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La crítica artística és una prhctica que es troba a mig camí
del periodisme i de 17art.Conseqüentment, el crític, a l'igual
que qualsevol informador, actua com a intermediari entre
I'obra i el públic. Aquesta revista n'és molt conscient i desitja
que arribi el dia en que les seves planes es confonguin
totalment amb aquesta prhctica.
La informació, l'orientació, el judici i la recreació,
juntament amb l'eduació en l'art, esdevenen els pilars que
suporten la crítica. El crític, -el jutge-,
ha de ser ben
conscient de la seva funció informativa, de donar a conkixer
un element o els trets amagats d'un determinat objecte artístic. Per tal d'assolir aquest objectiu cal, perb, fugir de la
superficialitat.
D'altra banda, la crítica implica una orientació des del
desconeixement envers el coneixement. Aixb és, duu implícita la funció instructiva en l'art i, en darrer terme, en la cultura.
Atesa aquesta circumsthncia, les entitats amb responsabilitats
en el món de la cultura hauríem de potenciar l'educació en els
judicis crítics.
Alhora, el públic vol un judici contrastat per part del
crític, una postura justificada, positiva. No s'hi val a amagar el
cap a sota l'ala. Hom és conscient que la critica no és una
cikncia exacta. Qui vulgui exercir de crític, perb, ha de saber
quines són les seves obligacions i ser-ne conseqüent.
Finalment, el crític ha de pretendre conjugar el llenguatge
expressiu amb el llenguatge de l'objecte tractat; és a dir, la
crítica ha d'esdevenir, en si mateixa, art i tkcnica.
I. per sobre de tot, la crítica ha de ser independent, lliure
de qualsevol compromís i de qualsevol pressió.
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treballant, no s'haurk resolt aquesta etapa. Tota la meva
de no conformar-se, de fer i pensar per a trobar uns cavida ser2 una etapa.
mins: utopies.
Jo no puc pintar com pintaven els romkntics, els
-Tot i ai.xí, en el corgiunt de la teva ohra trobem
... ja ha existit. GrBcies a ells podem fer
impressionistes
gran ditpersitat de propostes ...
nous camins, creem noves utopies i d'aquesta manera
-Moltes vegades m'he sentit dir en relació a la
anem caminant. Per aixb no crec en la persona que manté
meva obra "aixb no té una seguida". Considero que en el
constantment un "estil". Cultivar la imaginació vol dir ser
procés pictbric hom s'ha de rebel.lar i canviar així cap a
capaq de descobrir sensacions i transmetre als demés per
noves experimentacions. S'han de buscar sempre nous
mitja de la música, de la pintura ... amb la rnixima sinceritat.
resultats, no ser conformista.
L'artista és el responsable i ha d'assumir-ne el sacrifici
-També és forca coneguda la telja trajectciria dins
que comporta.
el món del gruvat. Quina connexiri hi t,eus amb la teva
<om veus l'urt que PS genera ac.tualment.')
faceta conz a pintor?
-L'art sempre ha reflectit en certa manera la forma
-Així com la pintura va ser una cosa que ja m'esde
ser
de la societat.
tirava de f o r ~ jove,
a
el gravat apareix a mesura que entro
Actualment,
la diversitat que es produeix reflecteix
en el món de la plástica. T'adones que hi ha altres medis.
la manera en que estk la nostra societat. No hi ha un
Sorgeix quant tenia setze anys a 1'Escola Massana, on
objectiu determinat. Hi ha una inseguretat. Estem en un
trobo el mestre Joan Albiol. Utilitzava el color per mitja
procés de transició. Com que tot avanqa tant depressa, es
de tbcniques més artesanals. El resultat era diferent per6
converteix en un garbuix. Pot sortir un resultat més novedós
m'hi trobava forqa a gust. Tot i que he anat combinant la
i perfilat. Potser es camina massa depressa, perd solament
pintura amb el gravat, actualment em dedico més a la
el fet que es camini ja es prou important.
pintura. Pots treballar un mateix concepte de dues maneres.
Una mateixa tematica dóna diferents resultats com a
-Abans d'ac.ahar rzo roldrja dei.xar de banda una
conseqiibncia de la tbcnica que utiltzes.
altra de les fucetes en la que tu treballes. Con1 vius la
relació de pintor i professor?
-QuP si~nificaper a tli pintar?
-Es complementa molt bé. Puc transmetre als meus
-Pintar és treure tot el suc possiblc a la vida, en
alumnes
tot all6 que durant molts anys m'ha estat un
cada pas de la meva evolució. Et vas d~scobrintcoses
esforq i un treball perquk ells ho puguin continuar, tot i
ocultes i et sens ple amb tu mateix. Es una felicitat
que alguns no entenen el missatge. Sóc bastant exigent al
descoberta d'una manera tant digna com és la lluita. Si
hora de fer les propostes de treball. Vull que vegin que el
sóc sincer amb el que faig, el que estic fent es reflecteix.
resultat s'obtb a partir d'un procés laboriós d'investigació
El resultat pictbric és una matriu o negatiu d'un mateix.
lograt. En el meu taller d'experimentació plastica investiLa sinceritat és fonamental, sinó és millor no fer-10. Es
go a partir de conceptes que en certa manera ja tenim
clavar una daga als teus principis. Pintar és com parlar
assumits i ells han de continuar.
