascuna d'aquestes institucions es remetin entre elles.
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Així doncs, es pot dir que el Museu de Lleida és un ambiciós projecte bastit a partir
de l'entesa interinstitucional; un projecte que es va començar a concretar justament
ara fa un any amb l'arranjament de l'església romànica de Sant Martí per a l'exposició
semitemporal "Prooemium" i amb l'obertura, a partir del mes de maig de 1998 de les
sales del Palau Episcopal.
"Prooemium" vol ser, tal com es va plantejar, ser l'avantsala del futur Museu de Lleida.
En el seu discurs i en la seua exposició hi falten, però, i a excepció de mostres del
fons del Tresor de la Catedral, els testimonis de les altres col·leccions que nodriran
aquest gran contenidor patrimonial en què es convertirà el Museu de Lleida: diocesà
i comarcal.Aixi, a més de la coHecció diocesana i del Tresor de la Catedral, s'integraran al nou Museu el fons arqueològic i numismàtic de l'Institut d'Estudis lIerdencs i
part dels dipòsits arqueològics propietat de la Generalitat de Catalunya. Aquests són
en definitiva els béns que conformaran el futur Museu de Lleida.
Altrament, la imbricació de totes aquestes col·leccions dóna la definició del Museu
com un Museu pluridisciplinari i integral i, alhora n'estableix el seu abast territorial;
diocesà, pels fons litúrgics procedents de les parròquies de la diòcesi; i comarcal per
les col·leccions conservades per l'Institut d'Estudis lIerdencs, les quals, i concretament la col·lecció arqueològica, permeten explicar no tan sols el territori del Segrià
sinó també les seues àrees d'influència. D'altra banda, si bé aquestes són les col·leccions que donaran sentit i forma al nou museu, aquest no pot nàixer limitat ni
tancat en l'aspecte de col·lecció; en tot cas, serà el plantejament museològic global
del museu el que determinarà quins altres béns patrimonials poden ser susceptibles
d'integrar-s'hi i quins no. En aquest sentit, es parteix de la base que el museu ha de
ser un centre que expliqui per una banda el panorama de la història i de les seves
manifestacions culturals i artístiques tant del territori històric diocesà, com de l'àmbit geogràfic comarcal del Segrià i de les seves àrees d'influència. Però també ha
d'explicar en àmbits o mòduls temàtics aquells apartats o moments que són singulars, que impregnen de personalitat i d'identitat el territori lleidatà.

Alhora però, i amb la voluntat de ser regit per un plantejament integral, ha de ser un
museu que es complementi amb ens patrimonials descentralitzats, com per exemple,
i per esmentar els més paradigmàtics, la Seu Vella, l'església de Sant Llorenç, o jaciments arqueològics bàsics per entendre la nostra història.
En tot cas, la signatura del conveni institucional per a la creació del Museu de Lleida:
diocesà i comarcal, dóna a la ciutat de Lleida l'oportunitat històrica d'aglutinar, de
racionalitzar i de donar a conèixer dins d'una mateixa infraestructura museística uns
fons que són gairebé desconeguts pels mateixos lleidatans; uns fons alguns dels quals,
en altres conjuntures històriques tot conformant la història dels museus de Lleida, ja
havien compartit un mateix espai: és el cas, per exemple, d'alguns dels béns arqueològics de l'Institut d'Estudis lIerdencs i d'objectes actualment integrants del fons del
Museu Diocesà de Lleida que havien nodrit l'antic Museu d'Antiguitats i, posteriorment, el Museu d'Art de Lleida.
En definitiva, Lleida té l'oportunitat històrica de retrobar-se amb el seu patrimoni i
d'aquesta manera, guanyar amb identitat. Conèixer les naixences, les embranzides,
les aturades i les represes que han marcat la història dels museus de la ciutat. Una
història, val a dir, impregnada de fatalitats. És difícil que el vel de ,'adversitat embolcalli de nou la iniciativa de dotar Lleida d'una gran infraestructura museística capaç de
ser el catalitzador i el motor dinamitzador del món patrimonial i cultural del territori
lleidatà.

