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Un dels conceptes més repetits al llarg d'aquesta Festa Major ha estat el de la participació ciutadana. Els actes han estat força concorreguts, hi ha un interès per consumir cultura, i això es manifesta en la Festa Major, podem destacar la Festa de Moros
i Cristians com la gran "vedette" d'aquestes festes.
Tot i l'èxit de la Festa Major, a Lleida encara queden per ordenar molts dels elements
de la Festa, ordre que ha de revertir en una major identificació amb l'essència de la
Festa mateixa. Cal tenir en compte els protocols festius i aplicar. los.
Així, en aquest número de la revista ARTS ens hem decidit a abordar el tema de la
cultura tradicional des del dossier amb quatre interessants aportacions que complementen diverses visions del fenomen. Però, a més, sense perdre el fil del que esdevé
popular a les nostres contrades, en la secció d'opinió hem fet un repàs de diversos
aspectes d'actualitat. Parlem del fenomen de la irrupció de la versió catalana del diari
Segre en la vida quotidiana de la ciutat; del debat que desperten, en el camp arqueològic, les diferents troballes que es succeeixen al bell mig de la ciutat, i de les respectives polèmiques sorgides a l'hora de conservar o destruir; al mateix temps que el
fenomen de la conservació es fa cada cop més evident, tot creant una necessitat
indeslligable del món de la cultura.
També, en aquest número, hem volgut innovar amb la creació d'una nova secció:
l'Espai de Creació que hem dedicat a la fotografia, acompanyat de dos articles que
reflexionen sobre aspectes diversos d'aquest art.
Per finalitzar, volem fer esment d'una nova manifestació cultural sorgida a Lleida. Es
tracta de l'espai creatiu la Tèxtil, o el que és el mateix, l'Espai d'Espais, un centre de
creació multidisciplinar que aporta una nova visió del món de les arts.

ENTREVISTA
,

LA TEXTIL.
ESPAI D'ESPAIS
Entrevista
Francesc
GABARRELL i GUIU

AD

Aquest nom correspon al d'una antiga fàbrica de roba que, actualment, ha estat
recuperada per un grup de gent de diferent procedència, però tots ells vinculats
amb activitats que s'emmarquen dins els camps de la creació i la cultura.
La Tèxtil pretén omplir un buit dins la ciutat pel que fa a plantejaments
alternatius, assumint, si els condicionants ho permeten, propostes plenament lliures que, de vegades, els circuits més sòlids i establerts no poden
vehicular per la seva pròpia dinàmica. Aquest espai s'estableix, de portes
enfora, com a plató d'activitats multidisciplinàries obertes per a tothom,
i de portes cap endins, com un conjunt d'espais de treball per la mateixa
gent que conforma la Tèxtil.
La revista ARTS no vol sinó augmentar el grau de coneixement d'una iniciativa tan important com aquesta, i és per això que s'ha contactat directament amb alguns dels integrants d'aquest espai, els noms i procedència
dels quals es dilueixen en l'inherent esperit de coHectivitat que afecta
tots els components de la Tèxtil. Amb ells i per ells hem enunciat tot un
seguit de qüestions que, un darrere un altre, s'han encarregat de respondre de forma absolutament espontània i discrecional.

Què és la Tèxtil?
- És un espai que pot funcionar tant de portes endins com de portes enfora. De
portes endins és un espai obert a un grup d'artistes de tots els camps, obert entre
ells, hi ha interrelació. AI mateix temps obert de portes enfora perquè s'obre a la
ciutat i hi xucla possibles influències.
- La Tèxtil va sorgir de manera casual, no hi havia cap pretensió perquè existís la
Tèxtil.Aquest espai era el lloc on tenia l'estudi Josep Ripoll. Ell va ser qui va dir a la
gent que hi havia aquest espai, que es podia compartir i que seria bo que la gent en
formés part, donat que tenia moltes possibilitats. La creació de la Tèxtil, doncs, va
ser casual, qualsevol enfocament més complex ha estat posterior.

- L'originalitat i fins i tot, no se si dir-ho, la grandesa, la peculiaritat de la Tèxtil rau
en la seva espontaneïtat, no té res de premeditat, de sentar-se tots plegats i decidir si
s'ha de fer una cosa o una altra. La Tèxtil ha sorgit de manera espontània, com si fos
un bolet. I precisament aquí és la seva grandesa i també, en certs moments, la seva
misèria, donat que això també provoca que en certs moments costi coordinar segons quines activitats o projectes.

_

Lleida necessita la Tèxtil?

-Aquesta és una pregunta molt relativa, jo diria que en tot cas Lleida ja té la Tèxtil.
La necessita en part sí i en part no. Crec que la Tèxtil és una cosa molt nova a Lleida,
inèdita, encara que a altres llocs és un fet que funciona i del qual es pot treure molt
suc. Penso, però, que molt d'aquest suc encara està per esbrinar quin és, fins i tot
nosaltres mateixos encara no ho sabem.

Exactament quins són els diferents coHectius que, ara per ara,
integren la Tèxtil?
- En aquests moments la Tèxtil està integrada pels artistes plàstics de l'Associació
NON OM, la gent de teatre dels grups Baldufa i l'Escrot (tots dos tenen la mateixa
base humana, però un es decanta cap al públic infantil i l'altre cap a l'adult), l'Associació Malabartística Hop-Ia i una sèrie de gent que treballa el tema del grafit.
- Tots els artistes plàstics, per unanimitat, estan agrupats sota NONOM. Els
"grafiteros", però, són les últimes "adquisicions". El problema és que no hem
tingut, encara, una reunió per definir aquests aspectes a nivell de grup.
- Tot això fa, i es important destacar-ho, que la Tèxtil sigui un espai integrat per gent
molt diferent, provinent d'àmbits diferents i que es mou per àmbits diferents.

_

Existeix una interconnexió entre els diferents espais i creadors que
conté la Tèxtil?

- La Tèxtil funciona més a partir d'àmbits diferenciats que es poden arribar a relacionar en moments determinats, però sobretot hi ha aquesta mena de grups, ja sigui
pel tema de les arts plàstiques, teatre, malabars o "grafiters" (hi ha una mica de tot).
- Per aquest motiu, com que els grups de teatre eren pròpiament això, grups, i la
gent de malabars ja són una altra mena de grup, els artistes plàstics quedàvem una
mica despenjats i vam decidir crear NONOM, que és l'associació que integra tots els
artistes plàstics de la Tèxtil.

Parleu una mica dels últims projectes i de la programació.
-

Esperem poder iniciar la programació d'aquesta temporada entre l'estiu i la tardor.

- Fins ara hem portat les actuacions de Accidents Polipoètics i Raeo, una mostra del
treball dels Garcia Fonts i les presentacions del CD Rom interactiu d'Alien Mar i les
revistes Asterió,Ariadna iTalp C1ub.Tota aquesta programació es realitza a través de
TXEC, que és el nom que rep la programació que fa NONOM.
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- A part, cal destacar la confirmació de la Tèxtil com un espai alternatiu dins la
Mostra de Cinema d'Animació de Lleida. Aquest serà el tercer any que hi haurà
programació de cinema d'animació a la Tèxtil, i cal destacar que és l'any en el qual es
vol donar més protagonisme a aquest espai, molt més del que no pas tenia fins ara,
sobretot a nivell de programació. No hi haurà doble programació com hi havia.
Aquest any es vol potenciar la Tèxtil com a espai de cinema d'animació realment
alternatiu i amb una programació adient.
- Cal, però, solucionar els petits problemes tècnics de sempre. Bàsicament es tracta d'adequar l'espai. L'Ajuntament ens reclama certes normes per a poder obrir
l'espai al públic, i aquest és un problema que s'ha de solucionar.
- Tot i això no s'ha de deixar mai de banda que la Tèxtil, encara que es facin algunes
coses pensant en la gent de fora, és bàsicament un espai que la gent ocupa per tenir
un lloc on treballar, i això cal subratllar-ho. La Tèxtil no és una sala que programa, i
encara que s'intenta fer alguna cosa, aquest no és l'objectiu principal.
- Si parlem d'objectius, pel que fa als artistes plàstics, els trobaríem en el fet d'obrirse cap a l'exterior. Hi ha propostes d'altres espais, similars a la Tèxtil (de Catalunya i
França) que estan interessats en la Tèxtil tant com nosaltres ho estem en el seu
funcionament com a espais de creació. Primer cal saber com funcionen aquests espais per poder, després, utilitzar-los una mica com a model.

Seguint en aquest tema, seria bo parlar, si en teniu, dels vostres
contactes, i del seu possible funcionament com a referents ideològics o
models programàtics.
- Tenim connexions amb Red Arte, és a dir, encara que no en formem part hi tenim
accés, hi ha diàleg. Hem tingut contacte amb gent de Catalunya, França i València,
però aquesta és una cosa que hauríem d'explotar més. És facilíssim, com a col'lectiu,
fer intercanvis, i està molt bé. Alhora, també, hi ha una relació natural amb l'Escola
Municipal de Belles Arts, i el per què és senzill. Molts dels integrants de la Tèxtil
provenen d'aquesta Escola, i això crea una relació natural que ja ve donada. És igual
que molta gent del teatre que ve de l'Aula Municipal de Teatre. Cal tornar a dir, però,
que la Tèxtil no programa; és el col'lectiu NONOM qui l'any passat va programar les

activitats. En aquest sentit, però, sí que hi ha un referent programàtic, que és la
connexió establerta amb el Talp Club de Reus. Ells ens van assessorar i guiar en les
darreres programacions. Nosaltres el que preteníem era aprofitar el seu bagatge i la
seva experiència en la programació d'activitats i traslladar-ho aquí a L1eida.Tot aquest
entramat formaria part d'un projecte global a llarg termini.
- En aquest sentit s'ha de dir o remarcar que la Tèxtil no té llarg termini, en tot cas
pot tenir un període relativament llarg de vida per endavant, però que no creiem que
passi dels 5 o 6 anys. No es poden preveure coses a llarg termini. Així, si haguéssim
de marxar d'aquest espai no podríem continuar essent la Tèxtil en un altre lloc. No
tindria gaire sentit. Com a col'lectius independents, potser sí, però no com a Tèxtil.
De fet el nom el rep directament de l'edifici que ocupa. Ara per ara tenim clar, però,
que programarem quan tinguem diners i quan puguem.
-

Pel que fa al tema dels referents ideològics, crec que la Tèxtil no en té cap ni un.

- En aquest sentit, i pel que fa a la ciutat de Lleida, hem sentit algunes al'lusions
referides a Garage Universal. Nosaltres, però, no l'hem tingut mai com un punt de
referència, potser la gent sí que ens hi relaciona, però és un fet més extern que no
pas intern, més de la gent de fora. Garage Universal, va ser una cosa molt efímera, i
molts de nosaltres ni tan sols ho hem arribat a conèixer amb profunditat.

_

El fet de rebre subvencions afecta la mateixa definició d'espai
alternatiu?

- Un espai alternatiu no vol dir que no pugui rebre subvencions oficials, és més, la
majoria d'espais alternatius, a part dels casals d'okupes i coses molt més concretes
(que fan una programació a vegades atractiva però minsa) normalment funcionen
amb diners oficials. No es financia la Tèxtil, s'està financiant una activitat concreta
d'un col'lectiu concret que forma part de la Tèxtil.
- La subvenció es demana abans d'elaborar una programació, és a dir, es va a buscar
una subvenció per a una cosa concreta, no anem i diem doneu-nos diners per fer
coses i ens responen heu de fer això i allò. No, no, anem a buscar la financiació quan
ja tenim clar el que volem fer, per a una cosa molt puntual. Són diners oficials però
per a una programació alternativa, que pot anar bé a les institucions o no. L'important és que no depenem necessàriament de les institucions, no estem lligats ni obligats a demanar sempre el seu ajut. De tota manera aquest és un tema que hem parlat
moltes vegades, i cada vegada volem tendir a demanar menys a les institucions.
- A més a més, aquests diners s'utilitzen per mostrar coses a la gent, no són només
per a la Tèxtil. S'utilitzen, bàsicament, de cara enfora. Seria bo dir que, a part de les
institucions, també hi ha altra gent que ajuda, són els que podríem denominar els
col'laboradors, aquella gent que si vol ens pot ajudar de forma desinteressada. Ja ho
diu la paraula, col'laborador és aquell que col·labora. És una bona paraula. Pel que fa
a la Tèxtil defineix aquell qui ajuda econòmicament

_

Quins avantatges o contraprestacions té el coHaborador?

- El col'laborador rep tota la informació de les activitats que es fan i, evidentment,
té accés gratuït a totes elles. Hi ha més coses previstes, però, per més endavant.
Previstes per a un futur proper.
- La Tèxtil, o els integrants de la Tèxtil, no tenen un funcionament molt àgil perquè
és una màquina de difícil engranatge, és molt difícil coordinar tot el material humà. És
una cosa lenta, ho dificulta el fet d'haver diferents col·lectius.1 és que la Tèxtil funci-

ona més per col, lectius que no pas com a grup unificat, tot i que cada primer de mes
hi ha una reunió. No hi ha un funcionament unitari, les reunions tracten sobre el
propi espai i la seva problemàtica.
- Cal dir que la figura del col'laborador necessita un alt grau d'altruisme donat que,
en principi, no rebrà a canvi moltes coses. Com a elements materials, però. està
previst fer. cada any. una carpeta amb obra original dels artistes plàstics que formen
la Tèxtil, i també donar-los facilitat d'accés a l'espai perquè puguin fer coses relacionades amb la nostra filosofia. Si un col'laborador, a part, vol adquirir obra. sempre
tindrà, tot i que no sona massa adient, un "descompte", és a dir; unes facilitats que no
tindria una altra persona.