amb el teu fill. Si t'equivoques la tela no funciona.
Camil.1~Min~ltelli Gardenyes
+u$ trwnsmets amb la tella obra?
-El que puc transmetre
és fer entendre o veure les 7 ' coses d'una altra manera a la
--que estem acostumat\ a veure. I
La utopia que en certa manera comporta el realitzar una
pinturn contk un llenguatge:
parla. La utopia dóna un mis\atge a l'obra. Amb aquesta
s'intenta arribar a alg; que
pot ser que \igui un significat
o fi. Utopia i \omni és el mateix. Si els artiste\ han tingut
.&--L
la neccc\itat de dir coses Cs
perqui. uin somiadors, i per
mitja del seu talent ho ixpre\\en diferentment. Les
utopies no queden definides
per6 ocupen un lioc a la vida.
'
El món ha evolucionat a par,- 8
tir d'una utopia. ConstantY -!
' I
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ment estem en el camí de les
7
utopies. Jo no crec en el ser
que s'aconforma. El ser humk
té la necessitat de revolució,
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Vingueren de més enlla de l'espai
La decada dels anys 50 representh, dins el món del cinema,
I'esclat definitiu del gbnere fantistic en el seu estat més pur.
Aquesta explosió es concretitzh en tot un seguit d'obres
caracteritzades per assumir, amb la meravellosa simplicitat de les
shies B. la fertil paranoia extraterrestre que definia la societat de
mitjan, segle XX. Així, títols com "Invaders from Mars". "The war
of the worlds", "The day the earth stood still" o la increi'ble
"Invasion of the body snatchers" serveixen, bisicament. per plasmar en imatges el que en aquells moments era un sentiment
absolutament generalitzat.
A l'avantsala de I'any dos mil, perb, tot esta ja oblidat. Res
queda d'aquella indefensió vers el desconegut, d'aquell sentiment
d'heroica impotkncia cap a forces que ens eren alienes. I és
exactament aquest món, on el mite de la invasió ha esdevingut
precisament aixb, un mite, el que ha estat triat per tot un seguit
d'artistes per a perpetrar un brutal cop d'estat contra els poders
dominants en una societat de taranni absolutament esckptic i
destructiu pel que fa, sobretot, a I'art d'avantguarda allunyat dels
estereotips més corrents. Molts podien ser els objectius a conquerir,
perb s'ha triat aquell que, per la seva prbpia infraestructura, sembla
el més addient per a iniciar un procés de transformació: la universitat.
Tot I'espui és el nom amb quk es coneix el muntatge que ha
ocupat la Universitat de Lleida provinent de la Universitat Autbnoma de Barcelona, i que esta integrat, bhsicamcnt, pcr tot un scguit
de fragments que van des de la prbpia obra pictbrica fins al happeninp, passant per l'escultura, el collage i la fotografia. Resultaria
inadmisible. perb, donades les arcaiques connotacions del terme,
parlar d'exposició. Tot l'espai és una invasió en el sentit més literal
de la paraula, perb a diferbncia del que s'imaginava en els anys 50,
aquesta no prové de l'espai exterior. sinó del nostre propi món
interior. fet pel qual la seva preskncia es fa notar molt més en tots i
cada un dels :unbits universitaris en quk es mou una població
atordida i indefensa davant la magnitud de l'atac.
Qualsevol rac6 o cantonada es transforma, immediatament,
en una nova realitat a descobrir. I I'edifici de I'Estudi General de
Lleida. totalment arquetípic. modifica tots els seus recorreguts per
a fer front a una intrusió que no respecta ni els espais mi..; transitats.
El fet artístic e\ col.loca. així. al costat del pur fet quotidii. i la
interacció que s'estahlciu transforma absolutament tant les clissiqucs connotacions ~l'e.;tatismcque sembla tenir tota obra d'art.
c i m el cnmporta~ncntdel\ univcrsit;iris en general íc~brcscol.lcx:~de\
a rerrn scin trcpitjnJe\. altre< obliguen a modificar trqjcctbrics rle
pas i ;~lguncs\'utilitscn com a qeicnt o prestatgeria).
E\ en aque\t rcntit en qui. 7 i ) t I'c,sp~iiadquireix, en la Ycva
cluh:~litat.el carhcter dr happenning com a muntatge provocaclor i
que incita a una determinuda conducta a la pcrsona que hi con1,iu.
Perd tamh6 6s en aquest aspecte en el qual \'aconsegueix destruir
el concepte clis\ic tl'e\pai en l'obra ariislica per anar molt mC\
enllh. tot creant un nitin nou on I'espaialitat tridimensional ccrllabitir amb una quarta dirnomió. la del comportament humh.
1.a present inv:~.;ihve caracteritzada, com ja \'ha dit, per la
seva total heterogeneitat formal. Així les forces q11c I'han feta
pclwible provenen tant d'artiste\ molt joves, que exposen per
primera vegada, ct3m d'altres a h una trajectbria molt mé\ implrtant
i reconeguda (és el cas de Francesc Abad i Xavier Manubens per
exemple ). Tot i aixb, el nivell qualitatiu rewlta gratament 5orpresiu.
Les diferents propostes scgueixen uns comportwlt'nts forqa
clars i definits, encara que el mode constructiu i els materials
emprats es mantinguin a anys llum d'una suposada unitat
generacional. Hi ha, perb, un seguit d'elements que cal destacar, i
que per la seva forqa s'erigeixen en capdavanters d'aquesta subtil
invasió.
En primer lloc trobem actituds totalment provocatives de

