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EDITORIAL
Culturapottatiles el títol d'un llibre publicat I'any passat per I'escriptor
Rafael Conte, que dóna peu a un debat extens, a proposit del qualificatiu
que el determina. L'inici del proleg -"quan sento la paraula <(cultura,,trec
la targeta de creditN-s'afegiria al conjunt de raons del proposit d'aquest
editorial.
De qualsevol manera, caminem vers una desmitificació del terme
<<cultura,>
i d'aixo es tracta. Tan sols ens cal, com a mostra, el plantejament d'una serie de qüestions; avui en dia, que és allo que significa
~<cuItura,)?,
que vol dir home <<culte,,?,hi han possibilitatsde mesurar allo
que nomenem c cultura,>?
Les comunicacions, I'evolució en la tecnica i en els habits, el materialisme.. . són algunes de les constants que incideixen en I'atracciocultural
de I'individu.
L'home ha canviat el llatí per I'angles, la imatge pictorica per la
informatica, la lectura pel vídeo, la música classica per I'acid, etcetera.
La joventut te por a la cultura, te por de parlar-ne. Excepció feta
d'aquells que pertanyen als grups escolars organitzats, j a qui trobem
dintre dels museus, o en les sales d'exposicions?
Significa lacultura haverd'obeir les imposicions de laindustriacultural
(v. gr. Hollywood)? A qui representa? No ho sabem pas massa. Si més
no, I'espectacleque precedeix el lliurament dels Oscars es for(;a atractiu.
Centrem-nos. En el moment present i enfront I'aiguabarreig de diverses ofensives, urgeix una clarificació en el concepte de cultura, pertal de
poder fer -si s'escau- una valoració positiva i, conseqüentment, engrescar-hi la joventut.
Ladifusió de les conclusions i les seves valoracions, han de representar el primer pas en la dinamica cultural a nivell de Lleida.
Les institucions culturals de Lleida han de clarificar i unificar criteris
desinteressants i treballar conjuntament per tal de poder oferir el Llibre
Blancdela Culturaa Lleida,com a eina fonamental que cal que coneguin,
ja des de I'escola, tots els lleidatans.
El que la cultura representi un veritable plaer justifica les accions. El
Cercle de Belles Arts, enceta des d'ara, el debat, al que hi esteu
convidats.
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ENTREVISTA AL

"Sempre m'he considerat molt
En Víctor F. Pallards és unpintorfor~a
conegut a les nostres terres, i molt significatiu a l'hora de donara con2ixer
els darrers corrents ar'stics catalans, atesa la seva perranenga al grup Cogul. A sota dels seus treballs pictdrics
s'amaguen unes estructures geomLtriqrres soprenentment acurades. Vi14i es desvill per la pintura i la doctncia. En
aquests moments treballa constantment per tal de poder lliurar la comanda que li han fet des d'un hotel de
Rarcelono'92.

mera medalla d'or de dibuix. Als
disset, es trasllada a Barcelona i
dóna inici als seus estudis: primer,
de gravat -amb el Teodor Miciano
i 1'Antoni0116- i, després, de pintura amb el Francisco Labarta.
L'any 1955 rep el primer premi
de gravat de 1'Escola&Arts i Oficis
de Barcelona, i dos anys més trad,
li concedeixen una beca del Cercle
Maillol, de I'Institut Franc& per
continuar els seus estudis a París.
El Govern Francks li lliura el Premi
Watteau de gravat.
En el marc del Moviment d'Artistes del Mediterrani, l'any 1959
inicia un cicle d'exposicions que el
4
du a Mhlaga, Buenos Aires, LausParis ha significat molt en l'art delVictor P. sana, Lisboa, Milh, Madrid,
Pallarés.
etcktera.
Arts: -Recorda la seva primera
Entrem en un dels racons amagats
exposicib?
i on ell s'hi mou a l'ample: l'aula de
Víctor P.: -Si, va ser al Col.legi
Pintura del Col.legi Episcopal. El
trobem segut en una cadira, ex- Major de Sant Jordi, de Barcelona,
plican~en un pupitre, envoltantd'un quan teniavint-i-un anys,juntament
grup d'alumnes. Deixa el llapis, ex- amb d'altres pintors. L'exposició
plica als seus contertulis el seu duia el títol "20 pintors joves
compromís amb Arts i ens rep amb exposen".
Arts: - Quan comencen les
el somriure i l'amabilitat que el
seves relacions am el Cercle de
caracteritza.
Fem una mica d'histbria. El Belles Arts?
Víctor P.: -Vaig ésser alumne
Víctor neix a Lleida l'any 1933.
Quan tenia catorze anys rep la pri- i profesor de 1'Escoladel Cercle. A
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més, el 1956hi faig la mevaprimera
exposició individual de gravats, i
tres anys més tard la de Pintura.
Sempre, d'una o altra forma, he
mantingut molt bones relacions
amb el Cercle.
Arts: - L'any 1964 participa en
lacreaciódel grup Cogul,juntament
amb Jaume Minguell,1'ErnestoIbáñez, 1'Albert Vives, l'Albert Coma
Estadella i l'Angel Jové. Com ho
valora?
Víctor P.: - Lleida estava una
mica adormidai uns quants artistes
ens vam fer la proposta, des de
l'avantguarda, de revaloriozar l'art
de la ciutat. Sembla que va donar
resultat. Ara, hauria de succeir-hi
el mateix, ja que hi han molts bons
artistes.
Arts: - El pintor neix o es fa?
Víctor P.: -La vida artísticaem
sembla que neix. El tenir gust per la
pintura és quelcom propi. La
creació és prbpia, perd després un
s'ha de formar. No confio exclusivament en la inspiració.
Arts: - Expliqui'ns una mica la
seva obra.
Víctor P.: - Comen~oa pintar
des de molt jove, paisatges i figures, com tots. Més tard passo per la
inevitable etapa de l'informalisme,