_

No penseu que la majoria de gent quan parla de la Tèxtil allò que
realment li ve al cap és un espai bàsicament vinculat al món de les
arts plàstiques?

I és que la
Textil
funciona
,
mes per
col-lectius
que no pas
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a grup
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- La Tèxtil té un subtítol. espai d'espais, i en ell ja hi entren diverses opcions. De fet.
de tots els actes que s'han fet a la Tèxtil cap està relacionat amb les arts plàstiques
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-Això depèn molt del referent que tingui la gent. Segur que els amics de la gent del
teatre pensen que aquí es fa més teatre que no pas creació plàstica. Tot i això, no
estaria malament definir, en un futur pròxim, deixar clar que és la Tèxtil, quins
col'lectius hi ha dintre seu, com funcionen i quines propostes concretes fan. No
crec, però, que sigui qüestió de fer-ho ara. Ara per ara volem que soni la Tèxtil i
després, quan estigui assentat el nom, doncs ja passarem a donar a conèixer noms i
opcions més individuals.
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CULTURA
POPULAR
"Cultura popular" ha estat un concepte molt emprat, darrerament, per part de
les nostres institucions. De fet hi ha hagt un reconeixement de la cultura popular
com una part del nostre patrimoni cultural encara que en molts casos hi ha, encara, un sentiment de falsa vergonya, una visio de cultura de segona categoria.
La cultura popular esdevé un dels elements que diferencia la nostra identitat
com a col·lectiu, i esdevé una eina clau pel desenvolupament econòmic i social.
Des de la revista ARTS hem volgut fer una anàlisi del que suposa la cultura tradicional a les comarques de ponent: En Joan Grau, ens fa la interpretació de la
capitalitat de la ciutat de Lleida. L'Arnau Martell ens fa la lectura dels diferents
territoris culturals que hi ha a les comarques de Lleida. En Jordi Abella, director
de L'Ecomuseu de les Valls d'Aneu reflexiona sobre la importància de la cultura
popular i finalment en Quim Minguell analitza el binomi de cultura tradicional i
economia. Us convidem, doncs, a la reflexió de la cultura del dia a dia i de la
vida...
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El territori cultural

Parlar d'unitat cultural partint d'una divisió provincial és una fal·làcia, fins i tot
una presumpta unitat cultural a partir de l'esquema comarcal és fictícia. Els límits
territorials prescrits políticament obeeixen essencialment a necessitats administratives que no sempre coincideixen a unitats culturals. Quan ens referim a terres
de Ponent o a comarques lleidatanes ho fem per substítuir el concepte territorial
de província que en aquests moments no gaudeix de bona acceptació. Ara bé, les
terres de Ponent tenen una varietat geogràfica, cultural, econòmica i turística
que fa encara més accentuada la ficció d'unitat. Es tracta d'un territori de contrastos, d'orografia diversa i d'inconnexions de comunicació, que fins avui ha
mantingut illes culturals mentre es generava la interacció en d'altres zones.
Per una banda la unitat provinent de similituds atàviques, derivades de relacions
històriques ha estat alterada per les vies de comunicació, pel foment del turisme
en diferents fases i per les possibilitats econòmiques de cada territori.
Avui que el fet cultural està en primera línia de valoració del territori ens trobem
amb un joc de contrastos molt important. Per exemple, mentre les àrees pirinenques conserven un patrimoni històric que és un punt important d'atracció turística, d'altres àrees com el Pla, de més fàcil accés i depenent en bona part de la
ciutat de Lleida, tenen tot sovint veritables problemes per projectar-se i refermar
una indentitat pròpia.

Divisions geogràfiques
Possiblement la manera més fàcil de dividir les terres de Ponent sigui de forma
geogràfica i econòmica. Les similituds territorials de diverses zones també porten
tipus de conreus o de ramats amb tarannàs similars, com per exemple. El territori
porta uns condicionants climatològics que condicionen la forma de vida, per aquest
cantó, evidentment no significa el mateix conviure amb la boira baixa, amb la

neu o amb la sequera. L'orografia i les vies de comunicació configuren d'altres
variants de relació dins d'una mateixa unitat territorial teòrica.
Per damunt de tot, la singularitat local fa que la pertinença a un territori delimitat
quedi diluïda per la projecció local a partir d'accions concretes. Un exemple podria ser el d'Os de Balaguer, que per mitjà de la Trobada Nacional de Campaners
ha sabut projectar-se fins i tot internacionalment, mentre que la comarca de la
Noguera a nivell general és poc coneguda. Per contra tenim que la població d'Àger
ha sabut projectar-se com a lloc idoni per a la pràctica del parapent, mentre que
el fet de tenir una col-legiata d'un valor històric i patrimonial molt notable no ha
obtingut la mateixa projecció.
Per altra banda tenim unitats geogràfiques no coincidents amb les administratives que tenen una unitat també cultural, l'exemple més marcat de les quals el
tenim en valls de Pirineu com la de Boí o la d'Àneu. També cal tenir en compte
accions concretes en funció del territori com les rutes de castells de la Segarra o
la de la Vall del Llobregós, que essent experiències ben interessants, no tenen
sobre el territori la senyalització i la comercialització d'objectes o edicions de
suport que el turista cultural busca.

Divisions culturals
És difícil plantejar unes divisions culturals defensables al cent per cent, només es
pot fer de forma teòrica a partir de corrents culturals marcats per les vies de
comunicació o per la unitat territorial tant geogràfica com climàtica. Inicialment
trobem ja que la unitat territorial amb uns raonaments geogràfics queda alterada
per la Vall d'Aran, una comarca amb una personalitat i uns fets culturals indiscutiblement propis. Una llengua pròpia, la situació a la vessant francesa del Pirineu,
uns costums i sobretot una voluntat de ser com són, demostra perfectament la
manca d'unitat.
Així doncs, el més simple és intentar una divisió per ritmes culturals, prescindint
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de fenòmens locals i d'accions concretes a partir de la singularitat o projecció del
territori.
Una primera unitat la podríem definir com les comarques pirinenques, agrupant
la Vall d'Arañ, l'Alta Ribagorça i els dos Pallars. L'Alt Urgell, malgrat ser una
comarca de Pirineu entraria en una altra zona. Així mateix cal tenir en compte la
vinculació natural de la Val d'Aran amb la vessant francesa del Pirineu i la de
l'Alta Ribagorça amb la Ribagorça aragonesa.
Una segona divisió podria fer-se a partir de la ruta d'Andorra, element innegable
que ha condicionat el territori per a bé i per a mal, amb l'Alt Urgell, la part lleidatana de la Cerdanya, una part de la Noguera i el Solsonès. Aquesta darrera comarca però, té un ritme propi que la fragmenta segons l'àrea d'influència del
Bages, del Berguedà, de la Segarra o de l'Alt Urgell. En aquest cas no podem
parlar d'una unitat cultural però sí de ritmes turístics similars.
Una tercera divisió seria la ruta Barcelona-Lleida, amb la Segarra, l'Urgell i el Pla
de l'Urgell, encara que aquesta comarca té una funció de coixinet amb la zona de
Lleida. De fet ens referim a la part que envolta la carretera nacional II i d'aquí
podríem derivar una subdivisió que és la part nord de la Segarra i de l'Urgell, que
té una línia pròpia intermèdia entre la ruta d'Andorra i la divisió que estem comentanL
La quarta divisió englobaria la Noguera, les Garrigues, el Pla de l'Urgell i el
Segrià. En aquest cas tenim un contrast gairebé brutal entre la forta personalitat
de Lleida amb tendències absorbents i la despersonalització dels altres territoris
esmentats. No és accidental que el Pla de Lleida o les Garrigues facin veritables
esforços per projectar la seva identitat, no cal dir-ho de les poblacions del Segrià
pràcticament desconegudes i sense projecció, pel poder d'atracció de la capitalitat de Lleida. També en el Pla de Lleida es detecten els fenòmens d'immigració
més importants.

És evident que aquestes divisions cal desenvolupar-les, malgrat que en aquest
article no hi ha espai suficient per fer-ho. En el desenvolupament caldria destacar les sincronies i els ritmes per contrastar-los amb els factors unitaris.
Factors unitaris

Malgrat que ja hem dit que no es pot globalitzar culturalment les terres de Ponent, sí que existeixen uns factors que globalitzen i per tant poden ser tan estabilitzadors com desestabilitzadors. En primer lloc, la capitalitat de Lleida comporta també el centralisme de mitjans de comunicació i en molts casos una visió
distanciada del fet real concret. La mateixa administració conserva una divisió
provincial perquè tant la Diputació com els Serveis Territorials de la Generalitat
són de demarcació provincial. Aquests elements reforcen la capitalitat lleidatana
però no ajuden necessàriament a cada una de les identitats locals.
Curiosament mentre els fets positius són en àrees reduïdes per sota de la delimitació comarcal, els vicis generalitzats són més fàcilment globalitzables. Només
per fer-ne un tast i referint-nos a la ruta Barcelona-Lleida ens podríem preguntar
per què l'Aplec del cargol té més popularitat que la Festa Major de Lleida, o
l'Aquelarre més que la Festa Major de Cervera, o la dicotomia amor-odi entre la
Festa Major de Tàrrega i la Fira de Teatre, o per què a Bellvís han aconseguit més
ressò amb la recent festa dels Firals que amb la Festa Major... O fins i tot per què
el tema d'aquest article no ha estat objecte d'un estudi profund.
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Com totes les ciutats que són la capital del territori i que en fan ús i abús d'aquesta
atribució, per fer-ne una dissecció caldria tenir en compte el territori que en depèn
en menor o major mesura, però principalment el territori més immediat, poblat
de satèHits-dormitori que queden desdibuixats per la personalitat de la gran ciutat.
Les grans ciutats en aquests casos són carnívores, devoren la personalitat de petits
nuclis, fins i tot dels barris incorporant a la macroimatge de ciutat cada una de les
particularitats, potenciant-ne les que els convenen i ignorant les que els destorben.
En el cas de Lleida ens trobem com en tantes d'altres ciutats amb una politització
extrema a tots nivells. Però a diferència d'altres, Lleida mostra una imatge de
politització a nivell cultural, sense reductes aparents d'intel·lectualitat
despolititzada. Ellleidatanisme és una premissa que tots els grups, col· lectius,
partits i grupuscles es fan seva, però cada un sota un diferent prisma. Això fa que
no es vegin uns referen ts generals assumits per tothom i que cada acció esdevingui
parcial sense que necessàriament portin una etiqueta concreta.
No necessàriament el lleidatanisme l'identifiquem amb els trets d'identitat de
Lleida. El lleidatanisme és una actitud subjectiva individual o grupal que perd
sentit si no té uns referents ciutadans clars. La identitat de les poblacions es legitima a nivell patrimonial; ara bé, aquest nivell patrimonial es divideix entre material i immaterial. No cal dir que el referent més eloqüent de patrimoni material
de Lleida és la Seu Vella, eix central d'una ciutat que històricament ha hagut de
configurar-se, fins i tot urbanísticament, en funció d'aquest monument. Ara bé
quan ens referim a patrimoni immaterial els paràmetres difereixen
considerablement perquè hi entren els costums, les tradicions i sobretot les actituds
individuals o grupals que se'n deriven.
Quan de l'acció individual del costum o la comunitària de la tradició se n'apropia
un col·lectiu concret, derivant-la a interessos propis i fent-se-la a mida el sentit
de globalitat de la comunitat, esdevé una desviació del concepte d'identitat local.
Si això succeeix en més d'un grup alhora, la desviació es multiplica i apareix una

indefinició de referents, fins que es produeix un desconcert entre els ciutadans.
Possiblement aquest exemple sigui us cas aplicable parcialment a Lleida.
Cal diferenciar el lleidatanisme del concepte d'identitat local, sempre que no
arribi el moment en què siguin sinònims de manera natural. És evident que Lleida
ha de reaccionar davant del centralisme barceloní i és veritat que parlant en el
sentit més ampli del territori lleidatà, moltes vegades de la Panadella enllà ignoren les terres de Ponent. Però també és veritat que això va molt bé a les terres de
Ponent i en especial a Lleida, per assumir un victimisme i fomentar un
lleidatanisme anacrònic que només facilita el fet de mirar-se el melic. Tampoc
podem oblidar que mentre retreu a Barcelona el seu centralisme, Lleida ciutat
envers les comarques que en depenen administrativament, exerceix la mateixa
mena de centralisme, impedint o retraient tot sovint la comunicació directa de
zones o poblacions concretes.
El patrimoni immaterial és allò que els lleidatans se senten o s'haurien de sentir
seu, com per exemple les festes. En el calendari bàsic de la ciutat es mouen
institucionalment dues diades, Sant Miquel i Sant Anastasi, mentre que per altra
banda d'altres celebracions com per exemple l'Aplec del Cargolo els Fanalets de
Sant Jaume existeixen per uns paràmetres diferents i obeeixen a iniciatives
populars. Mentre aquestes dues darreres tenen un origen popular dirigit a tots
els ciutadans, però de consum i participació bàsicament pròpia, les altres dues
són ciutadanes amb tota la càrrega simbòlica possible.
Una festa ciutadana amb el sentit més simbòlic de la paraula ha de contenir uns
ingredients bàsics necessaris: tradició, popularitat, participació, simbolisme i
sobretot identitat. Fixem-nos que per refermar el que acabem de dir calen uns
altres ingredients essencials: ritual, símbols i litúrgia. És possible que a algú se li
puguin acudir paraules de procedència divergent amb l'ús que se'n fa, com
multiculturalitat, modernitat o mestissatge. Desenganyem-nos, en tots els casos
el significat d'aquestes paraules tenen sentit quan esdevenen certes per acció