gent com Ruth del Fresno, Borja Zabala, Ramon Rubio i Xavier
Manubens que, tot i utilitzar l'objecte com a punt de referhncia per
la seva posterior descontextualització, aconsegueixen despertar en
I'espectador reaccions viscerals que barregen sentiments propis de
la contemplació escultbrica amb altres provinents del happening
més dur. L'absurd deixa pas, sobretot en I'obra de Rubio i
Manubens, a l'estupefacció, que gradualment es va transformant
en rhbia continguda davant el món de solitud i odi que ens presenten tots dos autors (I'esfor~d'autorreflexió que imposen no resulta, ni molt menys, gratificant per a ningú).
Hi ha un altre grup d'artistes que, tot i utilitzar el fet provocatiu
com a punt inicial del seu propi discurs, "unifiquen" la seva
temitica cap a hmbits on les formes sexuals esdevenen la base.
Alguns, com Guimarles i Ramon G. Balmes. opten pel camí més
dur, i aixi el fal.lus apareix com un element d'absoluta quotidianeitat
en les formes i en els comportaments. Cristina Colilles i Oriol
Espinal, per la seva banda, representarien I'altra vessant. la que
utilitza el sexe femení com a nexe entre un món vell que s'acaba i
un de nou que tot just comenqa (l'accés a aquest es realitza,
clarament, a través de I'obra d'Espinal).
Provinents d'una altra galixia. Amanda Cuesta, Pepa Soler i
Núria Martínez ens mostren un món oníric on la m i humana
connecta la ment amb formes noves de comunicació (sorprenent i
magnífic el muntatge fotogrific a partir de plafons rectangulars de
Nhria Martínez, que ens condueix fins a límits insospitats dins el
món de I'expressivitat visual).
En el terreny més purament escultbric destaca I'obra de
Francesc Ahad i Francesc Fuster, amb un afany d'extreure de
context la prbpia realitat que els porta a reflexions absolutament
irbniques sobre ella mateixa, no mancades, perb, d'un cert
romanticisme (Fuster sembla riure-se'n de tota una tradició de
realisme escultbric amb la seva excel.lent fulla de plataner gegant).
De tots el5 móns que han envai't Pa laniversitat de Lleida, els
provinents de l'univers pictbric són, potser, els més contundents.
Les propostes resulten expressions pures del sentiment, i la forma
en quP aquest es tnaterialit~ano ti. absolutament cap importincia.
L'cxemplc més clar el trokm en les obre\ de Carles Vicente, Nora
Ancarola i Juan Gallardo. E1 taulell d'escac\ d'aquest darrer, tot i
utilitrar una tkcnica mixta, é\, per la cruesa amb quP mostra la
solitud total de I'indi\,itlu i I'cfecti<me brutal ci'unr plantejamcntr
totnlmznt minimitzats, un dels puntr de reti-r?ncia a tenir molt en
compte dinh c.1 qur representa TIIII'cspt~i.
La cara obscura del m~\~iment.
el microcosmo.; cluc c'amaga
t1:rrrcra tot alli) que cs mou, ho trclhctn reflectit en el\ quadrcr de
Kora Ancarola ~vcritablemir~ttlamicro\chpica a un m6n on el
wrreali~meesdevé unicel.lular~i Cxlc\ Vicrnte (el dinamisme i la
conviccici \'oposen a I'angoixa e<pasniildica del m(>nxtruÓx&ser
de la part c\querra d'un díptic que resulta una clara intencii,
d'anhlisi de dos móns superposats a traves dc. I'irreal moviment
pendular del pmnxador,.
Xo en\ enganyem. Tot I'espui és una proposta violenta,
a una institució tan
amarga i com a tal sorprén la seva
c.:tandarit;.ada com 6s la [iniversitat de Lleida. Potser ]'entrada
d'aque<t\ invasor\ de l'espai no tan sois modifiqui I'estructura
orginica d'un edifici autolimitat per la seva prbpia incapacitat,
\in6 que també serveixi per a transformar tot un seguit de
comportament.: que, per involutius. no permeten la sortida a l'art
d'una +ric de circuit\ oficials, on només s'accepta allh que resulta
grat a la consciPncia o, almenys, no obliga a una dolorosa
autorreflexió. Si realment aquest canvi no s'arriba a produir
seguirem, com diu Xavier Manubens, esperant sentir-10s callar a
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tocar un instrument, seguir I'audició d'una obra orquestral amb la partitura a la mh, tenir coneixements
d'Histbria de la Música, Harmonia, Formes musicals,
haver practicat la Música de Cambra o bé el Conjunt
Instrumental, etc., etc.
El lector potser dirh que demano massa, que tot
aixb són coses per a professionals. La Música, perb,
és la mateixa per a aquell que vol conrear-la per pura
afecció i per qui en vulgui viure. La diferkncia és
Únicament de grau. La majoria dels nostres estudiants
de Música no es plantegen de professionalitzar-se,
sinó d'aquirir una cultura musical; només un nombre
reduit acaba els estudis de Grau Mig, i poquissims
estan en condicions de fer els difícils nivells del
Grau Superior, que demanen, apart d'un gran talent,
una dedicació total. Als pai'sos centroeuropeus
existeix un nombre relativament petit de músics
professionals d'altissim nivell, al costat d'una gran
massa de població amb un remarcable nivell de
practica musical. El músic professional gaudeix del
respecte del poble, i es té molt clara la diferkncia que
hi ha entre "saber música" i "ser músic".
A casa nostra les coses van d'una altra manera, i
no perqué no tinguem bons intkrprets, que els tenim.
La nostra societat és perfectament conscient de la