a prop del món que m'envolta"
amb la influkncia de Futrier, Ma- amb l'exposició "Configuracions" Lleida, a més dels cent quoranta
thieu i Afro. Sempre he estat preo- al Col.legi d1Arquitectesde Lleida. metres quadrats de 1'Església
cupat per la composició estructuA més caldril dedicar un capítol d'Alcolea de Cinca, entre d'altres.
rada. Més endavant, en els primers a la seva pintura mural que resideix
Jordi Capdevila
anys d5ls seixantaconenc nous ele- en molts edificis prestigiosos de
ments i m'inclino vers la llibertat.
En una darrera etapa, molt a prop
de l'abstracció, llisco el gest per tal
de reprendre el contingut expressiu
amb fidelitat a les formes.
Sempre m'he considerat a prop
delmón quem'ha envoltat, del sentit
de la nostra &poca.
Justifico el sentit de la meva
obra com una necessitat de l'adequació al concepte, d'alli, que és
tehric i tkcnic. Parteixo de possibles
conceptes fonamentals, nucli de
tota preocupació plhstica-geom&trica-material,per un cantó, i de
la representació de la realitat en la
seva visió física, com a vehicle de
missatge i llenguatge personal.
Arts: - Quins són els seus
propers projectes?
Víctor P.: - Estic treballant en
una comanda que m'han fet des
d'un hotel de Barcelona'92 i que he
de lliurar el proper vint-i-quatre de
juny.
De ben segur, futures generacions d'estudiosos de l'art podran
veure d'altres evolucions en la
trajecthria de Víctor Pérez Pallarés,
Medalla Morera en dues ocasions.
De moment, hom pot considerar,
que l'octubre de 1989 va donar un
canvi en la seva línia, sense
a l l ~ n y a r - ~dels
e fons geom&trics,
Serie d'esbossos al natural de Victbria de Sarnotracia.
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251 10 ALPICAT (Lleida)

L'inici d'una llarga lluita
Del 6 al 9 de marc; se celebri a
Lleida el Congrés de la Seu Vella.
Fou celebrat en la doble accepció
del mot, és a dir, com fet esdevingut
i com a joia de l'esdeveniment.
Ara, perb, que tot ho tenim, ens
oblidem sovint de llarg camí que
calgué recórrer fins a la recuperació
del monument per a la ciutat. Ara,
que tot tenim, fins i tot ens sembla
impossible que hi hagués un temps
en qu2 la Seu era caserna i restava
maltreta i malferida, no pas pel pas
del temps sinó per la maldat dels
homes. Aquest article vol ésser un
homenatge als pioners de la lluita
que fou necessbia mantenir fins
arribar a la realitat actual.
El primer pas el donaren l'abril
de 1914 els homes del Centre Excursionista de Lleida, ardits d'intelligkncia clara i cor calent. El segon
fou organitzar l'acció per tal de
convertir en camíel sols que s'havia
obert. Fou la constitució, el juliol
del mateix any, de la "Junta per a la
restauració de 1'Antiga Seu de
Lleida".
Aquesta Junta, nascudaen temps
de redre~amentde la terra, la formaren MagíMorera, Josep Galcera,
Rom& Sol, Alfred Pereña, Artur
Fontanals, Martinez Ballespi,
Francesc Ferrer i Manuel Herrera.Tenia per President el canonge