natural i evolució lògica (és a dir no per decret o per moda) i sempre quan existeix
un substrat sòlid de personalitat ciutadana. La Barcelona tan criticada i a l'hora
tan copiada, propulsora de missatges com els que hem esmentat, ja fa temps que
fomenta la tradició i la identitat local corn a element dinamitzador i sobretot
cohesionador de la ciutat. Ja fa temps que a nivell d'identitat no prioritza districtes
o barris perquè no entélin la imatge global de ciutat. En canvi a Lleida encara es
fa guerra de trinxeres políticament parlant, barri a barri, entitat a entitat per
guanyar un pam que es perdrà demà. Mentrestant, qui més hi perd és Lleida
mateixa, dessagnada per tants microlleidatanismes en lluita, que mentre perden
el temps en futileses, no els en queda per fer una Lleida forta amb un caràcter i
una personalitat que estigui per damunt de tanta mesquinesa.
Així, doncs, tornant a l'exemple de les festes, caldria una anàlisi per esbrinar què
signifiquen per als lleidatans. En cap cas és valorable citar el nombre d'espectadors
que assisteixen als espectacles, perquè no estern parlant de cultura de consum,
sinó de cultura de participació o encara més de cultura identitària. Tampoc es pot
dir encara que els Moros i Cristians siguin un element en ple arrelament tradicional, encara que al pas que van només es tracta d'una qüestió de temps. Han
d'existir uns moments rituals, de referècia ancestral en què amb solemnitat tots
els símbols de Lleida tinguin el seu paper protagonista, però que prèviament els
lleidatans els coneguin, els valorin, els assumeixin i sobretot n'estiguin orgullosos. Corn és que la majoria dels nostres fills ignoren que tenim un penó que
antigament el fet de dur-lo era un honor?
D'altra banda, la millor manera que més enllà de la Panadella ens facin cas, és
provocant-los amb els fets de la nostra identitat, generar-los un sentiment fins i
tot d'enveja, que el que tenim i el que sorn no es pot deixar de banda. Això sí,
sense agressions, unitàriament i amb perfecta convivència amb l'entorn. No hem
de protestar pel que reclamem com aquell qui somica, hem de demostrar amb
fets que anem més enllà del que es pensen, però constructivament i amb una
imatge elegant.

Prenem per exemple Berga, Olot o Tarragona per citar tres ciutats separades
entre sí, però que tenen una personalitat assumida de manera orgullosa pels seus
ciutadans i fonamentada per aquell patrimoni immaterial que esmentàvem,
institucional i popularment protegit, valorat i sobretot assumit. Finalment encara
ens podríem preguntar què fan les entitats de tota la vida davant d'aquest
desconcert... o potser ens podríem preguntar si no seria una de les funcions de
l'IEI, però naturalment sense que com avui, doni una sensació d'ens polititzat.
Un dia, un lleidatà d'adopció que evidentment no diré qui és, comentava que
Lleida és mesquina amb ella mateixa, que per por de superar-se tendia a
autodestruir-se. No crec que el cas sigui tan fort, però el que és evident és que cal
deixar de banda interessos parcials, especialment polítics perquè popularment
des de l'essència de la ciutat i amb la tutela de les institucions (però només amb
la tutela) es fomenti un lleidatanisme, un de sol i gens crispat, que sigui sinònim
de la identitat local de Lleida.
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Fins fa relativament poc la cultura no ha estat objecte
d'investigació per part dels experts en economia.
Últimament s'ha posat de moda de publicar i fer
estudis de mercat. Ara ja coneixem dades
d'assistència a espectacles, comencem a saber quins
són els gustos del públic, es fan més accessibles les
xifres de rendibilitat de les inversions públiques i
privades, les anàlisis de les demandes de béns i
serveis culturals o el rànquing de les principals
indústries culturals.
Ara bé, gairebé totes aquestes macroxifres i les
anàlisis fan referència a una cultura escrita en
majúscules. És la cultura de les grans produccions
teatrals, dels reconeguts cantants i de les grans
produccions cinematogràfiques. Són xifres espaterrants, i amb moltíssimes lectures i interpretacions
dirigides a justificar estratègies de mercat, polítiques
culturals i per desgràcia massa sovint són usades per
explicar allò que, justament, no és.
La cultura popular, aquesta que alguns escriuen en
minúscula, sembla renyida amb l'economia. És la
cultura de les vuit del vespre a les deu de la nit, la
que fa festa major i treu els gegants a ballar, de la
dansa i castells a la plaça, dels focs i dimonis al carrer,
de les campanes i les passions, dels pessebres, dels
raiers, dels bitllaires, caramellaires, etc. És la cultura de la gent i de la vida... és un cultura amb una
càrrega simbòlica i la que ens fa reconèixer com a
integrants d'una comunitat.

Ningú pot negar la transformació que, en els darrers
anys, ha sofert la cultura popular en tot allò que fa
referència a la seva imatge i comunicació. És un
esforç fet sense perdre el sentit vivencial que li és
propi. Els promotors d'aquest tipus de manifestacions
han incorporat tècniques de gestió i de comunicació
publicitària i això els possibilita de trobar nous
mercats i respondre a les demandes reals de l'entorn.
Aquest procés s'ha fet sense complexos i, en la
majoria de casos, amb la consciència ben clara de
tenir un producte força competitiu i amb capacitat
d'assolir un prestigi i ocupar l'espai propi en el mercat
de la cultura. El fet real és que els mitjans de
comunicació cada cop es fan més ressò d'aquesta
"mena" de cultura i li dediquen més espai informatiu.
Aquesta nova inèrcia de l'increment de públic fa
créixer també l'interès de l'espònsor i del patrocinador. Ja no se'ns fa estrany -ja és habitual- trobar els
logotips d'una empresa de cervesa, d'entitats
financeres o de supermercats en activitats de cultura
tradicional. Sens dubte, és un bon indicador de la
rendibilitat econòmica i social d'aquest àmbit de la
cultura. També és un bon senyal que aquest món ha
superat aquell debat purista sobre la publicitat en la
cultura.
Si la cultura, en un sentit general, ha estat poc estudiada pels economistes, en el cas del binomi cultura
popular/economia podem dir que encara no s'han
establert les bases mínimes per començar a fer algu-

A finals del passat mes de març es va celebrar a
Anglesola la Festa dels Tres Tombs. El pressupost va
ser d'uns 15 milions de pessetes. Es calcula en 20.000
els assistents a la Festa, alguns es van quedar a dinar
i a sopar, altres van entrar a la fira medieval, es van
vendre 20.000 números del sorteig del carro carregat
de fato, va haver-hi un concert el dissabte a la nit,
etc. Com es valora (si calo bé si es pot) tot això? Com
es cataloga la repercussió, el prestigi i el ressò que
aquesta activitat suposa per al poble?

Quim MI
na cosa. Si analitzem, per damunt, les poques xifres
que coneixem d'aquest sector de la cultura ens
podem dur alguna sorpresa; el món associatiu, les
festes majors, el carnaval, els armats, lo Marraco, la
castanyada, Sant Joan, Sant Antoni, els pessebres,
les passions, les sardanes, els gegants, els moros i
cristians, els castellers, els grallers, el cant de la
sibiHa, la Festa del Segar i Batre, la Festa dels Raiers,
la Festa de la Verema, l'Aquelarre. Són moltes
activitats i festes que es repeteixen cíclicament, i que
mouen molta gent i molts interessos.
A Catalunya hi ha censades més 15.000
associacions 5.000 de les quals pertanyen a la cultura popular on hi ha implicades un milió de persones d'una forma directa. Es pot fer un càlcul del
volum econòmic directe que remenen? Les festes
majors, quin cost pressupostari suposa als
ajuntaments o comissions organitzadores? Com
es calcula les repercussions econòmiques
directes i indirectes de les més de 4.000
manifestacions populars que es celebren al llarg de
l'any a Catalunya? Podem treballar amb xifres
absolutes i comparatives amb altres
activitats economicoculturals? Podem
comparar la rendibilitat social i
econòmica de la Festa del Moros i
Cristians de Lleida amb els Cicles
d'Òpera de Sabadell? Amb quins
criteris ens guiem a l'hora de fer un
estudi d'aquest sector?

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, un altre exemple,
va ser visitat al llarg de l'any 1997 per 11.600 persones. De ben segur, molts d'aquests visitants eren
turistes ocasiona:Is que anaven a fer esports
d'aventura o d'altres activitats pels Pallars. Ara bé,
també, hi ha un gruix d'escoles que van a visitar
l'Ecomuseu i que van anar-hi amb la voluntat
expressa de visitar l'equipament. Valorar la incidència
que té aquesta activitat cultural sobre la resta de
sectors del territori encara és possible i ens donarà
una visió molt ampla de la repercussió del museu en
l'entorn. Ara per ara, s'està fent un estudi de
l'impacte... és un primer pas que de ben segur ens
permetrà pautar aquesta línia d'investigació.
De moment, no hi uns indicadors econòmics prou
sòlids per poder fer un estudi de la incidència
d'aquests tipus d'activitats sobre els diferents sectors
de l'economia. De qualsevol manera, comença a
haver-hi una sensibilitat per part d'economistes cap
aquest sector cultural, a la vegada que comença a
haver-hi una consciència per part dels agents de la
cultura
popular com a peça i
integrants
d'u n a
x a r x a
econòmica
que té una
repercussió
directa i immediata
sobre el
territori.
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CULTURA SE SE
EVOLUC ó?
Fins no fa gaires anys, i en molts casos encara avui,
s'ha definit la cultura popular com el seguit de costums i tradicions que formen part i legitimen la
identitat del poble català. Des d'aquesta perspectiva, no ha costat gaire integrar sota aquest concepte aspectes tan diversos i immaterials com balls
i danses, cançons, rondalles, festes i fins i tot creences. Qui dubtaria en classificar la sardana, els
gegants o els castellers com a elements referencials d'una nostrada tradició mil·lenària? Diverses
publicacions, corrents literàris i treballs de recerca actuals continuen defensant la visió de la cultura popular com la pervivència d'antigues formes
de vida, ancestrals però encara vives en la memòria col·lectiva, que connecta directament passat i
present.
Aquesta base conceptual que, conscientment o inconscient, acompanya sovint a termes tan quotidians, utilitzats i assumits en el nostre vocabulari
com "costums i tradicions", "cultura popular i/o
tradicional", etc., ens hauria d'implicar necessàriament un esforç de reflexió i discussió. Us presentem en aquest article algunes d'aquestes reflexions que, sens dubte, ens poden ajudar a entendre, interpretar i participar en aquell àmbit del
complex món cultural i associatiu, habitualment
anomenat com a cultura tradicional o popular.
En primer lloc, cal dir que l'estudi de qualsevol
aspecte de la cultura humana o de les formes de
vida d'una comunitat han de passar pel coneixe-

ment del context geogràfic, social i econòmic que
envolta aquell grup humà i, sobretot, de la capacitat d'evolució i transformació -bé interna o externa- que aquest sempre té. En cap cas hem
d'aillar un element cultural com pot ser un ball,
una cançó o una festa, per exemple, de la realitat
econòmica, social i humana que l'envolta. Ja és
hora de començar a abandonar la idea de l'existència de les pervivències que, com a fòssils culturals s'han mantingut vius fins a l'actualitat. Sens
dubte, tota manifestació cultural té algun sentit o
funcionalitat lligat a la comunitat mateixa i a la
seva evolució. En aquest sentit, una de les grans
contradiccions que comporta el concepte de "cultura popular" és l'estatisme i la falta de capacitat
per poder evolucionar i transformar-se que se li
atorga. És indubtable que una manifestació cultural com pot ser la Festa de les Falles d'Isil (Pallars
Sobirà) celebrades durant la nit de Sant Joan, a
les quals s'atribueix un origen fins i tot anterior al
cristianisme ha anat canviant en el temps, i no
únicament en la seva forma sinó també en la seva
funció social. En aquest cas, si llegim diverses
descripcions històriques d'aquesta celebració trobarem importants elements de transformació i
modificació durant tota la seva evolució. Sens dubte elements com els canvis econòmics del poble
d'Isil, les modificacions en les estructures socials,
de parentiu i la transformació del món ideològic,
fan que la funcionalitat social i de grup que tenia
la Festa ara fa cent anys sigui en una gran part
diferent a la que pot tenir actualment.