seriositat i la dificultat de qualsevol carrera universithria; perd pel que fa a la carrera musical, no ho és
tant de conscient. almenys per part del gran públic;
sobre la Música i els músics tothom hi gosa dir la
seva, i no és rar de sentir, fins i tot en gent que
presumeix de cultura musical, opinions, sens dubte
dites de bona fe, perb que són més filles del desconeixement que no pas d'una anhlisi rigorosa ...
Som encara molt lluny del model centroeuropeu;
certament que d'uns anys en@ el nombre de les activitats musicals ha augmentat espectacularment, es
nota la creixent cota d'assistkncia als concerts (en
especial els joves) i hi ha una preocupació per millorar
la qualitat dels ensenyaments; tot aixb permet d'obrir
una feble escletxa d'esperanga en el futur de la nostra
cultura musical. Així i tot, és molt llarg el camí que
ens falta per recbrrer, per arribar a ser un país
musicalment culte. Costa molt més de fer-ho que de
dir-ho, perquk aquest camí passa per aconseguir un
sistema educatiu, en gran escala, capag de vertebrar
musicalment tota la nostra societat.
Aquesta, perb, ja és una altra histbria ...
Josep Prerzufetu i Gavalda
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HOMENATGE Ei

Albert Coma Estadella
L 'expressi6 lliure dels llenguatges de l 'avan$ua rda
L'artista és una persona que es mou dins el món de les
són part constitutiva de l'obra. L'any 1981, a la Galeria
idees per buscar, conkixer ... i a voltes trobar elements
Cop d7Ull presenta "No Canyeret", on aplega un conjunt
d'aquest coneixement que transmet al col.lectiu a partir
d'obres que, amb plantejaments conceptuals, denuncia
del llenguatge plistic escollit.
l'arrabassament d'aquest barri i la manca d'intervencions
per
redreqar-10. Els dibuixos que elabora amb aquest motiu
En el cas d'Albert Coma Estadella no hi ha una
van
acompanyats d'una skrie de pots buits i plens de
definició única i essencial d'aquest llenguatge ja que el seu
deixalles i materials d'enderroc del barri lleidati.
objectiu en fou la investigació. Així podem veure que la
Amb "Versus Triangle-Angle", l'any 1985, fa un rptnm
seva obra es desenvolupa en skries que mostren, dins
a la pintura lliurant-se a un
l'espai del temps, certs canvis de plantejaments basats en
discurs cada cop més pur i
llenguatges com l'informalisme, el pop-art, l'estrucessencial que es reafirma
turalisme, el minimal, l'art conceptual, I'art pobre ... i en
en les obres de la seva últimaterials i tkcniques com l'oli, I'acril.lic, l'aerbgraf, la
ma mostra: "Obra recent
fusta, el ferro, el collage, l'objecte trobat ... amb les quals
1990". Amb aquestes paestableix un coneixement intens.
raules s'hi refereix en FranTot i que arranca amb obra figurativa, les necessitats
cesc Miralles: "Sempre,
expressives el faran optar ja d'un principi pel llenguatge
doncs, trobem en Albert
avantguardista aproximant-se a les noves vies de I'kpoca.
Coma Estadclla aquesta
A comenqaments dels anys seixanta s'endinsa en el
osci1,laciÓ entre I'informal,
llenguatge informal, entrant en la tendkncia que en aquells
l'objecte trobat, el caos), i
moments es considerava la via de la modernitat com a
la geometria, l'estructunova il.lusió cultural a Catalunya. En aquesta fase incorporació, l'ordre. Pero també
ra tkcniques com la pintura matkrica sobre cartró, expetrobem un pas constant dc
rimentant amb la textura i la creació de masses.
contraposició, oscil.laci6 i
Dins aquesta base encara informal i sota la influkncia
retorns pel que fa a la pindel pop-art apareixen els collages en els que comenqari a
tura i l'escultura, o sigui al
incorporar l'objecte en el seu vocabulari, emprant elements
pla i al volum".
de bijuteria, trossos d'element de paret, sanefes ... que
Carnil.1~Minguell
condueixen la seva obra cap a una vessant més intimista.
Car-denyes
Sense títol. 1989. Collage sobre
Amb uns nous plantejaments l'any 1970 presenta a la
cartró 40,5 x 21 cm.
Petite Gallerie sota el nom dM'ObraGrhfica",
una skrie de cavs aue continuari amb experimentacions similars de dibuix i pintura
fins l'any 1972.
L'erotisme fou un tema que Albert Coma
Estadella va tractar de molt diverses maneres
al llarg de la seva trajectbria. Durant els anys
1971 - 1974 realitza la s b i e "Objectes Erbtics"
on presenta unes formes de fusta amb una
clara tendkncia vers la simplificació d e
membres de la figura humana. Apareixen,
així, esquematitzats, racionalitzats, geomktrics, sota uns plantejaments formals que arriben a ser gairebé abstractes.
Seguint aquesta línia, durant els anys
1975- 1977 elabora una skrie d'estructures de
fusta, de clar sentit constructivista. A la
mateixa voluntat responen les estructures de
ferro que realitza durant els anys 1978-1980.
Els objectes materials pobres s'ofereixen.
com a alternativa a partir de 1977, el seu
carhcter efímer i la feblesa d'aquets elements
Objecte pobre. 1977. Fusta, ferro, cordill, collage 23,5x 47,5 x 13,5 cm.