Josep Gaya, a qui la histbria
anomenaria pels seus afanys el
Bisbe de la Seu de Lleida. Ho tenien
molt clar: "Entre les moltes coses
que Catalunya havia de recuperar,
ocupava sens dubte lloc principalíssim 1'Antiga Seu de Lleida,
empresonada feia temps, i per
miracle respectada, si no en la seva
dignitat si en la seva incomparable
bellesa". Per aconseguir-ho s'havien de resoldre tres qüestions: la
declaració com a monument nacional; el trasllat de les casernes; i
recuperar la Seu per a la ciutat.
La primera qüestió es resolgué,
no sense dificultats, el 12 de juny
de 1918, data del Decret de declaració de la Seu com a monument
nacional. Lleida ho festeja solemnement el següent dia 2 1. No era un
dia qualsevol. "Aquest dia fari7 15
anys -escrigué 1'Alcalde- que la
Lleida antiga hi acudia compacta i
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frisosa d'entusiasme per a la collocació de la primera pedra. Ara
ens hi apleguem tots nosaltres en
aquesta diada que ha d'ésser el
principi de la seva recuperació".
La qüestió del trasllat de les
casernes nó es logra. S'hi treballa
molt i hi hagué un moment en qui:
es dona per fet. Fins s'arribi a la
col.locaciÓ en el Camp de Mart de
la primera pedra de l'edifici de les
noves casernes. Per6 la segona
pedra no es posi mai, i calgué esperar fins el 1940 per veure l'inici de
laconstrucció de les noves casernes
de Gardeny.
En conseqiikncia tampoc es
logra la recuperació per a la ciutat.
Més com sigui que Lleida ho vivia
il.lusionada, es planteja seriosament la qüestió de fons:"Cal esperar que el diaque les noves casernes
estiguin constru'ides, la serra quedara a mans de la ciutat, i es precís
que una intensa labor de preparació
faci possible unir la vella Catedral
amb algun agrupament urbanitzat
en forma de parc".
Han passat molts anys. La Seu
ha estat recuperada. Lleida en
gaudeix. El turó és ja de la ciutat.
Perb aquesta última qüestió queda
encara per resoldre.
Romh Sol i Clot

LQactivitatartística a Occitania
Des del segle VR Tolosa de Llenguadoc ha esdevingut lloc d'encontre de
1'Art occith.Els marxants hi anaven per tal
de trobar-hi matkria i els mestres artesans
s'hi establien mentre els artistes anaven a
establir-se arreu de les ciutats occitanes.
Per documents de 1750, I1Acad&mia
de Pintura, Escultura i Arquitectura de
Tolosa, és rúnica Acad'emia &Art no parisina, autoritzada a dur el títol de Reial.
L'Escola de Montpeller va esperar vanament el títol acadkmic i la de Marsella no
ho va tenir fins el I 773, aixi com la de Burdeus no hi accedí fins el 1780.
Per tot aixb les exposicions eren molt
rares a tots aquests indrets. Per contra, a
Tolosa alumnes i artistesd'arreu (gascons,
llenguadocians,proven~als,etc.) aflueixen
i fan que els anomenats Estats Generals
(govern autonbmic d'aleshores) augmentaren els crkdits anuals de l'Acadbmia,que
no fou suprimida fins el 1793, essent
succe'ida per 1'Acadbmia de les Cikncies
de les Arts vers 1805que es transformi en
1'Escola de Belles Arts i Cikncies Industrials el 1836.
El Museu dels Agustins de Tolosa,
que fou I'origen del Museu provisional del
Sud de la República, obrí les portes el
1795,quatre anys abans de Sobertura definitiva de la gran galeria del Louvre i
setze anys abans del Museu de Bordeus.
Era radmiració dels visitantsnosols per la
riquesa de les col.leccions sinó també per
la seva presentació, el que era retret al de
Marsella on espodiaveureartistesromans
i bolonyesos.
Des d'aleshores, el nombre de museus
arreu d'occithnia s'ha incrementat i
perfeccionat i alguns duen nom d'artistes
occitans prestigiosos: Ingres a Montalbi,
Bonnat a Baiona, Tolouse Lautrec a Albi,
o estrangers com el Goia a Castres. Entre
els museus etnogrifics cal citar el Museu
Pirenaic de Lorda i el Museu Arlesii
&Arles. Hi ha també ciutats petites com
Miranda, Agen o Foix que posseeixen
veritables petits tresors.