Jordi ""Ullii....""
Sovint es justifica que una manifestació cultural
passi a ser sacralitzada com a "tradicional" pel fet
que tingui un origen immemorial, o almenys que
així se li suposi. Són expressions i comentaris comuns aquells que diuen: "És que aquesta festa,
ball o celebració és tradicional perquè en aquest
poble sempre s'ha fet". Un cop més, estem davant
d'una possible trampa conceptual. Quants anys
han de passar per considerar una expressió cultural com a tradicional? Cinc, deu, cinquanta, cent
potser? O és necessari que passin més de cent
anys? Segurament ningú dubtarà davant de l'afirmació que les falles d'Isil, a què abans fèiem referència, ha de considerar-se una festa tradicional
ja que té un origen històric indubtable. Però, podem integrar també dins del selecte i distingit grup
de la cultura tradicional altres celebracions més
novedoses, com l'Aquelarre de Cervera, la
Transegre de Balaguer o els recents moros i cristians que s'han incorporat al cicle festiu lleidatà?
Sembla que el concepte tradicional i/o popular
comporti necessàriament una dimensió històrica
que lligui directament el passat i el present. En
realitat, sovint la gran preocupació dels estudiosos ha estat intentar resseguir l'origen històric
d'aquestes manifestacions culturals per justificar
la seva gran "autenticitat" i "valor folklòric", deixant de banda les anàlisis socials, econòmiques i
culturals que ens permetin entendre la funció actual de dita manifestació cultural com una part més
de la vida local en les seves múltiples dimensions.
Probablement molta gent pensa que aquestes re-

flexions són excessivament teòriques i que l'important és que totes aquestes manifestacions culturals -es considerin tradicionals o no- siguin dinàmiques, vives i comportin un alt nivell de parti-
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cipació col·lectiva. Certament, qui pensi això té
una bona part de raó, però en tot cas és important
intentar evitar caure en els constants paranys ideològics i de concepte que poden dificultar el
desevolupament d'aquests temes.
Les diverses manifestacions, siguin del tipus que
siguin, que enriqueixen la nostra cultura -entesa
evidentment des d'una perspectiva dinàmica- són
un dels instruments que disposa la comunitat per
expressar la seva identitat com a grup, integrar
diversos nivells de relació sigui de tipus
intergeneracional, de grups d'edat o de col·lectius
específics, i al mateix temps mostrar (sovint d'una

manera ritualitzada i simbòlica) l'estructura social, ideològica i econòmica amb què conviu la comunitat.
Aspectes com la jerarquia, l'organització social i
de gènere, el món econòmic local, etc., sovint s'interpreten a partir d'aquestes expressions culturals.
Sens dubte, l'estudi de les manifestacions culturals en el seu context és una molt bona manera
d'interpretar i conèixer la realitat local d'una comunitat. En definitiva, totes aquestes manifestacions culturals formen part de la vida de la comunitat i són un bon reflex de l'evolució i les transformacions d'aquesta.
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duard ROU
L'I I de setembre de 1997 SEGRE iniciava un projecte
editorial nou dins l'àmbit de la premsa dels països catalans: l'edició simultània de dos diaris, un en català i l'altre en castellà. Enrere quedaven dos anys d'estudis de
mercat, de preparació d'un llibre d'estil, i de muntatge
d'una infraestructura interna que fes possible aquest
repte. La proposta, doncs, s'avançava a la d'EI Periódico
-apareguda un parell de mesos més tard- i convertia un
diari d'abast comarcal capdavanter en la publicació d'un
tipus d'edició tan innovadora.
Sense uns precedents que marquessin el camí a seguir
d'aquest particular periple editorial, com es porta a
terme tot plegat? S'ha de dir d'entrada que no hi ha una
redacció simultània dels dos diaris, sinó que la redacció
en català queda supeditada i és posterior a l'original en
castellà, és a dir, hi ha un procés prou conegut de traducció. La terminal, un aparell SUN de l'empresa
INCYTA, que és la que ha venut al diari "aplicació ESCA Translator, s'encarrega de traduir tots els textos
editats amb el sistema amb què funciona la xarxa de
SEGRE, que és EDICOMP 4.000. Aquests articles els
envia prèviament cada redactor, i un cop la terminal
finalitza la traducció de cada article, els encarregats de
l'edició en català procedeixen a la seua revisió exhaustiva, que consisteix a adaptar totes les pautes establertes pel llibre d'estil i a corregir totes les incongruències
a diferents nivells (lèxics, sintàctics i morfològics, principalment) que la traducció automàtica de la màquina
comporta. Pel que fa a la primera qüestió, seria molt
llarg d'explicar tots i cada un dels punts que contempla
aquest llibre, però en podríem numerar uns quants de
significatius que, a més, han tingut un important ressò i
no deixen de ser pautes del tot admeses per l'Institut
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d'Estudis Catalans. D'una banda, hi ha la qüestió dialectal: es tracta, per exemple, de reconvertir els infinitius
tenir, venir en tindre í vindre, el treure en traure o el
néixer en nàixer. L'apartat estrictament lèxic opta per la
variant genu'inament nord-occidental (atansar per acostar, pedregada per calamarsada, entre altres) i, a més, es
pren partit decidit pels evidents dialectalisme com ara
escatxigar o entrepussar. En referència a l'aspecte morfològic, els característics possessius meua, teua i seua,
que han impactat tant, ja estan assumits en la programació de la terminal. Els editors, això sí, han de canviar
el determinant numeral dues per dos (opció que l'IEC
també contempla com a correcta).
D'altra banda, el llibre d'estil determina l'aplicació d'un
llenguatge planer, d'acord amb les pautes establertes
per a tots els productes periodístic. Es procura emprar
la mínima quantitat possible d'oracions passives. En
àmbits com el morfosintàctic, a més, es dóna sovint la
necessitat de canviar el relatiu la qual cosa per cosa que,
que fa més entenedor "enunciat en què s'inclou.També
s'eviten els termes cultes o de fort pòsit arcaïtzant,
com ara àdhuc, ço és, ambdós, hom o l/ur. Així mateix,
quan es presenta la possibilitat de triar entre més d'una
opció a qualsevol nivell lingüístic (sobretot el que correspon al lèxic), cal tendir a utilitzar, sempre a partir
del que és correcte en català, la que més s'atansi al
castellà. L'objectiu d'aquesta metodologia és permetre
que el lector, avesat a llegir des de sempre en castellà,
s'habituï de la manera més còmoda possible a la lectura
del diari en la seua pròpia llengua. Així, en l'aspecte
lèxic, per exemple, utilitzem aficionat en lloc d'afeccionat, fer servir, utilitzar, usar en lloc d'emprar, estar en lloc
de romandre. S'ha de destacar que, dins de la sintaxi i la

morfologia, la tendència acostuma a ser a la inversa, és
a dir, les estructures pròpiament castellanes difereixen
notablement de les que cal emprar en un català que
pretengui ser correcte. Per exemple, la setmana que ve,
mai la pròxima setmana; tendència a substituir el possessiu seu/seua pel pronom feble en, sempre que sigui
possible, etc.
Cal assenyalar, tanmateix, que hi ha un grup de seccions del diari que funcionen fora de la xarxa de
l'EDICOMPAquests textos, doncs, no passen mai per
la terminal de traducció i els editors de català s'encarreguen de traduir-los directament, treballant sobre pantalla. Es tracta de les pàgines de la programació televisiva, la borsa, els gràfics iHustrats,la portada i la contraportada,que funcionen amb el programa QUAD PARK,
amb l'excepció dels gràfics que ho fan amb
ILUSTRATOR.
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Tenint en compte tot el que hem explicat fins ara referent a les pautes d'estil, quin ha estat l'impacte social de
l'edició en català? S'ha de destacar, d'entrada, que determinades opcions d'estil han sobtat la major part dels lectors en català: fins ara, no s'era conscient que alguns trets
marcadament dialectals, com els possessius meua, teua,
seua, que tenien una nul'la presència en la premsa escrita
en català coneguda fins al moment, eren del tot admesos
per l'IEe. La manca d'hàbit a veure una modalitat de cata-

là nord-occidental escrit havia tendit a provocar unes actituds restrictives per part del lector potencial en català,
avesat al model estandarditzador de publicacions com
l'Avui. Sortosament, sembla que aquesta mena de reivindicació dialectal comença a quallar, gràcies a l'acceptació
que s'ha produït per part del públic receptor.
Pel que fa a les vendes de SEGRE en català, podríem dir
que la positiva acollida es reflecteix perfectament en
les xifres: els dies laborals es venen, entre venda al quiosc i suscripcions,gairebé un total de 5.000 exemplars,
partint d'un tiratge de 6.000. Els diumenges, però, les
vendes arriben als 6.000, amb un tiratge inicial de 8.000.
Per zones, el nombre de vendes coincideix, com no
podia ser altrament, amb l'índex d'ús de la llengua catalana. Així, comarques com l'Urgell, el Pla d'Urgell, la
Segarra o les Garrigues, registren els nivells de venda
més alts, i d'altres com la Val d'Aran o l'Alta Ribagorça
mostren els percentatges més baixos. A la comarca del
Segrià, tenint en compte aquesta correspondència entre vendes i ús de la llengua, es dóna una certa estabilitat. Menció a part mereix el cas de les comarques de la
Franja, on l'index és francamement baix, també en proporció directa amb l'ús.
El que sí podem assegurar, a tall de conclusió, és que
SEGRE en català ha arribat, a nivell general, a una consolidació que satisfà totalment les previsons inicials i s'ha fet
un lloc significatiu dins la realitat social lleidatana.

CONSERVAR
I RESTAURAR
A PONENT
úriaGILART
És necessari conservar tot allò que s'anomena patrimoni perquè és un document de la nostra història i
l'aportació que fem a la memòria de les properes generacions.
En el s. XVIII el restaurador sol ser pintor de professiò, en el s. XIX els museus deixen de ser dipòsits i
sales d'exposició, augmenten altres funcions com són
les pedagògiques i investigadores, també es doten de
biblioteques, laboratoris i es creen els tallers de restauració.
Després comentaré dos casos d'obres que van patir
diversos canvis d'estil, que és un dels motius pel qual
antigament es restaurava i que actualment no té cap mena
de sentit, però que ens trobem sovint en les peces.
Dia a dia s'ha anat incorporant el caràcter científic en
les intervencions de conservació i restauració. Les
obres són analitzades des de diferents perspectives
(anàlisis de la matèria, fotogràfica, històrica...) i és molt
important la interdisciplinarietat a l'hora de realitzar
qualsevol mena d'estudi o intervenció, ja sigui directament o indirectament sobre la matèria d'una peça.
Avui es treballa des d'una conservació preventiva, és
molt important oferir als objectes unes condicions
ambientals correctes i constants per tal d'estabilitzarlos i aturar la seva degradació. Un cop aconseguit això
s'ha de procedir a les tècniques de conservació i restauració, si és necessari.
Des del 1982 es restauren gran quantitat d'obres de
Ponent dirigides pel Servei de Restauració de Béns

Mobles de la Generalitat de Catalunya, en forma de
campanyes d'estiu, o bé es traslladen al Centre depenent de les dimensions del tipus de material. En l'àmbit de l'arqueologia ja fa onze anys que funciona amb
un bon equipament tècnic el laboratori de la Universitat de Lleida. El 1992 es va realitzar la remodelació de
la sala d'arqueologia de ¡'IEl, els objectes es van restaurar, exposar i emmagatzemar correctament.
El Museu Jaume Morera realitza intervencions de restauració continuades en el fons des del 1995, aquest
fet és molt important tenint en compte el baix pressupost per fer restauracions i la manca d'equipament de
què disposa. Anteriorment ja s'havia realitzat una gran
tasca de condicionament del magatzem i de forma periòdica es prenen les mesures de temperatura i humitat relativa que són els factors més importants que cal
controlar per a una bona conservació preventiva.
Ara tenim la sort que les institucions s'han sensibilitzat i posat d'acord sobre el tema per aplicar les solucions necessàries i aturar la degradació del nostre patrimoni. Darrerament la ciutat està revent un impuls de
desenvolupament cultural molt important i és bo que
no s'aturi ja que ens manca una estructura museistica
com a puntal d'aquest fet.
El desembre de 1997 es va inaugurar PROOEMIUM, que
és una magnífica exposició no només per a les peces exposades i la recuperació de l'església de Sant Martí, sinó
també pel fet d'haver donat aquest pas. Prooemium significa acció esdeveniment... que precedeix i prepara quelcom més important; part preliminar o introductòria.
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Estratigrafia en la qual observem a la part inferior l'original i sobre
dos repintats. Pertany a l'escultura de Sant Miquel.(Fotografia: Eudald
Cid i Ballbé)

Macrofotografia de les fibres del pi.Afegit que hi ha al suport de Sant
Miquel. (Fotografia: Eudald Cid i Ballbé)

Amb motiu d'aquesta exposició es van restaurar 28
obres d'art d'un total de 58, en representació de les
1.700 obres que reuneix el Museu Diocesà de Lleida.
Cada peça ha estat tractada des de les seves necessitats i sempre tenint present la mínima intervenció, la
part de la col'lecció està composta per orfebreria, taula
i talla policromada, pintura sobre tela, pedra policromada i sense policromar.