I:
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PULCHRAN

L'exposició
No podem deixar de comenpr el present article,
sense dir que <<PULCHRA>>
va ser un dels esdeveniments artístics més importants en qui: s'ha vist
immersa mai la ciutat de Lleida, en tant que la qualitat
de les 153 obres que es van exposar aixi ho van
demostrar. Aquestes es van repartir en cinc llocs
diferents, cadascun dels quals acollia un tipus de
peces concretes:

Església de Sant Martí
Obres d'escultura antiga i medieval.
Església de Sant Llorenq
Obres d'escultura medieval.
Palau Episcopal
Pintures murals de la Pia Almoina.
Llibres.
Sala Gotica de 1'I.E.I.
Selecció d'objectes d'orfebreria, cerhmica i indumenthria.
Sales de la Fundació "La Caixa"
Escultura i pintura medieval i moderna.

En la seva gran majoria aquestes obres tenien un
caire religiós, encara que també n'hi havia de laiques.
Així per exemple, d'entre aquestes en poguérem trobar
a la Sala Gbtica de l'antic Hospital de Santa Maria
(on actualment esth 1'Institut d'Estudis Ilerdencs):
algunes mostres de cerhmica romana (corresponents
als segles I i IV d. C., que tanmateix foren les peces
més antigues de tota 17exposició);perb sens dubte
brillava amb llum prbpia el joc d'escacs de cristall de
roca provinent de la Col.legiata de Sant Pere d7Ager
(encara que va ser executat a Egipte o bé a la lacalitat
iraquí de Basora, els dos grans centres de producció
de peces d'aquest material als segles X-XI). Aquesta
obra, que no tenia cap relació amb el món eclesial,
passa per ser el tresor més important del Museu
Diocesh de Lleida (donat que és un exemple únic a
Catalunya).
De totes maneres, els objectes religiosos foren
els grans protagonistes de <<PULCHRA>>.
Seguint
aixi a 171.E.I.,hom pogué gaudir de magnífics calzes
(que cronolbgicament anaven des del segle XV fins
el XIX), creus processionals (romhniques i renaixen-

Peces d'escacs i flasquet de perfum de cristall de roca, fetes a Egipte o a Basora (Iraq) entorn els segles X-XI (I.E.1.)
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i braqos), propis del s. XIII i fins i tot de vora
el 1.300.
Quant a I'imbit corresponent a l'església
de Sant Llorenq, cal tenir present que aquest
edifici ja significava per ell mateix una obra
pertanyent a <rPULCHRA>,.Es tracta d'una
construcció que consta d'una nau central, un
absis i una cripta rominiques, per6 que va ser
ampliada en kpoca gbtica (segles XIV i XV)
amb tres naus addicionals, absis i capelles.
D'entre les peces que allotjava aquest
mbdul, destacaven sens dubte els seus quatre
retaules en pedra del segle XIV (que constitueixen el conjunt més important de retaules
dc Catalunya), els quals es troben de manera
fixa al temple citat. Aquests són els següents:
el dedicat a Sant Llorenl, el de Sant Pere (a la
capella amagada al costat del retaule major),
el de Santa Ursula i el de Santa Llúcia.
Malgrat que les anteriors peces eren les més
significatives de l'església de Sant Llorenl, n'hi havia
d'altres que també gaudien d'una gran rellevincia.
És el cas de la Verge de Saidí, una imatge en pedra
del segle XIV, la qual és representada amb un mantell
que li cobreix el cap, cenyit amb una corona flor
delisada (fet habitual en les representacions de les
verges llcidatanes), al temps que sosté a un Nen
Jesús que juga amb un ocell. Altrament, tampoc
podem oblidar-nos de la Marc de Déu dels Fillols, en
aquest cas d'alabastre i execut:tda igual que l'anterior
el segle XIV. Passa per ser una de Ics mes conegudes
de Lleida, si més no des de la perspectiva gbtica.
Apareix asseguda sobre un setial rectangular, i sobre
ella es recolza 1'Infant. Aquestes dues imatges de
verges tan representatives que hem citat, tant des
I

Frontal d'altar de Tresserra (Osca) de la segona meitat del segle
XIII. Ornamentat amb tremp sobre fusta i amb relleus en estuc
cobert d'estany amb coladura ("La Caixa")

d'un punt de vista iconogrific com estilístic, s'han
relacionat amb el taller de Bartomeu Robió, afirmació
a la qual s'ha pogut arribar gracies fonamentalment
als estudis que sobre aquest i els seus deixebles ha
realitzat Francesca Espanyol.
Quant a l'església de Sant Martí, es tracta d'un
tcmple erigit en kpoca rominica (segle XII), que
durant l'exposicici <<PULCHRA>>,
s'encarregi d'allotjar obres d'escultura de diferents ?poques i materials.
Cal destacar d'una forma especial el retaule de Sant
Pere de Corbins. obra de Bartomeu Robi6 i datat
entorn els anys 1360-1370. Els seus relleus en pedra

Frontal d'altar provinent de Berbegal (Osca), compost per una decoraci6 de tremp sobre fusta (c. 1200-1210) ("la Caixa")
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CC