REFLEXIONS
SOBRE ART
LA INNOVACiÓ
I LA REALITAT ARTíSTICA
Joan CROUS
i VIDAL
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A l'abril del 1959,al Cercle de Belles Arts de Lleida el catàleg de la meva primera mostra de pintura
així estava encapçalat: "Pintura és color! art, línia; línia, ritme; ritme moviment". Més avall es llegeix;: "impulsat per aquestes forces eternes i incomprensibles, forma, llum, color, ritme i moviment .....
L'any 1960, en l'exposició de dibuixos, el catàleg deia així: "La major manifestació de la forma és
assenyalada per l'essència dels límits; sens això no pot existir l'absolut"
Aquest arriscat caminar per l'enrevessat angost artístic,
m'ha portat a estimar cada vegada més el treball i poder
comprendre'!. El vertader esperit del treball és asserenat,
organitzat i didàctic; de manera que t'apropi a les coses
amb molt respecte i estimació; pel que fa al treball, és
amor, i també patiment, i també solitud escollida; molt
pitjor és estar envoltat de milers d'éssers la manifesta
solitud dels quals és veritablement esfereïdora.
Personalment, sóc molt cerebral, mai he cregut en les
muses ni en la inspiració: inspiració anàloga a idea.Aquesta, ha de resoldre's mitjancant l'ofici, el treball pensat; però
també sé que si pintar és un ofici, al quedar-se sol, aquest
és inert; es tracta assolir l'ànima a través de la sensibilitat;
és així com neixen els valors estètics que no són merament subjectius, són una realitat aparent manifestant-se a
través dels sentits; i aixi és quan aquests valors estètics
tenen caràcter contemplatiu.
Resumint: l'obra d'art ve de l'artista i va al públic; per tant
porta un "missatge". Quan aquest missatge aconsegueix
commoure'ns, mereix el nom "d'obra d'art"; això no obs-

tant, "aquesta" ha de posseir certes propietats per no
caure en la vulgaritat ignominiosa i antiartística. Es
poden ressaltar, entre elles, la personalitat, l'originalitat, la línia, el color, la novetat, la individualitat, la gràcia, l'harmonia, etc.
Ara bé, a les preguntes: com s'aconsegueix plasmar l'anima?, què és la gracia?, l'harmonia?, el color? quina tan dificil resposta perplexa per contestar-les pel caràcter irracional que hem atribuït a l'obra d'art.
És una cosa d'esperit, és una fruïció, és la pròpia pintura
que parla; la "gràcia" és un do diví; vent de suau bufament
de revelació on Déu vol. Un filòsof de qui ara no recordo
el nom defineix la bellesa com "l'encarnació sensible de la
idea".
Aquesta tan encertada veritat, no solament és per definir
la bellesa, fins i tot per a la totalitat dels valors estètics.
El vertader artista és un místic, la seva obra és realitzada
en el més sagrat silenci de la solitud. En aquest entorn, la

voluntat creadora, l'intens pensar, el dolç laborar, la recerca de les imatges, dels significats, del fons i forma, floreixen de la seva profunditat humana, religiosa, dramàtica, i
així mateix, lloar en alt grau la gran dolcesa expressiva i la
transparència.
El més important per a un artista, és fer-se seu el
que enclouen les coses, emplaçar-se enfront d'una
per fer-la transcendent, apropiant-se-la, perquè
certera visió és la del cor; l'essencial és invisible
humans.

misteri
realitat
la més
als ulls

Personalment, sempre he renunciat (i no serà perquè no
hagi tingut més d'una temptativa) a la recerca de noves
formes; però estudiant el públic assistent en diferents actes culturals, em vaig adonar que a aquest, les noves formes no són del seu interès, el que sí que l'interessa és el
missatge; i és profundament humà pensar així: humà i realista.
Totes aquestes tendènciesque fa tant de temps que van
pel món esgotades ja. com l'expressionisme abstracte, el
fotorrealisme, l'art pop, el cubisme. el sofisme, etc, al poble gens no li interessen; tot plegat, foren assajaments
molt fora de lògica per les multitutds; el poble té sobrat
discerniment per allunyar-se de tot el que li és repugnant
al seu endins.Tanmateix penso com ell.
Pregunto: per què noves formes, si tenim fa milers d'anys
les mateixes? Ni tan sols el nostre cos ha fet cap mutilació conservant la mateixa capacitat dels cinc sentits.
Les noves formes són producte de la civilització; de la
mecànica en la civilització; però el ser humà no pensa
mecànicament.
L'art és profundament sensibilitat i pensament.Tant és així
que la màquina més perfecta i més sofisticada no és posseïdora d'aquestes subcoses que té la vida humana; així
que per què enrotllar-nos entremig de serpentins a la recerca de noves formes? Aquest egocentrisme solament
vol competir amb 1'0riginalitat.Aquesta és una de les més
grans ximpleries d'un feroç egoisme humà.