Els processos d'intervenció després de valorar i analitzar les policromies van ser els següents:

Com a representació de talla policromada tenim la de
Sant Miquel que pertany al segon terç del s. Xv, i medeix
160 x 62 x 36 cm. Analitzant l'obra, aquesta ens explica les diferents èpoques per les quals ha anat passant,
la policromia del vestit presenta com a mínim dues
intervencions antigues i restes d'una tercera, cosa que
en la resta de la peça no hi ha. Segons l'anàlisi de la
fusta, el suport és de noguer, aquesta fusta s'asseca
lentament i una vegada seca és bastant estable. En la
zona inferior hi ha un afegit de fusta de pi, fruit d'una
intervenció posterior.Tot plegat són dificultats que s'afegeixen a l'hora de realitzar una lectura correcta de
l'obra, és habitual trobar repintats i reconstruccions
parcials i constatem la importància de la col'laboració
entre professionals, ja que el restaurador classifica les
capes de policromia i les diferents zones per poder
determinar, juntament amb l'historiador; l'època de cada
intervenció. En aquest cas és important la presa de
mostres i el posterior estudi dels talls estratigràfics.
Com ja he dit, la zona inferior presenta una reconstrucció que es va realitzar per la manca de suport que
patia a causa de l'atac de xilòfags, aquesta encara que
útil és poc acurada i el guix utilitzat per realitzar els
volums tapava algunes formes de la talla original.

Per una banda es van respectar els repintats del vestit,
ja que el repintat visible és de qualitat encara que amb
pèrdues; es van retirar restes d'adhesiu aplicat superficialment sobre la policromia de manera incorrecta,
però va ser útil en el seu moment per evitar noves
pèrdues. Després es va fixar, netejar i envernissar. Les
carnacions de tècnica a l'oli són de bona qualitat i es
van netejar. La peanya i el drac eren les parts en què
decidir què es feia era força complicat. Es va retirar la
reconstrucció parcialment a les zones on el guix tapava l'original i els repintats, però deixant-ne mostra i es
va reintegrar amb tinta neutra.
L'obra es va potenciar en tota la seva globalitat, però
hem de tenir present que en l'aspecte de les policromies no és de lectura senzilla.
Un altre cas significatiu és el de Santa Maria Magdalena, obra gòtica de pedra policromada. La seva principal problemàtica era el mal estat dels repintats dels
vestit i la repercussió que aquesta degradació tenia
sobre el suport. Les carnacions repintades amb tècnica a l'oli, que per les seves característiques és molt
resistent, fa que el seu estat de conservació sigui milIor.També s'afegeix que el fet d'haver estat fragmentada en el passat, segurament el bust va estat guardat en
millors condicions de temperatura i humitat i el cos
podria haver estat al ras.
En aquest cas es van fer proves per determinar el nombre de repintats i el seu estat de conservació. Les car-

nacions presentaven dues repintades i es va optar per
retirar la més superficial ja que també era la més matussera. El llibre que té a la mà dreta estava repintat a
l'oli i se'n van retirar els dos repintats superiors per
arribar al mateix nivell de la carnació, ja que en aquesta zona n'hi havia un de més. La resta, pot d'ungüents i
vestit, que tenia el mateix tipus de repintats a sobre
d'un estuc gruixut que no era original i que amagava
els volums, les formes de l'escultura i presentava un
mal estat de conservació, és a dir patia una greu degradació, estava craquelat, queia i al caure s'emportava
part de la superfície del suport. Es va optar per retirar-lo.
Com és habitual s'apliquen els criteris internacionals:
intervenir si és necessari, reversibilitat i estabilitat dels
materials utilitzats i legibilitat de les intervencions, però
qui marca fins on arriba en una restauració, és la mateixa obra i les seves necessitats. Hem de tenir present que l'acció del pas del temps en les obres d'art és
irreversible fins a cert punt i actua amb desigualtat en
les diferents zones d'una mateixa peça, a causa dels
diversos tipus de materials i de les intervencions parcials que han anat revent.

Talla de Sant Miquel en procés de restauració.
(Fotografia: Carles Aymerich i Barba)

Opi,
Santa M. Magdalena, a l'esquerra veiem el repintat de l'última època
i a la dreta la policromia que estava sota.

I SI PARLEM
DE FOTOGRAFIA?

JordiV. pou
QlÚna cosa J>lldrà (algú) confessar que vulgui o que pugui servir? El que ens ha passat O ha passat a tothom o només nosaltres;
en un cas no és novetat i en l'altre no és per entendre's.
s¡ escric ci que sento és perquè aixi disminueixo la meva febre de sentir.
l'emando Pessoa, Llibre del Desfici.
Interpretar es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar un mundo50mbrío de signiflCad05.
Susan So.ntag, Contra la interpretación.

La fotografia és actualment un mitjà a bastament utilitzat.
Es fa difícil fer una llista de totes les situacions on es
troba present. Qualsevol de nosaltres seria capaç de
citar diverses de les seves aplicacions. Des de les
fotografies familiars, les de premsa, les documentals,
les artístiques, i un llarg etcètera, les vessants són
innombrables, i a més, tant es barregen entre elles com
en generen de noves subdividint-se. Això suposa que
la quantitat de fotografies que tenim al nostre abast
quotidianament sigui molt elevada, la qual cosa provoca que ens hi acostumem, que les vegem com una cosa
normal. I malgrat pugui semblar un contrasentit, això
acaba provocant un greu problema: no sabem com mirar una fotografia.
La gran majoria de les fotografies que veiem estan
lligades a un context precís i definit, ja sigui conegut
gràcies a la nostra pròpia experiència (fotos familiars),
o bé definit per un text que les acompanya directament
i que les explica o justifica (foto de premsa, publicitària,
etc.). Aquest context dirigeix sempre la interpretació
de la fotografia, creant unes pistes externes a la imatge
que ajuden a entendre-la. El missatge de la fotografia es
concreta al màxim, dirigint la nostra interpretació i
enteniment, facilitant la lectura. En alguns casos
s'utilitzen els mateixos elements continguts a la
fotografia, i en altres, una explicació que ens diu què cal

entendre. Però, què passa quan la fotografia es treu
fora d'un context conegut? Què passa quan no hi ha
pistes i la imatge se'ns presenta autònoma?
Quan no disposem d'elements interpretatius, ja siguin
propis o donats, es fa molt difícil encarar-se a una
fotografia. Us adoneu com és de difícil mirar una
fotografia sola, és a dir, sense text o explicacions
afegides? I si a més resulta que el fotografiat, el que surt
dins la fotografia, ens és desconegut, problema doble.
Aquest fet condiciona molt la creació fotogràfica. Són
poques les exposicions fotogràfiques capaces de prescindir d'explicacions prèvies. Hi ha molta por de no
arribar a un públic que difícilment sabrà com mirar les
fotografies sense un aprenentatge. Això no solament
és un problema per a aquest públic sinó que suposa un
fre infranquejable per als creadors.
Sols hi ha una solució: cal aprendre a mirar fotografies
de nou. Com estem acostumats a veure moltes imatges,
creiem que aquest aprenentatge ha d'ésser natural. No.
És molt més difícil del que sembla. El camí de la
interpretació fins ara utilitzat és problemàtic i molts
cops fàcilment condicionable. Cal cercar una nova via i la
clau es troba en conèixer una mica més el mitjà, com
funciona i quines possibilitats ens ofereix. Aquesta és la
voluntat d'aquest article. Però caldrà anar a poc a poc.

Comencem per centrar-nos en el que crec que és la
clau per analitzar tot el procés: el resultat, la fotografia
en sí mateixa. Analitzem què és una fotografia, quins
elements intervenen en la seva creació, i com cada un
d'ells condicionarà el resultat final, i per tant,
directament, la nostra capacitat de captar el missatge
que ens intenta transmetre.
En la creació de qualsevol imatge fotogràfica intervenen
tres pilars bàsics: la Tècnica, entesa com el conjunt de
mitjans materials utilitzats per a la realització de la
fotografia; l'Objecte, que és tot el que es veu dins la
fotografia, els seus components, ja siguin persones, coses, o llocs i finalment, el Subjecte, entès com el
fotògraf pròpiament dit, com el conjunt de decisions
que ell pren i que queden associades a la seva imatge.
En principi, cap d'aquests pilars esdevé més important,
i tots, independentment, poden determinar molt el
resultat final. Però, històricament, s'ha produït un
desenvolupament del mitjà que ha tendit a diferenciar
aquests elements, donant major importància a cada un
d'ells en funció del moment evolutiu de la fotografia.
Analitzem com ha estat aquesta evolució.
En els seus orígens la fotografia és purament un problema tècnic. Per als pioners de mitjan del segle passat,
la tècnica, el primer dels pilars, és la major preocupació.
El mitjà no està prou desenvolupat, cal crear tota una
base que no existeix. Trobar la manera de fixar les
imatges produïdes en una càmera fosca i fer-les perdurables en el temps. Un cop inventat aquest suport
fotogràfic primitiu és necessari perfeccionar-lo, millorant
la seva mínima qualitat inicial i fent-lo més ràpid. AI
mateix temps cal convertir la càmera fosca en una
autèntica càmera fotogràfica, afegint-li un objectiu i un
obturador. No hi ha dubtes, la tècnica és, gairebé en
exclusiva, la principal ocupació dels primers fotògrafs.
Però l'evolució és meteòrica. Des de l'invent de
Daguerre l'any 1839 a França fins a l'aparició de la primera càmera popularment venuda, l'Eastman Kodak de
1888 als EUA, no passen ni cinquanta anys.Tot un rècord.
La fotografia deixa de ser un problema tècnic. La càmera
facilita el seu funcionament i redueix la mida fins fer-se
realment portàtil. Els costos baixen i la producció creix
molt. La pel'Hcula tampoc no vol quedar-se enrere.
Millora molt la seva qualitat, es fa més ràpida i flexibilitza
el seu suport, permetent així l'aparició del rodet
fotogràfic.Ja no cal ser físic o químic per fer fotografies.
Es poden trobar càmeres molt lleugeres, a preus
accessibles, carregades amb rodets que permeten fer
moltes exposicions, com ara la Kodak de 1888 que en
pot fer fins a un centenar. Tothom qui vulgui ser fotògraf
té finalment accés lliure al mitjà
És com una petita revolució, un alliberament. A finals
del segle XIX la tècnica deixa de ser un problema per a
la majoria dels fotògrafs. Les companyies fotogràfiques

són ara les encarregades de mantenir aquesta evolució,
que lluny de parar-se, continuarà ferma el seu camí.
Això permet als fotògrafs obrir nous horitzons. El segon
dels pilars de la fotografia, l'objecte, passarà a ser ara la
base del seu treball.
D'una preponderància de la tècnica en tot el que té
relació amb la fotografia passem a una importància total d'allò fotografiat, l'objecte. L'important és fotografiar-ho tot, deixar constància fotogràfica de fins al darrer
racó d'aquest món. Apareixen els fotògrafs viatgers i
amb ells les grans revistes il·lustrades. Ja no cal viatjar
per conèixer món. La realitat fotogràfica ha
democratitzat l'exòtic, portant-nos fins a dins de casa
qualsevol territori per llunyà que sigui. Es genera una
necessitat de tenir-ho tot fotografiat, sembla que si una
cosa no existeix en imatge tampoc existeix realment.
Però aquest període daurat de la fotografia no pot durar sempre. Amb el temps el que ha de succeir és molt
clar. Finalment tot està ja fotografiat. Per a un fotògraf
és pràcticament impossible trobar un objecte, sigui lloc
o cosa, que no estigui ja documentat fotogràficament
per algú altre. Amb la tècnica plenament desenvolupada
i amb tot pràcticament fotografiat, sembla que les
possibilitats de la fotografia queden frenades. Ens trobem
al segon terç del segle XX i l'evolució del mitjà des
d'aquest punt ja no és tan clara. Cal buscar-li noves
possibilitats.
Permeteu-me que us faci una pregunta: si la tècnica no
és més que un aprenentatge, qüestió de temps i
dedicació, i tots els objectes es poden considerar ja
fotografiats, què és el que fa que unes fotografies de
tècnica similar i del mateix objecte puguin ser fàcilment
diferenciables entre si? És a dir, si posem dos fotògrafs
amb les mateixes habilitats tècniques davant d'un mateix
objecte, les dues fotografies seran iguals? Evidentment,
no. Però, per què?
La clau de tot es troba en el tercer pilar de la fotografia,
el subjecte. El fotògraf és qui finalment pren totes les
decisions quan realitza una fotografia, i aquestes són
sempre en funció d'uns condicionants personals. Les
seves imatges vénen condicionades per un estat d'ànim,
per la seva experiència, per uns coneixements, per la
seva formació, pels seus sentiments, etc.Tot el que afecta
a la persona es veu indubtablement reflectit a les seves
fotografies.
La fotografia es deslliura per fi d'una de les seves grans
lloses: l'objectivitat. El gran pas evolutiu consisteix a
adonar-se que la fotografia té molt poc d'objectiva.
Qualsevol fotografia, des de la més simple a la més elaborada, és fruit de les decisions d'un subjecte. Els
condicionants que el porten a fer-les es veuen reflectits
en la fotografia resultant. El subjecte és la clau de la
fotografia, el pilar més important, el que condiciona els