PULCHRAH H

'?
I després, que.
Sembla ser que ara, un cop acabada l'exposició (el passat 31 de gener del 1994), és el
millor moment per fer-ne les valoracions i d'extreure'n alguna crítica. Podríem dir amb certesa
que <<PULCHRA>>
va complir amb kxit el seu
principal objectiu: donar a conkixer part del fons
artístic diocesa als lleidatans, com evidencien les
34.000 persones que passaren pels seus cinc hmbits.
Perb potser fóra preferible encara, intentar
mirar endavant i fer una reflexió de cara al futur,
plantejant-nos alhora el següent: Quk passar&
després de l'exposició? Amb quk ens trobarem a
partir d'ara?
Es parla molt de la possible seu del futur
Museu Diocesii de Lleida: la Llar de Sant Josep,
l'edifici de la Maternitat ... perb cal evitar que
amb el pas dels dies, setmanes i mesos, aquests
propbsits esdevinguin sols un record del passat,
per no haver-nos de trobar altre cop en l'originari
punt de partida.
Caldria que fbssim conscients que la nostra
ciutat, a diferkncia d'altres centres episcopals
(Girona, Solsona, Vic...), es caracteritza per una
inexistkncia d'estructures museístiques, que no
es limiten simplement a les peces diocesanes i
que tampoc esta provocada per una manca de
fons artístics, ans tot el contrari, Lleida posseeix
una Amplia mostra, d'una minsa part de la qual
vam poder gaudir en l'esmentada exposició. Per6
no sols val fer esment de la resta del fons epis-

copal, donat que tenim llegats de la importhncia
d'un Morera, d'un Leandre Cristbfol... entre altres, que per una gran part de la població de les
comarques de ponent (i en conseqü&nciade la
resta de Catalunya), són com si fossin "inexistents".
Qui: és llavors el que succeeix, que malgrat
disposar d'una rellevant tradició artística, estem
vivint d'esquena a aquesta, la qual sembla condemnada a continuar dipositada en foscos magatzems? Per quk no s'instaura un recinte en condicions que ens permeti gaudir-ne?
Aquesta és sens dubte una pregunta interessant, perb la resposta sembla estar envoltada
d'una espessa boira que de tant en tant sembla
voler escampar-se per deixar veure una excletxa
de llum, com ocorre ara, en quk s'ha fet l'esforq
de catalogar el fons del Museu Diocesk i mostrar
part d'aquest als lleidatans; esperem que la gent
prenguem concikncia que I'art ens pertany a tots,
en tant que forma part de la nostra histbria i dels
nostres trets identificatius com a ciutat. Tant de
bo la boira no s'espessi una altra vegada, que
aquest interrogant trobi la resposta aviat, no sols
en paraules sinó també en fets, per tal que es
materialitzin en el museu de Lleida.
És important doncs, que tots coneguem allb
que varem ser, la nostra histbria, la histbria de la
nostra localitat, per poder entendre millor, si cap,
el que ara som.
M6nic.u Sesma i Siuruneta
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claustre del Roser de Lleida, el qual fou tot un esdeveniment
i clamorós bxit per a la ciutat.
Un incident de la vida militar de Ramon feu que estés
reclbs a la Ciutadella de Barcelona, i aquests dies de cautiveri els aprofita per a dedicar-se a la transcripció dels
lieders de Schubert i les e-unzonetas de piano de Mendelssohn per a gran banda, la qual feina resulta sorprenent
per la gran dificultat que comportava.
Recobrada la llibertat demana l'excedbncia a l'exkrcit,
de la qual després desistiri atesos els precs de I'oficialitat
del Regiment de la "Lealtad", destacat a Burgos, per tal
d'encarregar-se de la direcció de la banda d'aquest regiment.
L'any 1888 és nomenat membre del Jurat del Certimen
Internacional de Bandes, celebrat a Barcelona amb motiu
de I'ExposiciÓ Universal, encarregant-li, a més a més, la
composició de l'obra de concurs.
El 1890 pren possessió del carrec de Músic Major del
Regiment d'Infanteria de Marina, de guarnició a Cartagena,
(7) i en aquesta ciutat mori el 10 de maig de 1907.
No voldria acabar aquests trets biografics sense fer
esment de la seva obra sobre composició musical -tot i
que pugui resultar excessiva la nbmina i per aixb prego
disculpes- i citaré els següents títols: (8) Misa de Gloria,
per a gran orquestra i veus a sol i cor (dedicada a 1'Excm.
Ajuntament de Lleida); Escenas carnpestres (primer premi
a 1'ExposiciÓ Colombina de Chicago); Ronda morisca;
Gran marcha triunfal; Ilerda (marxa); Mater Dolorosa (marxa fúnebre); Una Iúgrirna (marxa fúnebre dedicada a la membria del seu pare; escrita el 4 d'octubre
de 1879); Marcha solernlne (dedicada a la Banda
Popular de Lleida); La luna de nliel (vals); Angelina
(tanda de valsos); La irlnzensidad (tanda de valsos);
A tus ojos (mazurca, primera composició per a orquestra); Polonesa de c.oncierto; ;Adio$! Serenata urbana (amb lletra de Tomas Campano); Serenata, per a
flauta; i per a banda: Corpu.~Christi. E72 Calvario, i
Pange lingua.(9)
D'obres per a piano: No me oh~icle.~,
masurca;
L'hirondelle airnante; Ecos de Helicon, barcarola:
Euri Maitea, zortzico; Polic,hinela, gavota; Schotis;
La cascua'tr, polka (composta expressament per
I'Almanaque Kneipp); Marieta, masurca; Rornan:~.
I pas-dobles per a banda: El regreso; Tenerife;
César; Grarzadu; i un dels més famosos pas-dobles
espanyols La gracia de Dios.
A propbsit d'aquest Últim pas-doble, M. Sanz de
Pedre, autor de l'obra E1 pasodohle espufiol, comenta
que La gruc.ia de Dios és una conseqü&ncia de La
Giralda. I ens ho explica tot dient que entre el mestre
Eduardo López Juarrans, autor de La Giraida, i el
mestre Ramon Roig existia una entranyable amistad;
ambdós eren Músics Majors de 1'Exkrcit i compositors
prolífics, de vena faci1 i segura. La Gi~uldava ésser
estrenada triomfalment a Paris i amb gran bxit refrendada a Espanya, i no se li ocorregué altra cosa que ferli arribar al seu amic Ramon amb la següent dedicatbria:
"Pura Ramdn Roig, cor1 la cornpleta seguridad de que
S P dard perfecta cuenta de ccirno se escribe un