La sinceritat del vertader artista és manifestar-se amb la
seva forma; aquesta és la manera de ligitimar la seva personalitat.
En una de les primeres converses amb el meu germà, Crous
-Vidal, en entrar de nou a Espanya (1955-60), exiliat de la
guerra civil, em digué: "sé que pintes, suposo que no pintaràs abstracte" No!,Ah!, per París, tot això està acabat i
arraconat ja fa temps.
Com a bon diletant de la música seriosa, fins i tot del
"Jazz-hot" (del qual en tinc escrit un estudi estètic força
aprofundit), un dia vaig llegir en una revista del ram aquesta solemnial espifiada: "La progressista modalitat del "Be-

Boop" fou tan necessària al Jazz com el "Cubisme" a la
pintura".
Personalment crec que cap d'aquestes dues modalitats
feren cap mena d'aportació a l'Art; diré més: han passat
sense cap valer intrínsicament artístic, i com més anirà,
les noves generacions comprendran que totes aquestes
modalitats un dia actuals, estan cenyides dintre el viciós
cercle de l'absurd i egocentrisme.
El concepte tan d'actualitat, tanmateix ridícul: "Ha de buscar-se "la personalitat" i en aquesta, noves formes, perquè
sempre queda quelcom d'elles encara que els nous estils
hagin de dissoldrés o desaparèixer ofegats per la força
imparable i convincent dels precedents..."
Aquest concepte encerclat, d'esperit obtús, no veu que si
l'artista ha de crear la personalitat per desenvolupar el
seu treball, és que d'aquesta se'n troba mancat?
Últimament s'està parlant molt del Nou Realisme, de la
seva destresa tècnica i de la qualitat prodigiosa dels objectes naturals; però la més certera realitat és la nostra pròpia realitat la permanència diversa i empresonada de la
qual està vivent en cada cosa. en cada un de nosaltres. La
"realitat" és una força que necessàriament hem de despertar. En no fer-se, tot romandrà igual, indiferent, ignorat; seguirà dormint el somni de la indiferència fins a l'arribada de l'artista que despertant-la la faci "la seva pròpia
realitat".
Però aquesta relitat està mancada de vàlua si abans no ha
estat viscuda, sentida, si no arriben a ella mitjançant el
coneixement. De realitats n'hi ha milers, tantes com persones, cap realitat és la mateixa, tothom la veu de diferent
manera, per tant, la realitat no existeix; has d'inventar-la.
cercar-la a cop de burí; els ulls no la capten, solament és a
l'abast del cor.
Els pintors que segueixen la trajectòria de la pintura actual, crec que no és la més adient com a pintor; endemés de
no saber aprofundir en la realitat, desconeixen el màgic
component de les coses, conformat-se amb el còmode i
més superficial sentit del treball que comporta el llenç.
Personalment, com a realista, però, amb la meva accepció, pretenc arribar més en profunditat que el "nou realisme" imitant la realitat visual. La realitat és una assenyalada
actitud davant de tot el que ens envolta.
No puc concebre la pintura deslligada de la meva vida;
aquest és el motiu pel qual abans de començar una tela sé
molt bé el que desitjo; cerco amb serè afany, i com que
m'agrada pensar, la porto a un madur analitzar.
Des de sempre sóc pintor visceral; i és així com haig desenvolupat totes les meves activitats plàstiques amb, fins i
tot, diferents materials; miro d'expressar el millor del meu