altres dos, i en determina el resultat. La fotografia és,
inevitablement, sempre subjectiva.
Cau sense remei una de les grans falsedats que la
fotografia havia carregat al llarg de la seva història, la
seva suposada objectivitat. La conclusió és important, i
suposa un bon punt de partida per començar un estudi
més detallat de les possibilitats del mitjà.
És probable que tothom hagi sentit algun cop aquella
frase que diu que una imatge val més que mil paraules.
Si ho apliquem a la fotografia, la cosa no és tan clara.
L'error és voler comparar dos llenguatges tan diferents
com la fotografia i la paraula. Difícilment un pot actuar
com a substitut de l'altre. Trobarem situacions en què
la paraula és poc útil i la fotografia sí que ho és, i a
l'inrevés. La primera gran dificultat de qui vulgui ser
fotògraf és saber determinar què és fotogràfic i què no
ho és. Decidir per què i per a què fa una fotografia.
Però, quina és la gran facultat de la fotografia?Transmetre
sensacions, sentiments, sense necessitat d'una
interpretació conscient per part de l'espectador. I el
millor de tot és que aquesta transmissió és instantània,
ens arriba directament en el moment de mirar la
fotografia, sense necessitat d'interpretacions objectuals
o anàlisi del seu context. Però això ni passa sempre ni
es fàcil de percebre. Cal un aprenentatge, cal saber què
és el que busquem en una fotografia.
Entre la gran diversitat de fotografies que tenim al nostre
abast hi ha objectius diversos, però la gran majoria es
basa en aquesta capacitat fotogràfica de la transmissió
instantània. La informació concreta es trobarà en el
context que l'acompanya, però la fotografia servirà
d'atracció cap al missatge, i fins i tot, per afegir-hi una
càrrega emocional. Dos exemples molt clars són el de
la fotografia publicitària i el de la fotografia de premsa.
Malgrat que es proposin objectius diferents, totes dues
utilitzen la fotografia de la mateixa manera, capten la
nostra atenció subjectivament.
En general sempre s'aprofita la capacitat de la fotografia
per connectar instantàniament. Llavors sols cal generar un context al seu voltant, normalment textual, que
dirigeixi la nostra interpretació i creï un significat per a
la imatge. La major part de fotografies que veiem
segueixen aquesta pauta. Ens faciliten tant la feina que
no ens fixem en la imatge com a ens individual. Ens
diuen directament el que hem de pensar, el que hem
d'entendre. És una possibilitat de la fotografia
perfectament vàlida, i malgrat ho pugui semblar, gens
fàcil.
Però hi ha una possibilitat que a mi m'atreu molt més.
Es tracta de presentar les fotografies sense aquest
context que dirigeixi la interpretació. Nues davant
l'espectador. És el camí que segueix normalment la

fotografia de creació, el que molts anomenen fotografia
artística. L'evolució del mitjà durant els seus 150 anys
d'història ens presenta pocs autors que s'hagin atrevit
a prescindir d'aquest context. Aquesta és la gran
dificultat de la fotografia, i en la meva opinió, una de les
seves grans possibilitats, un dels seus grans reptes. Cal
trobar un camí per convertir la fotografia en un ens
autònom i independent.

La idea és simple d'explicar, però complexa de realitzar.
Consisteix a deslliurar les imatges fotogràfiques d'un
context, per evitar la interpretació. Deixar que tota la
força de la fotografia es trobi en la seva capacitat
d'atraure l'espectador, de transmetre aquelles
sensacions i sentiments que el fotògraf ha volgut
associar-hi. La càrrega subjectual de la fotografia és la
que finalment ha de permetre convertir-la en un nou
llenguatge adreçat als sentiments. Un llenguatge que
funcioni dirigint-se directament al subconscient. Que
permeti una transmissió instantània i personalitzada.
Però no és gens senzill que el fotògraf aconsegueixi
carregar les seves imatges d'aquesta dosi sentimental.
Primer és necessari que senti personalment aquelles
sensacions, i que alhora tingui necessitat de transmetreles. Ha de ser llavors quan ha de saber decidir si el
mitjà fotogràfic és el més adient per fer-ho. Aquesta
decisió no tan sols suposa entendre bé la fotografia
sinó també tenir suficient cultura general per conèixer
altres possibilitats. El grans fotògrafs no són només grans
tècnics, sinó a més grans persones, amb amplis
coneixements i experiència, i per damunt de tot, amb
una gran sensibilitat.Tothom que vulgui anar més enllà
en el mitjà fotogràfic no ho té gens fàcil. Necessitarà
temps i haurà de treballar molt. El millor és no tenir
pressa però no parar mai. Millorar a poc a poc el
coneixement del mitjà fins arribar a dominar-lo.
Però, i l'espectador, què? Doncs és precís que aprengui
a encarar-se a una fotografia sense la necessitat de trobar
un context que l'expliqui. Convé fugir de la interpretació
com a finalitat. Ja sé que és molt difícil mirar una
fotografia, tenir la sensació de no entendre res, i
acceptar-ho. Però potser és que no hi ha res a entendre.
La fotografia ha de funcionar per si sola. L'espectador
només ha de ser capaç d'amar-se dels condicionants
culturals que el porten a cercar significats. Si no hi ha
una connexió entre fotografia i espectador no passa
res. És força normal. El missatge implícit d'una fotografia,
el que hi ha posat el seu autor, no té per què rebre'l
igual cada espectador. La transmissió fotogràfica és directa d'autor a espectador, però diferenciada en funció
de cada persona. No tots som iguals, no tots sentim de
la mateixa manera. Per tant, no sempre s'establirà
aquesta connexió.
L'autèntica força de la fotografia es troba en la seva
càrrega subjectual. En la possibilitat que dóna al fotògraf
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d'alliberar en les fotografies sensacions i sentiments que
d'altra manera es veu incapaç de transmetre. A qui
més servei fa la fotografia és al mateix autor. I els
espectadors no són més que privilegiats que tenen la
possibilitat de conèixer millor el fotògraf gràcies a les
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seves fotografies, que poden accedir a ¡'interior d'una
altra persona que s'obre davant d'ells. La fotografia és
una nova porta oberta a la transmissió de sentiments,
tal com ho són la poesia o la música. I això, avui en dia,
és quelcom que jo recomano aprofitar.

AQUELLA
FOTOGRAFIA
AMATEUR
DE LLEIDA
Toni PRIM
La primera vegada que vaig entrar en un laboratori fotogràfic d'afeccionat va ser l'any 1973, quan per pura
afecció ens reuníem amb el Ramon Calderó els dissabtes a la tarda, tot submergint-nos en un fantàstic món
de llums vermelles, diafragmes, reveladors, objectius i
fabuloses imatges en blanc i negre.
L'experiència era apassionant i no teníem altres mestres que les nostres ganes d'aprendre i l'esperit de descobrir. Teníem disset anys.
Recordo que, ràpidament, vaig entrar en contacte amb
la Societat Fotogràfica de Lleida, entitat que agrupava
la fotografia amateur lleidatana i que van fundar persones relacionades amb l'entorn del Ton Sirera. Allí vaig
tenir l'oportunitat d'ampliar aquells incipients coneixements,gràcies a fotògrafs de la categoria del Manel Rey,
l'Antoni Santacana i el Gonzalo Vinagre.
Recordo també que l'entorn professional, en general,
no veia amb massa bons ulls aquell "boom" de la fotografia amateur ja que, sovint, molts de nosaltres aportàvem més creativitat que no pas els esquemes tradicionals dels fotògrafs de sempre. I això el públic ho començava a notar. I per això el SindicatoVertical va fer el
que va poder per impedir l'accés de molts de nosaltres
a la professió.
Curiosament va coincidir la mort de Franco amb el
període de més esplendor de la fotografia amateur a
Lleida. La Societat Fotogràfica era el pas obligat, els dimarts a la tarda, de tothom que tenia alguna cosa a dir
en el panorama fotogràfic lleidatà. De fet era l'única
oportunitat que ens oferia el pobre panorama cultural

de la ciutat. Aquella era la nostra escola i aquell era
l'únic canal de difusió de la nostra obra.
D'aquell període data el Concurs Fotogràfic IItirda que
reunia cada any el bo i millor del panorama fotogràfic
estatal. Era una magnífica oportunitat de contrastar la
nostra fotografia a la vora de la dels grans monstres
d'aquell moment: Joan Fontcuberta, Miguel Oriola,
Alberto Schommer, Ribas Prous... El nostre concurs era
cita obligada i la Societat va adquirir un gran prestigi.
Malgrat tot, el concursisme ens va portar, creativament,
a un carrer sense sortida. Els autors que més concursos guanyaven acabaven fent de jurat dels altres concursos i, a causa d'aquest cercle viciós, a tot l'Estat espanyol es produí un moviment d'avantguarda que buscava, entrats ja els anys vuitanta, nous canals de difusió
i, també, nous mitjans d'accés a l'aprenentatge, ja que
l'associacionisme acabaria desapareixent pel seu propi
procés involutiu.
Abans, però, cal remarcar, en justícia, el fet de que la
SFL fou una de les associacions pioneres en la promoció de la fotografia per mitjans no concursístics. Així,
fou la primera entitat de tot l'Estat a transformar el seu
tradicional concurs en una mostra lliure: la Fotomostra.
I per aquest motiu encara avui es recorda el nom de
Lleida per tot arreu.
Avui en dia la fotografia ha entrat en un procés de normalització, jo diria que tímidament, però de manera
irreversible. Per accedir als coneixements bàsics disposem de centres d'ensenyament privats encara que no
hem aconseguit una incorporació d'aquesta matèria als

plans d'estudis oficials. A poc a poc però, sembla que la
fotografia està entrant ja en la Universitat, fita impensable en els temps que nosaltres ens hi vam iniciar.
Pel que fa a l'accés al món professional, aquest està
totalment lliberalitzat, factor que està permetent una
entrada de joves professionals que han incrementat la
competència i, en conseqüència, el nivell mitjà de qualitat.
Amb tot, hi ha encara un aspecte que, per a mi, ha
estat transcendental a l'hora de valorar aquesta normalització a què feia referència: La fotografia, avui en
dia, està considerada, en tots els països civilitzats, com

una expressió artística equiparable a qualsevol altra.
Encara diria més: quan parlem d'art podem referir-nos
indistintament a qualsevol manifestació estètica, pràcticament sense barreres. L'art s'ha convertit en una expressió multidisciplinar i, curiosament, cada dia són més
nombrosos els artistes que, sense autodenominar-se
fotògrafs, empren la fotografia com un suport o com
una eina més del conjunt de la seva obra. Si a aquest
factor li sumem l'entrada massiva de la fotografia als
museus produïda recentment, haurem de començar a
pensar que quelcom ha començat a canviar, encara que
el MOMA de Nova York ja fa més de vint anys que té
dedicada una planta sencera a la fotografia...
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En el present article pretenem efectuar una reflexió
sobre les possibilitats de què disposa la societat en general a l'hora d'accedir a un millor coneixement del
seu passat històric.

Les investigacions que s'han dut a terme en una excavació
arqueològica tenen com a resultat la musealització
d'algunes de les troballes i una de les clàssiques vies de
difusió de les investigacions és el museu.

Per dur a terme aquesta reflexió ens centrarem en la
societat ibèrica, prenent com a exemples els jaciments
ilergets que considerem més representatius tant per la
seva conservació i restauració com per les investigacions
que s'hi han dut a terme: Els Vilars (Arbeca, les
Garrigues) i el Molí de l'Espígol (Tornabous,I'Urgell).

Pel que fa al museu, ja sigui per la seva concepció tradicional (en el sentit que s'hi mostren simples "coHeccions"
d'objectes totalment descontextualitzats i amb un
llenguatge erudit gens accessible per al gruix dels visitants)
o per la manca de motivació de qui els visita, com a sistema de difusió, ha quedat obsolet a l'hora de satisfer les
necessitats que imperen en la societat actua!. I

Cal remarcar que gairebé totes les intervencions que
es realitzen sobre el patrimoni arqueològic estan
subvencionades, pràcticament en la seva totalitat,
mitjançant inversions d'organismes i institucions
públiques, ja siguin ajuntaments, diputacions, etc.
Això significa, en gran mesura, que són els contribuents
qui, en darrera instància, financien aquestes obres.
Partint d'aquesta premissa, els resultats que s'obtinguin
d'aquestes intervencions han de restar a l'abast de la
societat.

La legislació actual sobre el Patrimoni Cultural Català i el
Patrimoni Històric Espanyol assumeix com a objectius
primordials que el patrimoni arqueològic tingui una
viabilitat en la seva transmissió tant als futurs ciutadans
com garantir l'accés i el gaudi d'aquest als ciutadans.
Conseqüentment, en realiuar intervencions de qualsevol
mena sobre el patrimoni, els treballs dels investigadors
haurien d'arribar al públic en general, però acaben essent
obres que no surten de l'àmbit dels especialistes i erudits,
donada la seva complexitat i rigurositat.

Una altra opció per aproximar-se al món de la difusió
del patrimoni és la de les publicacions periòdiques sobre el tema: revistes, articles en premsa, guies de
jaciments, publicacions didàctiques (encara que no n'hi
ha massa en comparació al nombre d'investigacions que
es duen a terme).
No obstant, això, algunes d'aquestes publicacions opten
per adoptar un llenguatge sensacionalista, buscant la
concepció ludicoromàntica que l'home del carrer té, en
general, de l'arqueologia. Això es deu a la influència dels
mitjans de comunicació i, especialment, del cinema (per
exemple, Indiana Jones) i de certs documentals.
La darrera de les possibilitats per endinsar-se en el món
del patrimoni és visitar els jaciments arqueològics in situ.
Aquesta és, segons el nostre parer, la més amena per
introduir-se en el món de l'arqueologia i, en particular, de
la societat ibèrica, si bé seria necessària una
contextualiuació prèvia del jaciment dins la proto-història
catalana. 2

Seria interessant, arribats a aquest punt, convidar el lector a visitar els jaciments arqueològics millor coneguts de
l'època ibèrica en general i, sobretot, els de la província
de Lleida com poden ser, per la seva representativitat
(tant a nivell de l'investigació com per l'entitat de les seves
restes) els Vilars i el Molí de l'EspígoL3
Els Vilars d'Arbeca és un projecte interdisciplinar que
s'ha centrat durant els darrers anys en la transició de
l'Edat del Ferro a l'època ibèrica. D'aquesta manera les
investigacions ens han permès conèixer des de diverses
àrees de coneixement la realitat de la societat ilergeta.
La majoria de publicacions que ha generat són de caire
erudit, però en aquests darrers anys s'ha anat potenciant
una vessant més "didàctica", en el sentit que han sortit
publicacions que abasten un públic més gran i no especialista. Actualment es treballa en un projecte informàtic de
realitat virtual que pretén restituir el jaciment segons les
dades aportades per l'excavació.També s'ha procedit a la
consolidació i restitució de part de les seves estructures.
Pel que fa al Molí de l'Espígol, els treballs d'excavació es
van iniciar als anys setanta per iniciativa del Museu de
Solsona. Posteriorment se'n va ocupar l'equip dirigit
per Joan Maluquer de Motes i,a partir de 1987, el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat.