pasodohle." Als vuit dies justos d'haver rebut el delicat
"obsequi", el Ramon li remetia la bellissima partitura de
La gracia de Dios, dedicada amb unes línies que deien: " A
Eduurdito Juurruns, pura que con~pruehe,al leer la presente partitura de La gracia de Dios, que se trata de un
~~erdau'cm
pasodohle. Desde l u e ~ omejor
,
que el snyo."
Francesc Estel'e i Perendrert
Arxiu Diocesh de Lleida (Fons parroquial de Sant Jonn). Lihro -73
de hulrrizudos. uño 1837-1815, fs. 91r-91v.
La partitura es troba a I'Arxiu Municipal de Lleida.
La partitura a l'arxiu del Sr. Ramon Roig.
Arxiu Parroquial de Sant Joan. Lihro 14 de defr~zc.iones,f. 52,
partida 32.
Riera, Juan: "Lérida en la música", Ciz~dud(Lleida), vol. XXVI.
setembre, 1974. p. 98.
Arxiu Diocesh de Lleida (Fons parroquial de Sant Joan\. Lihr-o24
de huutirudos. Alia 18dh-1851, f. 153.
C.: "Ramon Roig Torné, 1849-1907". C'izrdud, vol. 111, quadern XI
(19551). p. 167. Riera, Jum: "Lérida en la música". Ciudud. vol.
XXVI, juliol-agost, pp. 82-83.
Algunes de les obres que relacionem són a l'arxiu del familiar del
biografiat i pintor Ileidath, Miquel Roig i Nadal.
Aquests tres títols i LLI$ruc.iu de 13io~,els hem localitzat a l'arxiu de
la Randa Municipal de Madrid.

LA GRACIA DE DIOS
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I11 Premi de Crítica de les Belles Arts
El Cercle de Belles Arts de Lleida,
convoca aquest premi per tal d'estimular
I'estudi dels fets artístics entre els joves
estudiants de Lleida.
a) Hi poden prendre part tots els alumnes dels centres d'ensenyament secundari i
universitari de Lleida.
b) S'estableixen dues categories:
-Alumnes univeristaris
-Alumnes d'estudis secundaris.
c) Els treballs hauran de ser inkdits.
escrits en llengua catalana i faran referkncia
a qualsevol aspecte artístic de la geografka
lleidatana.

d) Modalitat: entre tres i cinc folis, mida
DIN A-4. -acompanyats de fotografies o
il.lustracions escaients al tema-, escrits a
miquina i a doble espai, per triplicat, sense
signar, amb un lema i una plica, a I'interior
de la qual hi figuraran les dades de l'autor i
del centre on estudia, i el títol del treball.
e) Els originals s'adreqaran al Cercle de
Belles Arts, carrer Major, 24,25008 Lleida,
abans del 3 I de maig de 1993, tot indicant
en el sobre "Premi de Crítica".
f) Els premis seran de 40.000 i 15.000
pessetes, per al primer i segon classificats,
respectivament, de la categoria A: i de

20.000 i 10.000 pessetes per al primer i
segon classificats, respectivament. de la
categoria B.
g) El veredicte del Jurat es far2 públic
durant la segona quinzena de juny de 1994.
h) La decisió del Jurat ser2 inapel.lable.
i) El Cercle de Belles Arts, de Lleida, es
reserva el dret de publicació dels articles
guardonats en la seva revista Arts.
j) La participació en aquest 111Premi de
Crítica de les Belles Arts, implica l'acceptació de totes le\ bases.
Lleida, febrer de 1994.