endins. tant en ferro com en els colors més purs. per emplenar de vida les meves formes i així copsar el misteri
artístic pel natural faiçó de veure personalment les coses.
Tocant a la pintura anomenada moderna o d'avantguarda,
pot titllar-se de "desmesurat i alenat desconcert". Sens
cap mena de dubte, perquè aquest desgavell tingui continuïtat. s'hi troba molta gent interessada quin nexe -econòmic-polític-. comporta el dirigisme en art des dels mitjans
oficials, i és una mediatització social; o des de les galeries
d'art mediatitzades també oficialment; encara més pitjor.
Aquesta mescladissa - econòmica-política-. és tot un amagatall tancat on es belluguen mils de milions de pessetes
quina directiu, nodreix la gran confusió aprofitant-se
d'aquesta. desaprensius espavilats.
La política actual no deixa assaonar al vertader artista perjudicant-li la llibertat de creació; avui, l'artista no té cap
plataforma d'on pugui llançar-se honestament.
Si ets artista de veritat, si ets pintor. no t'escoltis aquestes
sirenes que tantes prometences fan: treballa sens defallir
gens; el teu camí és el treball. el treball i treball. D'aquest
edificant sacrifici en trauràs resultats; autoexigeix-te i no
deixis defallir la teva vocació, encara que aquesta estigui a
prova de moltes contrarietats.
Pensa que totes aquestes bestieses que en diuen "obres
mestres", com un matalàs relligat en cordes, un mitjó penjat, (a poder ésser ben brut), un pneumàtic esberlat". i
milers de ximpleries, tot està decidit oficialment; i pagantse cents de milions de pessetes.
És tot un "màrqueting" perfectament organitzat. Amb desmesurada facilitat llancem i desllancen un "artista-ninot" i
cert tipus d'escultura o pintura que és qui l'acompleix,
trobant-lo ben ràpidament i titllant la realització de -genial
contemporaneïtat.
Ossos lligats en filferro. caixes buides de Coca Cola. una
finestra esclafada, totxos lligats dintre un sac foradat, etc.
Mai cap d'aquests muntatges podran tenir cap vàlua. per
molt que li diguin "poesia visual".
S'ha arribat a una total autodestrucció; i a una destrucció.
meticulosament confeccionada; l'objectiu és escassigallar
totes les manifestacions culturals, producte del dirigisme
dels mitjans oficials i de la manifesta manipulació que tant
escataineig cultural pregonen.
Magistralment assumit quan Woody Alien diu: "Com ensorrar la Cultura".
Sortosament, vaig saber allunyar-me'n al començament; fa
molt de temps que agraí tan contundent decisió, i que tant
de bé ha fet en totes les meves manifestacions artistiques.
El seny sempre fou el meu millor company.
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L'organització de l'exposició "Fotògrafs a Lleida: des
dels inicis fins als anys 50" que la Universitat de Lleida
va acollir durant el passat mes de maig en el marc de la
9a Primavera Fotogràfica, ens ha permès copsar amb
una certa profunditat quina és la situació en què es
troba, a la nostra ciutat, la fotografia antiga des del punt
de vista de la seva localització, conservació i possibilitat d'accés, sobretot de cara a un futur a mitjà i llarg
termini.Aquest espai que ens cedeix la revista ARTS ens
permet enllaçar amb l'últim comentari que fèiem en el
pròleg del catàleg de l'exposició quan dèiem: "no volem acabar sense fer una reflexió última, i que també
és, alhora, una crida i una invocació: la necessitat de
valorar i potenciar l'existència d'arxius fotogràfics que
permetin preservar un patrimoni cultural que en molts
casos ja s'ha perdut o estem a punt de perdre". L'aprofitarem, doncs, per a explicitar algunes idees al voltant
de la qüestió.
Farem d'entrada una mica de resum quantitatiu de la
fotografia antiga a Lleida. Des que Camps (el primer
fotògraf identificat) s'instal·là el 1859 fins a les darreries del s. XIX, sabem de l'existència d'uns 10 fotògrafs. És
escassa la informació que en tenim i respecte al material
que es conserva, malgrat la seva dispersió, podríem dir
que hi ha una mostra prou representativa concentrada
en uns pocs arxius familiars, d'entre els quals els de Lluís
Díez-Coronel, Roig-Nadal i la família Cervera probablement són fonamentals per a l'estudi d'aquesta època.
En la primera meitat del s. XX, i considerant els fotògrafs que inicien la seva activitat dins d'aquest període
encara que s'hagi perllongat fins a l'actualitat en alguns

casos, trobem una vintena de fotògrafs professionals, i
un altre grup d'autors que no tenen la fotografia com a
activitat professional però que també caldria incloure
en el llegat fotogràfic de l'època i que podríem xifrar
en uns 15 aproximadament.
La dispersió i la pèrdua d'una bona part de l'obra de
molts autors serien les característiques amb què hauríem de resumir la situació global pel que fa a la conservació de la fotografia d'aquest període. Els arxius
fotogràfics entesos com espais on l'obra es manté en
correctes condicions de conservació i a més està organiuada i classificada i és accessible per al seu estudi
o la seva divulgació són inexistents. No obstant això
les situacions que més s'acosten aquesta situació que
en diríem la concepció convencional d'arxiu fotogràfic
són: el condicionament i la classificació que s'està duent a terme actualment del fons cedit per la família
Porta a l'Institut d'Estudis lIerdencs i que ocuparà un
espai específicament destinat a això i d'accés públic;
l'obra de Manuel Herrera i Ges que es troba a l'Arxiu
del Bisbat de Lleida; el material cedit per la família Borràs a la Universitat de Lleida, i el material que es troba
a l'Arxiu de l'IEI, per exemple, d'Oriol Combelles.Amb
caràcter institucional és tot el que tenim. Hi ha, per
altra part, l'obra conservada pels propis autors o els
seus descendents, en què difícilment podríem parlar
d'arxius si ens atenem al concepte exposat anteriorment, tant pel que fa a l'accessibilitat com a les condicions de conservació. Però també cal esmentar algunes coHeccions que mereixen atenció. L'obra d'Amadeo
Bordalba conservada pels seus descendents; la d'en Ton
Sirera conservada per la seva família, i la del seu germà