Les 4 cases frontals adossades a la muralla d'Els Vilars (Arbeca) (1993).

El patrimoni cultural pertany a tota la societat i aquesta
n'ha de ser conscient. El que cal és fomentar una actitud de respecte i potenciar totes les seves possibilitats,
que de ben segur són il·limitades.

Per concloure, cal remarcar la precària situació en què
es troba el nostre patrimoni arqueològic. Molts dels
jaciments romanen en unes condicions deplorables, ja
sigui per una deficient senyalització, conservació i difusió
de les seves restes.
D'altra banda les inversions públiques són inestables i
insuficients per comprendre totes les actuacions
necessàries per preservar aquest llegat de cara a les
futures generacions.
L'escassa inversió efectuada per l'administració pública
en la formació de personal investigador i l'absència d'una
disciplina que s'ocupi de la correcta gestió del patrimoni
cultural, comporta que els mecanismes utilitzats fins
ara en la difusió/divulgació hagin quedat obsolets i la
majoria de temptatives que s'han dut a terme hagin
fracassat pel fet de no gaudir d'una bona comunicació
amb el seu destinatari final: el gran públic.
En definitiva, cal cercar noves vies per acostar tota la
realitat del món de l'arqueologia a la societat per tal
que no sigui una disciplina aïllada, una matèria pròpia
d'erudits.

La muralla i el camp frisi d'Els Vilars. (Arbeca) (1993).

'Tot i que continua adoptant aquests paràmetres que caracteritzen
el tradicional recorregut del museu i utilitzen el mateix llenguatge
inintel'ligible per al gran públic, cal remarcar que a Barcelona s'està
realitzant una exposició sobre el món ibèric on es poden contemplar
algunes de les seves peces més representatives. És un intent
d'introduir-nos en el coneixement de la societat ibèrica.
2ÉS recomanable la visita a la ciutadella ibèrica de Calafell per efectuar
una autèntica immersió en l'època ibèrica, ja que aquest jaciment ha

estat restituït in situ i musealitzat d'una manera innovadora en el
panorama català. No s'ha d'adoptar, malgrat tot, el mateix paradigma
per a tots els conjunts arqueològics, ja que cadascun presenta les
~eves especificitats.
Per visitar els Vilars cal anar fins a Arbeca. En el mateix Ajuntament
ens informaran sobre la seva situació i possibles visites. Les visites al
Moli de l'Espígol es poden fer els dimarts o bé els diumenges. Cal
posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Tornabous.

LA MURALLA
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" ... et sub montem in quo erat oppidum positum
lIerda succedunt".
O.César, De Bello Civili, XLV).

La descoberta d'un tram de les muralles de Lleida al carrer Clavé m'ha fet retrocedir a aquells moments en què
Lleida era una ciutat envoltada de fortificacions, reclosa
en si mateixa resguardant un bé preciós. Un temps en el
qualla seguretat venia marcada per la fortalesa dels murs
protectors que tancaven el recinte ciutadà, i una època
que es veia eclipsada per la incertesa de l'exterior i la
normalitat de l'interior. No fou, però, obra de curta durada, ja que aquesta potent defensa, llindant amb el portal de Magdalena, i d'uns dos metres d'amplada, ens
mostra el seu encavalcament a una construcció anterior
que es remunta a l'antiga Medina Larida. És el subtil pas
dels anys i dels segles, de les tècniques muràries idels usos de
les zones; tot plegat la llarga evolució que ha patit l'emmurallament de Lleida des de la seva fundació fins al s. XIX.
El poble ibèric dels ilergets s'encimbellà dalt de l'actual
Turó de la Seu Vella, protegits pels "murs de roca viva"
cantats per Lucà, un poeta llatí del s. I. d. e, formant la
ciutadella d'lItirta. Aquests murs haurien estat les tres
roques de traçat irregular que conformen el turó: la Roca
sobirana, sobre la qual s'alçà l'alcàsser de la Suda, castell
del Rei a partir del s. XIII; la Roca mitjana, on hi ha la Seu
Vella de Lleida i la Roqueta, sota de l'anterior. Les primeres notícies dels habitants d'aquest cim ens vénen testimoniades per uns escadussers fragments de ceràmica àtica
del s.V a. e

e

Però no és fins al s.1 a. que les dades documentals ens
parlen de l'existència d'unes fortificacions que tancaven

la ciutat. Així ens ho explica el mateix Juli Cèsar en els
comentaris de la cèlebre batalla d' lIerda, el 49 a. e, enmig de la guerra civil que mantenia contra Pompeu el
Gran. Descriu la ciutat com un oppidum i la definició
d'aquest terme ens indica que es tractaria d'una plaça
forta o recinte fortificat. No en tenim proves, de
l'existència d'aquella antiga muralla, però les excavacions
de la vessant sud-est del turó han posat al descobert edificacions romanes del s. I a. e fins al 11 d. e, o sigui, la
ciutat d'llerda,que es trobava reclosa en una mena d'acròpolis protegint els ilergets romanitzats sota la República i
l'Imperi romà.
A les darreries del segle III, Lleida sofrí la primera gran
desolació de la seva història, a causa de les invasions germàniques dels francoalamans que marcaran una etapa de
crisi econòmica al llarg de les dues centúries seguents. A
finals del s. IV la correspondència entre Ausoni i Paulí de
Nola ens dóna la imatge d'una parvufa fferda en ruïnes, i
en certa manera confirma aquella crisi. Aquesta portarà
sobtadament a la destrucció de la ciutat, el 449, com a
conseqüència d'un atac combinat de sueus, comanats per
Requiari, i de bacoudae, comanats per Basili. D'aquesta
manera es posarà fi a l'època romana de Lleida, pròpiament dita; però si la decadència és més que manifesta, la
destrucció no fou total: a finals del segle, Isidor de Sevilla
es refereix al culte i brillant escriptor Petrus lIerdensis i,
en el següent la ciutat fou seu conciliar.
Després d'haver traspassat la foscor de la història a través del Baix Imperi i l'època visigòtica, la qual no deixà
cap rastre de la seva petja a terres lleidatanes, trobem
que l'any 80 l, i enmig de la dominació sarraïna començada el 714-716 per obra del conqueridor Musà ibn Nusair,

(Porta Ferrissa), als quals s'adossaven dos portals d'accés,
l'esmentada porta Ferrissa i el portal de la Cadena, situat
a l'entrada del carrer de la Companyia 2 • Aquest perímetre andalusí, reduït en primera instància, es veuria engrandit posteriorment, possiblement a partir de mitjan
segle XI, (quan s'independitzen els regnes taifes de l'antic
califat de Còrdova i comença una època pròspera de curta durada). Les restes arqueològiques així ho demostren,
donat que a l'antic Cinema Catalunya es trobà un fragment murari andalusí que tancava la ciutat per la banda
del riu, i més amunt sota la llibreria Urriza es conservava
un altre tram que pujava cap al carrer Cavallers i s'unia a
les fortificacions que baixaven de la Suda, a "oest del Portal de Sant Andreu. Per l'altra banda, la troballa de la
muralla andalusina, a la qual s 'hi adossa una torre de grans
dimensions, al carrer Clavé, dóna testimoni de
l'engrandiment de les fortificacions de Medina Larida pel
nord-est, recloent en el seu si els edificis sarraïns del segon terç del segle XI excavats en l'antic Portal de Magdalena (sota l'actual Auditori},que a finals del segle anterior
segurament quedarien extramurs com un raval extern.
Tot aquest recinte, baixant fins a tocar el riu, tindrà un
accés de vital importància per a la comunicació amb la
banda oposada del Segre en el Portal d'Alcàntara o del
pont, el qual posteriorment es fortificarà.

Les muralles del carrer Clavé

Lluís el Piadós, rei dels francs, saquejà durament Medina
Larida, desmantellant les seves fortificacions i deixant-la
en rüines, tot aprofitant la revolta d'Amrús contra l'emir
de Còrdova,
La ciutat, reclosa en la seva acròpolis, fou reedificada per
Ismail Musa ibn Lubb el 883/884, després d'una etapa en
què va quedar practicament deshabitada I . Aquest construí l'Alcassaba i emprengué la fortificació del turó obrint
les portes d'accés, fet pels qual Guifré el Pilós, volent
evitar aquesta construcció sarraïna de cabdal importància pels interessos cristians, sortí a combatre lsmail. La
majoria, però, moriren i el mateix comte fou ferit de mort,
donant peu a la llegenda de la formació de les quatre
barres vermelles de sang de l'escut català, que des d'aquest
moment serà la senyera de la Catalunya independent.
El Portal de la Suda era la principal porta de la ciutat
sarraïna. Seguint el perimetre, tombant sobre Sant Martí,
s'arribava a la porta del Sas, accés que donava al cor de la
fortalesa i que l'any 1640, el comandament català-francès
convertí en poterna. Sobre els pous de gel hi hauria el
Portal de Predicadors, directament des del qual s'anava
al portal de Sant Berenguer de la Seu, camí que també
muntava al castell de la Suda o del Rei. I davallant per
l'actual costa del Canyeret el pany de muralles es dreçava
fins encalçar el portal de Sant Andreu, al peu de la Llengua de Serp. Dos baluards àrabs, denominats Qüiraça, foren bastits contemporàniament reforçant l'esmentada
fortificació. Un que s'hauria construït als voltants de la
plaça del Seminari Vell, i l'altre sobre el carrer de n'Olius

La conquesta de Lleida pels cristians va tenir la primera
temptativa el I 122 amb l'ocupació, per part d 'Alfons I,
de la fortalesa de Gardeny. No serà, però, fins al 1149,
quan, després d'una defensa ferotge dels últims sarrciins
de més de set mesos, les tropes de Ramon Berenguer IV
i el comte Ermengol d'Urgell aconsegueixin la capitulació
de la ciutat, quedant-ne gran part destruïda. L' extraordinària afluència de repobladors de la Catalunya central i
del nord comportà la necessitat d'edificar i eixamplar el
circuit de muralles des de la Suda al portal de Montsó,
més tard de Sant Martí, al de Montagut, que des del segle
XIV s'anomenarà de Boters, fins al portal de Gardenyen
l'eix del carrer Major, i des dels murs de sota el Palau del
Bisbe, en l'actual baluard de la Reina, a la costa de Magdalena on s'obria la porta de Corbins (en el solar avui ocupat per la Diputació). A fora d'aquesta última porta
s'origina la parròquia de Santa Maria Magdalena. Del raval ens dóna la primera notícia una donació del bisbe
Guillem Pere del 26 d'abril de 1154, a favor del repoblador Bernat de Talarn, d'un casal que havia estat una dependència de la mesquita: in laco ubi dicitur villa nova ad
Portam de Corbins, i aquesta mesquita es transformarà en
l'església dedicada a Santa M. Magdalena, des de l'any
1163. Les dades documentals d'aquest segle ens informen de la incorporació del raval de Magdalena a la ciutat
per mitjà d'una muralla nova, alçada a poca distància del
Noguerola, però ja hem dit abans que la troballa del seu
antecedent andalusí al carrer Clavé retrotrau el seu origen i el fan anterior. Amb tot i això, podria ser que es
construïssin nous portals o es refessin les estructures
derruïdes amb r assalt cristià de la ciutat. Així, aquesta
muralla disposava de tres portals: el del Sant Esperit, que
donava a l'areny major del Segre; el portal Pintat, vers el
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Magdalena, havent-se de reparar la mateixa Paeria, amb
la Sala de Sessions enrunada per una certera canonada
des del CapPont, que enderrocà el pilar central fent caure la volta. Sota les pressions del governador Requesens
s'engegà un projecte que comprenia el redreç de murs i
torres. Així, en la sessió deliS de març de 1475 es donava compte de tota la tasca realitzada: s'havien obrat les
muralles dels límits de l'Estudi, els murs de Sant Antoni i
els forats ocasionats a les torres de Magdalena s'estaven
reparant4 . Els treballs s 'allargaran fins al 1481 restant intactes fins a la Guerra dels Segadors.

FIGURA I.
Autor: Fr. Joannes Seyra, cesar augustanus Theologiae Doctor
Fecit, Ordinis Pradicatorum.Procedència: Bibliotheque nationale,
Paris. Cabinet des Estampes VB 157, Tome IV, pI. 3.
(Catllar, B.;Armengol. P.: Atlas de Ueida, segles XVI/-XX,
Col.legi d'Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Lleida,
La Paeria. Lleida, 1987. pàg. 35 ).