XXVIe Concurs de Pintura Wpida, i
XXIVe. Concurs de Pintura i Dibuix Infantil
1.-Podran participar-hi tots els pintors nacionals i estrangers que desitgin plasmar amb el seu art la bellesa de la ciutat de
Lleida.
2.-Les dates de celehració del Con
curs seran els dies 7 i 8 de maig de 1994.
3.-E1 Concurs comen~arha les 10
del matí i cada artista haurh de presentar
acabada la seva obra a les 2 de la tarda, al
local social del Cercle de Belles Arts.
4.-El temapodri ser de lliure elecció
perb s'hauri d'ajustar obligatbriament a
Lleida ciutat.
5:-Per
a la realització del quadre,
I'artista podri escollir el material, la tkcnica
i I'estil que desitgi.
6.-La
dimensió mínima de I'obra
ser2 de 10 F i la mkxima serB de 40 F.
7.-Cada artista participant, abans de
comenc;ar el Concurs, hauri de presentar.is al local social del Cercle de Bellcs Arts,
cf. Major núm. 24, a partir de les 9 del
matí, on es numeraran i ~egellaranles teles.
8.-Acabat el Concurs, es reunirk el
Jurat per tal de qualificar les obres. A les 6
de la tarda del dia 8 es realitzari el Iliu-

rament dels premis. Les obres premiades
quedaran com a propietat del Cercle de
Belles Arts.
9.-E1 Jurat podri declarar desert
qualsevol dels prcmis si, al seu criteri. l'obra
no aconsegueix la qualitat wficient.
10.-Acte seguit, es procediri a
I'obertura de I'ExposiciÓ, i quedari oberta
fins el dia 15 de maig.
I 1.--Després de clausurada I'Exposici6, podran ésser retirades les obres exposades en un termini de 60 dies, pels seus
autors o persona autoritzada, en cas de no
ser així, restaran propietat del Cercle.
12.- -El fet de participar en el Concurs
suposa la total acceptació de les Bases i la
conformitat amb el veredicte del Jurat.

I .- -Podran participar-hi tots els nens
que ho desitgin fins a una edat de 14 anys,
inclusivament.
2.- -Regiran les mateixes bases que
les del XXVILi. Concurs de Pintura Ripida,
menys la 6".
3.-Tots els concursants hauran de
presentar, de 9 a 10 del matí dels dies 7 i 8

de maig de 1994, la tela o lamina que
vulguin utilitzar en el local social del Cercle
de Belles Arts, c/. Major núm. 23, per al
seu segellament i numeració.
4.-Els prcmis, en aquesta categoria,
consistiran en el lliurament de vals per a
material de pintura, segons les quantitats
assenyalades a sota.
Lleida. marc; de 1994

Premis
XXVIe. Concurs de Pintura Rapida
Primer premi de . . . . 100.000 ptes.
Segon premi de . . . . 60.000
Tercer premi de . . . . 40.000
XXIVC. Concurs de Pintura i Dibuix
Infantil
Pirrtz4~-u
Primer premi de . . . . 10.000 ptes.
Segon premi de . . . . 8.000
Dibuix
Primer premi de . . . .
Segon premi de . . . .

4.000 ptes.
3.000

I11 Fira Internacional de Pintura i Dibuix
*
"

Bases
Dates de celebració: Festa Major de Maig
(dies 7 i 8).

L'oC:
de la
i rodalies de
['Institut d'Estudis Ilerdencs.
Inscripció:
-Els participants abonaran la quantitat
de 7.n00,- ptes. d'inscripció.
que siguin socis del Cercle
-Els
de Belles ~~t~ o de I'ass~)ciaci6d S ~ r tdes
Ponent, tindran una reducció de 1.000
pessetes, per tant hauran d'abonar 5.000
pessetes.

En les arnentadeq quantitats s'inclou
dret a sOP'ar de 'Ioenda.
La data límit d'inscripció ser& el 15
d'abril de 1994.
Cal retornar la butlleta d'inscripció
acon~panyadade la fotociqia del justificant
de l'ingrks bancari al Cercle de Belles Arts,
carrer Major n" 24, 25007 Lleida.
A tots els participants se'ls
un número segons la data de recepció que
serh cl lioc a ocupar en ei recinte de Fira.
1-1~ premis seran per especialitat, essent aquestes: Dibuix, Pintura, Aquarel.la i
Gravat.

Tots els inscrits tindran un Diploma de
participació.
* cada ~ ~ t i ~ ~podrj
~ - p i ~ tal ~ ~
Concurs amb I'obra que cregui més adient.
*
les obres
es presentin a

concurs podran ser emmarcades.
* El Cercle de Belles Arts com Entitat
organitzadora es reserva el dret de variar
apartats de les bases per motius
"liens
* La decisió del Jurat ser2 inapel.lable.
'k Els Artistes-Pintors podran participar al
XXVIk.
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Institut dtEstudis Ilerdencs
Ramon Casteras

Els fabricants, els
comerciants, els botiguers i la
formació de la Lleida del s XX
(1898-1923)
Col.lecci6 "Croniques" núm. 2

Jesús Millan, Manuel Lladonosa, M. ilui'sa
Huguet, Lluís Ferran Toledano, Jordi Canal,
Josep Armengol, Antonieta Jarne,
Jaume Barrull

Carlins i integristes: Lleida segles
XIX i XX
(edició de Conxita Mir)
Col.lecci6 "Quaderns de I'lnstitut" núm. 5

AADD

Actes del 1r Congres de Centres
d'estudis de Parla Catalana
Col.lecc~ó"Quaderns de I'lnstitut" núm. 6

Ramon Amigo, Dolors Roigé,
Xavier Terrado, Albert Turull

Introducció a I'Onomastica
(edició dlAlbert Turull)
Col.lecci6 "Quaderns de I'lnstitut" núm. 7

llerda Ciencies núm. L

llerda Humanitats núm. L
Dossier dedicat a I'Escola de
mestres i la formació del
professorat

rm Servei
de PUBLICACIONS