Arxiu M. Roig Nadal
Arxiu L. Diez-Coronel

Jordi Sirera, sobre la qual el seu fill està duent a terme
una bona tasca de classificació; la col'lecció que l'encara actiu Josep Gómez-Vidal ha recopilat tant d'obra pròpia com d'alguns altres autors; la d'en Rey Cascales que
conserva el seu fill, i, finalment, dues coHeccions també familiars que conserven poca obra però d'un valor
indiscutible per a una història de la fotografia lleidatana, com són les de Victoriano Muñoz i Lluís Corbella.
En la resta de fotògrafs l'obra es troba molt dispersa,
amb totes les dificultats de conservació de classificació
que això comporta. Són moltes les famílies de la ciutat
o dels contorns que tenen alguna fotografia de l'Emili
Gausí o d'en Garsaball per posar un exemple.
Així, doncs, quina és la perspectiva a mitjà i llarg termini respecte a la conservació de la fotografia com una
part més del nostre patrimoni cultural? I quines actuacions serien possibles?
Del balanç de situació que hem exposat se'n desprèn
que la situació és com a mínim preocupant, no solament per la manca de condicions òptimes de conservació del material, sinó i sobretot perquè molt probablement algunes de les fotografies més valuoses en termes
estrictament fotogràfics -les de la primera època de la
fotografia, per exemple- seran difícilment localitzables
(i encara menys datables) d'aquí a alguns anys, quan faltin algunes de les persones que les han mantingut amb
tanta cura fins ara.
Tanmateix, cal dir que majoritàriament les persones o
famílies que posseeixen aquest material fotogràfic són
receptives davant les iniciatives encaminades a la seva

difusió. En el nostre cas, és obvi que l'exposició no hauria
estat factible si la resposta a la proposta que els fèiem
no hagués estat profundament generosa. Creiem que
la sensibilització que hem detectat és un bon punt de
partida, d'altra banda necessari, per engegar accions de
futur.
Són diverses les maneres d'actuar amb la finalitat de
preservar el patrimoni fotogràfic. Entenem que independentment de quin sigui el mètode a aplicar pertany a les
institucions públiques la responsabilitat de conduir i finançar aquestes actuacions. No entrarem ara a discutir
quines són les institucions que han de fer-ho, però com
en tantes altres coses potser la col-laboració entre les
institucions més properes al problema fóra la solució més
efectiva.
En aquest sentit, sembla que l'Ajuntament de Lleida i l'IEI
(que com hem dit ja està implicat en el tema) estarien
cridats a ser-hi, i tenen ja en les seves respectives estructures seccions destinades a la gestió d'arxius.
Però, és la creació d'un arxiu fotogràfic de la ciutat en
el sentit "convencional" la solució idònia?
La creació d'un arxiu comporta una certa complexitat:
requereix d'un espai ampli i dotat dels mitjans adequats
per a la correcta conservació de les obres, comporta
també la presència de personal qualificat per a fer-se'n
càrrec i mantenir-lo, així com la fixació de criteris que
permetin establir amb claredat quina és l'obra que mereix ser-hi dipositada o cedida. Sense oblidar un aspecte fonamental: el relacionat amb els drets dels fotògrafs

Op' •

Arxiu Xavier Goñi

AP
l

o hereus en uns casos, o dels propietaris de les fotografies en altres casos, una qüestió bàsica si entenem
que una de les finalitats de l'arxiu és facilitar l'accés a
aquesta obra, tant pel que fa al seu estudi com a la
divulgació. Per tot això, és evident que plantejar una
solució basada en la cessió, dipòsit o donació de les
obres pot topar amb reticències importants. Potser
aquesta via s'hagi de reservar als casos de col'leccions
que tinguin un gruix considerable i coherent, i que estiguin en mans de fotògrafs, hereus o coHeccionistes
conscienciats envers la problemàtica, com ha succeït
amb la família Porta.
Precisament el que voldríem assenyalar aquí és que potser hi ha propostes més modestes, que no comporten
tanta complexitat en la seva execució, ni suposarien
tanta despesa econòmica (sobretot de manteniment) i,
per tant, podrien tenir una aplicació més immediata.
Ens referim a l'ús de les noves tecnologies relacionades
amb el tractament digital de la imatge que permeten
pensar en la creació d'un arxiu fotogràfic digital de la
ciutat com una opció perfectament plausible des del
punt de vista tècnic i de recursos. En aquests moments,
amb un equipament informàtic que no suposa cap inversió econòmica desmesurada, es podria obtenir una
còpia digital de tot el material que pugui tenir interès,
ja sigui a partir de les còpies en paper, dels negatius o
de les plaques de vidre. Això permet tenir còpies amb
una resolució més que suficient per a gairebé totes les