Noguerola, i el portal de Sant Gili (posterior Portal de
Magdalena), que anava al raval del mateix nom.
Ja cap a l'any 1366 i davant l'amenaça de les companyies
mercenàries castellanes, Pere III el Cerimoniós ordenà la
fortificació i ampliació de la ciutat de Lleida, aprofitant-se
les pedres dels albergs abandonats per a refer les muralles del raval de Sant Gili, pràcticament despoblat. Les
obres continuaren durant el regnat de Joan I, i fou llavors
quan les muralles de Boters es perllongaren tombant per
l'actual avinguda de Catalunya, tancant l'anomenat
Barrinou en un portal que s'anomenà de Sant Antoni.
D'aquesta muralla se'n trobà el parament interior en una
llargada de 25 m en sentit est-oest, formant angle de 90°
amb un altre fragment d'I 1,5 m d'uns 3 m d'alçada. El
pany més llarg presentava dues portelles contemporànies al seu funcionament, en relació amb l'antic Portal de
Sant Antoni, una de les quals es conserva en l'edifici
Cortefiel del mateix carrer!. AI mateix temps d'aquesta
construcció són enderrocats el Portal de Gardeny i el
Jussà o Porta Nova.
Anys més tard (1464), i sota el regnat de Joan 11, Lleida
aguanta fermament el setge del monarca tot esperant els
reforços d'en Pere de Portugal. A mitjan juny, els assetjadors intenten un assalt precedit per la construcció d'unes
mines per tal de fer saltar les muralles, operació que fracassà. Però el 6 de juliol les tropes foranes aconsegueixen el seu objectiu i assalten la ciutat, entrant pel forat
que havien obert els projectils de l'artilleria a les muralles de Magdalena, les més vulnerables de la ciutat.
A causa de l'anterior guerra, s'emprèn una gran tasca
reconstructora iniciada el 1474 amb l'adob dels murs de

El segle XVII serà llarg en esdeveniments i escenari de
greus conflictes entre la corona espanyola, França i la semiindependent Catalunya. L'espurna que ho fa esclatar tot
s'encén el "Corpus de sang" de 1640, quan el descontentament generalitzat de la població catalana pel manteniment de l'exèrcit del comte-duc d'Olivares en la guerra
contra França, començada cinc anys abans, fa que s'alcin
les dalles dels segadors amotinats a Barcelona en la recerca de "enyorada llibertat i el respecte dels seus furs.
Catalunya demanarà ajuda a Lluís XIII per combatre el
monarca espanyol Felip IV, i les tropes franceses s'instaHen
a les principals ciutats catalanes, d'entre elles Lleida.
El 24 d'octubre de 1641 el Consell General accepta les
proposicions de Mr. De Saint Pol, per dirigir les diferents
obres de fortificació, que incloïen fer unes noves ciutadelles al voltant de la catedral i del castell de Gardeny. Quan
arribà a Lleida es va trobar que la major part del sistema
defensiu era medieval. El nou castell i la resta d'obres
suposava la destrucció del barri de la Suda, deixava aïllada
la catedral, obligava a destruir els convents d'extramurs
per facilitar el tir de l'artilleria i demanava la demolició
dels barris de CapPont i de Magdalena per construir tot
un seguit de fortificacions exteriors. Tot això xocà, evidentment, amb la Paeria i les autoritats eclesiàstiques per
una banda i els governadors francesos per una altra. Malgrat les queixes, el programa de destruccions i construccions avançà ràpidament. Primer es reparen les malmeses muralles de la ciutat i després es fortifiquen els llençols de Sant Antoni i dels Infants 5 •
El setembre de 1642 l'exèrcit felipista fa un primer intent
d'assalt amb divuit mil peons i sis mil cavallers, però és
rebutjat per les tropes franceses de Lamothe que venen
de La Llitera i Balaguer a socórrer els assetjats. Aquesta
i una altra derrota a la batalla dels Quatre Pilars a l'horta
de Lleida, fan que Olivares sigui destituït. I el 24 de juliol
de 1644, després de tres mesos de setge, Lleida cau a
mans de Felip IV, quan els ànims contra els francesos
s'estaven enervant en veure que no eren cap garantia
d'independència i autogovern. L'entrada de Felipe de Silva trobar el barri de la Suda quasi totalment enderrocat i
els antic murs medievals desfets per construir-hi els nous
baluards per tal que no quedés cap bretxa a la muralla. Els
baluards Francès i Punxegut eren acabats aquell any com
el del Rei i el de l'Assumpció, però la finalització de la
ciutadella es durà a terme durant el mandat del general

Brito, el qual es limità a tancar el recinte del castell. Lleida
encara conservava el seu obsolet anell de muralles, però
disposava d'una fortalesa de disseny modern encara que
senzilla a causa de la urgència de la construcció i dels
pocs diners disponibles per a les obres.
L'abril de 1646 els francesos inicien una ofensiva contra
Lleida partint del seu quarter general de Cervera, però el
setge, anomenat de Santa Cecília, donat que acabà el 22
de novembre, es veié alçat amb la retirada de les tropes
de Harcourt. L'any seguent, el 1647, Lluís de Borbó, príncep de Condé i virrei de Catalunya, assetjà un altre cop la
ciutat amb l'intent frustrat de conquerir-la a base d'obrir
mines fins a les muralles, fent-les esclatar posteriorment.
Lleida fou inexpugnable un cop més, però la ciutat quedà
greument destruïda.
Ja durant aquest dos setges es retocà el sistema emmurallat reforçant amb baluards les portes més vulnerables,
en especial les de Magdalena, els Infants i Sant Martí, que
van ser durament castigades per l'artilleria de Condé.1
les tasques no s'aturaran després de la retirada francesa
de Catalunya en perdre Barcelona l'any 1652, sinó que
s'estenen gairebé fins a la propera guerra que portaria un
altre cop un Borbó davant de Lleida. Les actes del Consell General, però, ens cercioren que la restauració fou
tardana, tant per la penúria popular, com per la migradesa dels ingressos de l'administració durant els primers
anys de la postguerra6 •
Enmig de les disputes de la guerra de Successió, Lleida i
tot Catalunya es ficà al costat dels aliats de Carles III en
contra d'uns borbons que volien abolir els drets que havien jurat respectar el 170 I; si bé es passà a l'obediència
dels Àustries sota amenaça d'assalt i saqueig per les tropes antifelipistes el 21 de setembre de 1705. Dos anys
després, el 31 d'agost de 1707, s'inicia el que seria el
setge i la derrota més brutals de Lleida.
Un cos de l'exèrcit defensor lleidatà s'instal.là a les ruïnes del convent dels frares claustrals, entre els murs del
Carme i la Noguerola, en la banda més vulnerable de les
defenses. El 9 d'octubre els francesos fan el primer intent
d 'assalt. L'I I s'obriren algunes bretxes a les muralles del
portal de Magdalena (les que han sortit a la llum al carrer
Clavé) i al baluard del Carme. A la matinada seguent, i
des d'aquesta banda més castigada per l'artilleria i infanteria franceses partí l'últim assalt, que inicià el saqueig
incontrolat i abominable de la part baixa de Lleida, en el
qual 7.000 lleidatans moriren assassinats a sang freda, quan
estaven refugiats en el convent del Roser;a mans dels barbons.
Després del setge i la derrota de Lleida, la Seu es convertí en caserna i es suprimiren l'Estudi General i el Consell

de la Paeria. Per altra banda, a la fortificació del turó,
dirigida pel duc de Louvigni, lloctinent de la ciutat, i a la
construcció de noves estructures defensives s'afegí la prohibició de construir a una certa distància de les muralles, prohibició que comportà l'abandonament de sectors importants

FIGURA 2.
Lleida al s. XIII. A.A.V.V.: Coneixes fa teva ciutaL?, del municipi a
l'Estudi General,Ateneu Popular de Ponent, Lleida, març de 1997.

d'alguns barris, com el de Magdalena, en el qualla muralla
quedà inutilitzada, arrasada i trobada actualment
La muralla moderna del carrer Clavé forma un trencant
de tres cantons diferenciats en forma de oberta a
l'exterior, i es conserva en una llargada d'uns 20 m i una
alçada de 2,5 m, a la qual s'hi adossà un cos de guàrdia
per a la vigilància. Per la banda interior s'hi recolza una
casa moderna amb un pati enllosat quadrangular que quedava a l'aire lliure, on s'hi construí un pou circular per
extreure' n aigua i del qual partia una canalera de desguàs
cap a la banda de la muralla. Aquestes construccions foren enderrocades i arrasades a conseqüència de l'assalt
borbònic del 1707, i el sector fou abandonat, quedant la
població reclosa darrere de la muralla del Carme7•
Després de l'últim setge, el 1808,arran de la Guerra del
Francès contra les tropes napoleòniques, el 1861 un decret d' Isabel 11 concedeix a la Paeria la potestat d'enrunar
les muralles de la ciutat de Lleida, tasca que no s'acabarà
fins a mitjan de la dècada dels noranta. Avui, però, recuperem un tros de la nostra història, la memòria dels setges patits per Lleida i el record de les nostres muralles
amb la descoberta al carrer Clavé d'un fragment molt
important de l'esdevenir lleidatà, que tan marcat ha estat
pels seus sistemes defensius.

I Loriente,A: L'horitzó andalusí de l'anoc Portal de Magdalena, Monografies
d'Arqueologia Urbana, n"2, Lleida, 1990. pàg. 17.
2 Cadlar j Gosà, B.;Annengol, P.: Ades de Ueida, segfes XV/~XX. CoUegi d'Arquitectes
de Catalunya-Demarcació de Lleida, La Paeria, Ueida, 1987, pàg. 14-16.
J I DDM. LLEID'ARQ: Banc infonnàtic de dades arqueoiògiques de la ciutat de
Lleida, UDL- Ajuntament de Lleida, Lleida, 1993.
4 L1adonosa, J.: Història de Ueida, vol. I, F. Camps Calmet Editor,Tàrrega, 1972, pàg.726.
5 Gonzalo,J.L; Ribes,A; Uceda, O.: Els setges de Ueida, 1644-1647, Col.lltirda, nOI,
Ajuntament de Lleida, 1997, pàg. 27.
6 L1adonosa, J.: Història de fa duta! de Lleida, Curial, Barcelona, 1980, pàg. 233.
7 Infonnació de l'excavació del carrer C1avé cedida pel Servei Munidpal d'Aqueologia
de l'Ajuntament de Lleida ianalitzada in situ.

Opi. ,

Istiklal CaddesHstanbul,
agost 1996

JORDI V. POU
fotògraf

(Lleida, 14 de juny de 1968)
Inicia el seu interès per la fotografia l'any 1989 de manera totalment autodidacta. Durant els anys 1992/94
s'introdueix dins la fotografia professional als cursos
del Fotocentre Toni Prim de Lleida. El mateix any 1994
i durant el 1995 cursa estudis de perfeccionament a
l'escola Grisart de Barcelona, especialitzant-se en Tècnica
Superior de Laboratori Blanc i Negre (Manel Serra), Sistema de Zones (Manolo Laguillo), i Fotoreportatge (Marcelo
Isarrualde, Jordi Camí, Antonio Espejo).
Des de llavors ha desenvolupat professionalment la seva
activitat de fotògraf complementant-la amb tasques de
professor de fotografia. Durant aquest període ha estat
col'laborador de diversos mitjans, entre les quals cal
destacar El Periódico de Catalunya, l'agencia COVER i
l'empresa lleidatana Defoto. És membre de la Unió de
Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya
(UPI FC).
Actualment continua com a professor de fotografia i
col'labora en els mitjans esmentats, al mateix temps
que complementa la seva formació assistint a seminaris
i tallers de diversos fotògrafs, entre els quals destaca:
Francesc Simó (Aspectes Pràctics de la Fotografia de
Premsa), Koldo Chamorro (Edició Fotogràfica), Cristina
Garcia Rodero (Ètica i Estètica del Fotoreportatge), John
Stewart (Fotografia Conceptual), José Manuel Navia
(Reportatge en Color).
Fins al moment la seva obra ha estat exposada tres
cops de manera individual. La primera, durant el mes
de maig de 1995, a la sala del Fotocentre Toni Prim amb
el títol "Els Camps Elisis"; la segona, durant els mesos
de març i abril de 1996, a la sala Sara Buira de Lleida
amb el títol de "NYC" i la tercera, un recull de treballs
previs, durant els mesos d'octubre 1997 a febrer de
1998 a la sala Foto-Imatge d'Andorra laVella. Entre altres
portafolis publicats destaca el de la revista La Fotografia
Actual, editada a Barcelona, en el numero 65 de Febrerl
Març 1998.
Des dels seus inicis com a fotògraf ha aconseguit diversos premis en mostres de fotografia locals i nacionals,
entre els quals destaquen els següents: Accèssit I I"
Mostra de Fotografia Jove de la Generalitat de Catalunya
(1994), Ir Premi 100 Concurso Nacional AGBS (Talarn
1994), Premi fotografia finalista I" Mostra La República
- Can Bastè (Ben 1996), Premi EspecialVI Edició Premis
Hoffman (València 1996), Premi d'Honor 7è FotoArt
Cep d'Or (Raïmat 1997), Premi IItirda de Fotografia
1997 - IEII Diputació de Lleida (Lleida 1997).
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