aplicacions que se'n puguin derivar: estudis des de la
vessant historicoartística, reproduccions per edició, etc.
I a més, amb una característica fonamental: la conservació està garantida quasi al cent per cent, perquè la
gravació en CD té una altíssima estabilitat temporal, a
part que permet lògicament generar diverses còpies
de seguretat. En un arxiu digital la possibilitat de tenir
una classificació i catalogació de tot el material fotogràfic també s'assoleix de manera relativament senzilla
en forma de base de dades. En aquest sentit, les funcions -que com hem dit s'esperen d'un arxiu de facilitar
l'accés a l'obra i la seva difusió s'aconseguirien plenament.
I tot això, convé no oblidar-ho, és viable sense que ningú que no ho vulgui s'hagi de desprendre d'aquelles
fotografies que tant s'estima perquè pertanyen al calaix
dels records. Pensem que sens dubte podria ser una
primera actuació decisiva per a la conservació del patrimoni fotogràfic de Lleida.
Abans hem dit que pertoca a les institucions la responsabilitat d'implicar-s'hi definitivament. Podríem afegir que
també la Universitat de Lleida podria fer aportacions
interessants respecte a la proposta que apuntem, tant
des del punt de vista de recursos i experiència professional en el tractament digital de la imatge com des de
la vessant dels professionals relacionats amb la història
i la història de l'art.
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Fotògrafs amb obra en arxius i/o col·leccions
familiars
Fotògrafs dels quals no hi ha obra localitzada
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I was handsome, I was strong
I knew the words on every song
Did my singing please you
No, the words you sang were wrong
Teachers (fragment)
Leonard Cohen, Poeta i músic

L'important és veure el que és invisible per als altres
Robert Frank, Fotògraf
Hi ha una sensació que em balla pel cap sovint, i que, si
em deixeu, provaré d'explicar-vos. Imagineu el cas següent; s'inaugura una exposició retrospectiva de tals o
quals autors, ja sigui d'un de solo d'un conjunt d'ells.
Pretén ser representativa d'una època ja passada, i tant
és, de moment, si és més o menys recent en el temps
(de fet podriem anomenar passat al que va succeir ahir
mateix, no?). Podem deixar també enlaire el tipus de
creació artística de què es tracta. De fet l'únic important és que és una producció considerada part del passat d'una disciplina concreta. Aquesta és la base de la
nostra suposició. Continuem.
Penseu en qualsevol exposició d'aquesta mena que hàgin
visitat últimament. Pot servir, en el seu defecte, un llibre o recopilació en una revista, tant és. Penseu en quina
va ser la vostra impressió sobre el que hi vau veure.
Penseu-hi, és important, ja m'espero un moment...

Què me'n dieu. Us va agradar? Creieu que la selecció
d'autors i obra era correcta?, o que potser era incompleta?, o massa extensa? Quins creieu que van ser els
criteris aplicats per fer aquesta selecció? i, sobretot,
qui els havia decidit?
Es fa molt difícil, per no dir impossible, l'objectivitat d'un
criteri de selecció. Aquest sempre depèn del que consideri una persona o un grup de persones concret. Però
aquest no té per què coincidir amb el nostre, veritat?
Mireu, sabem que la història l'acaben fent els historiadors, i que molts cops, per no dir normalment, són els
que es troben al costat dels vencedors. Imagineu, si una
cosa concreta que va passar, que no hauria de permetre
interpretacions, ja és difícil de saber com va anar per culpa d'uns criteris poc objectius, què no ha de succeir quan
arribem al camp de disciplines artístiques en les quals no
hi ha cap dogma, tan sols sensacions/percepcions indivi-
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dualitzades. Què i a qui han salvat de la crema els historiadors (anomenats en temps present crítics) de l'art?, i
seguint quins criteris?
Un esforç més encara, imagineu que tot això que hem
comentat ho apliquem a una disciplina tan nova (poc
més de 150 anys) com la fotografia. Una disciplina que
evoluciona a passos agegantats, que tot just ara arriba a
la seva majoria d'edat, uns anys en què la i1'lusió encara
supera els entrebancs, en què la voluntat de fer, d'avançar, s'estén com una epidèmia sense control. És inevitable que dins d'aquest xuclador sorgeixi la necessitat
de recuperar qualsevol referent previ, voler conèixer
què feien els nostres avantpassats fotogràfics. Descobrir el passat per trobar fotògrafs a qui poder atorgar
el títol de clàssics i convertir-los en models. I en aquesta voluntat sembla que tot valgui, que com més se'n
trobi millor, més prestigi per a la fotografia. I després
resulta que en 150 anys la fotografia ha creat més genis
que en molts segles de qualsevol de les altres activitats
artístiques (pintura, escultura, música, poesia...). Potser és que exagerem, no ho creieu?
Això es deu, se'ns dubte, als criteris utilitzats per recuperar aquests fotògrafs. Per sort el temps que ha passat, relativament curt, fa que encara sigui possible trobar vells arxius, recuperar autors que d'altra banda es
perdrien. Però malgrat que està molt bé catalogar-los i
donar-los a conèixer, sembla que cada cop que apareix
un d'aquests es produeixi una petita revolució. Potser
no n'hi ha per tant i cal estudiar detingudament quins

criteris s'utilitzen a l'hora de fer aquestes seleccions.
Doncs fem-ho.
Generalment els criteris de selecció fotogràfica es fonamenten en algun dels tres motius exposats a continuació, ja sigui diferenciadament o bé mitjançant una
combinació entre ells. Els motius són:
Primer. El contingut objectual de la imatge fotogràfica,
és a dir, el que surt a la foto. La referència més clara
per salvar de la crema un fotògraf és veure quin interès
pot tenir el que fotografiava. Aquest dependrà de diverses raons. Primer per raons històriques, és a dir, en
funció dels fets històrics que es reflecteixen a la imatge
(el dia D a Normandia, el 23 F). Una altra raó serà que
el contingut de la imatge resulti conegut per als espectadors actuals, ja sigui per comparació amb una situació actual (un edifici fa 100 anys i ara), o perquè el personatge fotografiat sigui algú famós o conegut (Marilyn,
el Che, Picasso). I encara una tercera raó lligada a la
raresa del fet fotografiat o la dificultat per fer-ho (tribus africanes, cims nepalesos). Totes elles, com veieu,
directament relacionades amb el contingut de la imatge, és a dir, amb la realitat que els va originar.
Segon. El referent d'estil, el grau d'innovació dins la creació fotogràfica que suposa l'obra del fotògraf. Fotògrafs que es poden considerar creadors d'estil, creadors d'un referent. Normalment són els que fan coses
totalment diferents a les que fan la resta dels seus contemporanis. En aquest grup cal incloure no sols els que
innoven en estil sinó també els que ho fan en tècnica.
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Tercer. Els que tenen una personalitat pròpia que queda reflectida a les seves imatges. Acostumen a ser personalitats remarcables que utilitzen la fotografia com a
mitjà d'expressió personal, per descarregar la seva força vital i creadora. Molts cops no són tan sols fotògrafs, sinó que també estenen les seves inquietuds cap
a altres camps de la creació artística.
Queda clar que qualsevol dels tres motius, amb tota la
seva amplitud, no descarta cap dels altres. Podem trobar
fotògrafs recuperats per una combinació diversa entre
ells, i altres que ho són per l'aparició d'un de sol. Però, us
atreviríeu a dir quin dels tres motius té major pes dins els
criteris habituals de recuperació del treball d'antics fotògrafs.Analitzem-ho per veure si heu encertat.
Roland Barthes, en el seu llibre La camara lúcida (aprofito
per recomanar-lo si encara no l'heu llegit, ed. Paidós),
analitza quin és el funcionament d'una fotografia, i quins
són els paràmetres que condicionen el nostre interès
per la imatge. És una reflexió a fons feta per algú que en
principi es mira la fotografia des de fora. Les seves conclusions són força interessants i mereixen ser comentades, voldria destacar-ne una. Diu que si no es pot
aprofundir més en la fotografia és a causa de la força de
la seva evidència, i que en el fons tot missatge que transmeti acaba sent trivial, simple i sense profunditat, limitat a una afirmació: això ha estat. És, per tant, inevitable la seva relació directa amb la realitat, i que finalment, aquesta sigui l'única facultat que prevalgui.

L'afirmació és molt dura. Converteix el primer motiu
en el criteri definitiu. Limita les possibilitats de la fotografia a la seva objectivitat. Però què és el que el fa
arribar a tal afirmació? Molt senzill, el criteri basat en
el contingut de la imatge és el de més fàcil reconeixement, no precisa cap mena de sensibilitat especial. Tenim la base d'un criteri senzill, fàcilment justificable.
Tampoc no resulta gens difícil afegir a aquest criteri els
autors que compleixin amb el segon motiu, ja que el
pas el temps els identifica per si sols, tot i que faria falta
un estudi més a fons de les seves qualitats. La complicació com veieu és mínima, ajuntant els dos primers
motius tenim ja definit un criteri simple, d'aplicació fàcil i directa. I a recuperar fotògrafs a dojo.
Però el mèrit real de molts dels fotògrafs recuperats
per aquest criteri pot ser motiu de discussió. El fotògraf que a principis de segle va fotografiar la Seu Vella
de Lleida, per exemple, se'l recupera no per les seves
especials habilitats fotogràfiques, sinó perquè el contingut d'aquella imatge es pot considerar històric, per
la singularitat de l'edifici, i poc més. No sols no es demana cap sensibilitat especial, sinó que en cas de ser-hi
no es valora, com demostra la multitud dels casos en
que les fotos antigues apareixen sense firmar. El cas
recent, per exemple, d'una col'lecció d'imatges antigues oferida als seus lectors per un diari lleidatà. Lamentable. Es recupera la imatge com si hagués nascut
de l'aire, quan com a mínim el fotògraf tenia el mèrit
d'haver-la fet i que se l'hi reconegués. En altres casos
es sobrevalora la seva aportació, limitada a haver après
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una tècnica que ningú més no coneixia o a la que no es
tenia accés. Si hi ha un sol fotògraf totes les fotos seran seves, no falla, però això no vol dir res més.
Són moltes les circumstàncies que envolten aquelles
imatges inicials i els fotògrafs que les van fer. Com a
pioners se'ls ha de reconèixer la seva tasca. Però què
passa amb aquell tercer motiu, el que parla d'una personalitat creativa, especialment sensible, que utilitza la
fotografia com a mitjà d'expressió. Aquests realment
els podem comptar amb els dits de poques mans, tant
els que hi ha hagut al llarg de la curta història fotogràfica, com els que hi ha ara. Són els únics als que jo
m'atreviria a anomenar fotògrafs, personalitats creatives, artistes que utilitzen la fotografia com a mitjà, mitjà que coneixen a fons i al qual treuen les màximes
possibilitats. És difícil, molt difícil. No sols arribar a ser
un d'aquests, sinó encara més reconèixer-los.
Cap dels criteris utilitzats per a la recuperació d'antics
fotògrafs és erroni.Tot el que sigui catalogar-los suposa que properes generacions,amb criteris millors i més

evolucionats, puguin tenir-hi accés. No em preocupen
gens els fotògrafs que s'han dedicat a l'objectivitat, a
situacions i temes interessants, molts són els criteris
que acaben recuperant-los. Però els que tenien una
forta subjectivitat, i no estaven gens preocupats per
l'objecte, són molts cops deixats de banda per criteris
pocs sensibles, o potser hauríem de dir per persones
poc sensibles amb criteris massa simples.
És molt difícil establir criteris per a la subjectivitat, classificar quelcom inclassificable. Les possibilitats de la fotografia en mans de personalitats sensibles i amb necessitat creativa son il·limitades. Ho són, ho han estat i
ho seran sempre. Els 150 anys que tenim al darrere
permeten que encara no s'hagi perdut sense remei
l'obra d'aquesta gent. Importa ben poc què o a qui
fotografiaven, fossin paisatges, edificis històrics, persones famoses, familiars, etc. És igual, tant és. Hi ha una
dita que se sent força dins els ambients dels fotògrafs
que comencen, diu: si vols fer-te famós com a fotògraf
dedicat a fotografiar famosos. Potser ja seria hora que
deixi de ser certa.

DAVID SAURA

fotògraf
David Saura és professor de fotografia de l'Escola Municipal de BellesArts de Lleida i ha obtingut el tercer premi
de la II Mostra de Fotografia Jove de la Generalitat de Catalunya (1994) així com diversos premis comarcals.
Paral'lelament, ha participat en la Primavera Fotogràfica de 1996 amb una exposició individual a més d'altres
exposicions.

Papàver: imatge íntima
és el nom d'una exposició individual
realitzada al Casal de l'Esquerra
Republicana de Lleida l'abril de 1997
Quan ens atansem de debò a quelcom i ho mirem, s'obre al nostre davant un camp infinit de sensacions. El nivell
d'abstracció que pot estimular una imatge amb les seves proporcions reals alterades és el motor del viatge figuratiu
que comporta la sèrie d'imatges Papàver: imatge íntima. El fet de treure fora del seu context i variar la mida de les
flors intensifica les intencions de les imatges i ens recorda que nosaltres -matèria al cap i a la fi· encara hi som
propers.
Les imatges de la sèrie Papàver són bàsicament un joc visual. Es tracta d'un seguit de fotografies de flors de
diferents varietats de papàvers -la roella pertany a aquesta família- i que es presenten d'una forma intimista al
temps que posseixen una certa dosi de desvergonyiment.
La creació d'una "icona-vegetal" comporta un desitg de buscar una major facilitat de lectura i d'interpretació al
voltant d'aquest concepte.
Respecte de la fotografia de flors i plantes, Robert Mapplethorpe diu:

"Em sembla que les flors són d'alguna manera torbadores. No sé exactament per què és això: només
utilitzo la llum, coses fonamentals. Però hi ha una certa torbació. No sé si desagradable és la paraula
justa- si es mira una orquídia, per a mi és una mena d'escarpí- , és una mica aspra. És una composició.
Crec que hi ha una certa coherència entre un tema i l'altre. Si fotografio una flor o una titola, no faig res
que sigui diferent. Només estic concentrant-me en un altre tema. L'única diferència, en el cas de la flor, és
que es tracta d'una natura morta i que no m'haig de preocupar si faig una exposició llarga. Puc treballar
en una composició amb un temps molt diferent que quan treballo amb model."
Robert Mapplethorpe, març 1983
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