I

i

i

Al costat d'aquestes exposicions permanents que són els museus, existeixen
exposicionsprivades, de certaimporhcia
i on vénen a exposar d'arreu d'Occidnia i
de la resta de Franqa. Cal destacar, "Exposició de Productes de Belles Arts i de la
Indústria" (1827-65), la "Unió Artística"
(1885-1909) i les Societats &ArtistesMeridionals i Societat &Artistes Occitans,
des del 1906.
Del'erapaleolítica, les gotes deNiaux
i de Lascaux, anomenades el Versailles de
la prehistbria, aixi com la de Pechmerle,
conserven obres mestres de cabdal importhcia, mentre que de I'kpocarominicano
es conserva més que mencions de pintors
com Calenusa Bordeus i citacions d'obres
com Primuliac a Narbona.
Apareixen tot seguit els il.lustradors
de manuscrits del segle VI1 com el Recull
de Canons dels tallers &Albi. Els tallers
toloscncstransformenels temes carolingis
transmesosper Sant MarcialdeLlemotges,
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amb influkncies fins a Nimes amb el
Graduals o Narbona amb el Lectorial, de
Sant Guillem. A Bordeus reapareixen vers
el segle XI i obres destacades ens han
arribat fins a nosaltres com SEvangelari
D'Aix, d'Auch, D'Aurillac, L'Apocalipsi
de Sant Sever i el LlibreRoig dels cbnsuls
de Montalb&.
El JudiciFinal d'Aguilheprop del Puide
Velai és la més antigapintura mural que es
coneix a Occithia, de finals de segle X,
perb els murs més humils de capelles i palaus sumptuosos són plens de frescos, dels
estilsmés diversos: romhnic, gbtic, sienb,
flamenc, etc.
Avinyó,que esdevinca la seu del papat
al segle XIV, coneixeri una molt intensa
activitat artística que continuari fins i tot
després de la marxa dels papes. En realitat
hi haufi dues escoles &Avinyó. El 1316
Joan XXII portari el tolosenc il.lustre
mestre Pbire del Pui. Fins a la fi del segle
XV s'executen frescos d'es@rit medieval.

D'altres mestres són els Brea i els Duranti
al comtatdeNiga, el mestre de SAnunciació
d'Aix de Provenga, Pierre Villatte de
Llemosí amb la Verge de Cadart oNicolhs
Froment de Llenguadoc amb 1aResmecció de Llitzer, o la Beguda Ardent. Altres
mestres seran la cklebre Pietli de Vilanova
d'Aviny6 que es troba al Museu del Louvre,
o el Crucifix del Parlament al Museu dels
Agustins de Tolosa.
La Reinaixenga és marcada per Sarribada d'artistes vinguts d'It2úia que decoren
la catedral$Albi, assegurant lacontinu'itat
de la pintura occitana, els tallers de Tolosa
amb Pingault, Fraguelin, Bolvhe.. .Joan
I11 conserva el tailer personal a Tolosa
per6 n'obre un altrea Montpelleron donari
SAcademia de Pintura,Gravat, Escultura
iktquitectura, decorant catedrals, convents, mansions senyorials, etc., fent fins
i tot retrats de grans dames i personalitats
del seu temps,ja fossin civils o religiosos.
Guy Franqois, anomenat Frangois de
Velai, expandeix la seva obra arreu SOCcitinia: a Bordeus, Sant Bruno al desert i
a Tolosa la Purificació.
Renaud Levieu fill d'orfebre de
Nimes, a Aix i Avinyó, Parier a Tolosa i El
Pui, Sebastii Bordó de Cadillac decori el
castell d'Epernon, amb inspiració de
Carrache iPoussin .D'altrabandaRaimond
Lafage,al Llenguadoc,introdueix el barroc
i triomfa a Tolosa.
Frangois de Troy del que es diu fou
inventor del retrat historiat 6s el pintor de
la farníiia de Lluís XIV i de la Cort. El
montpellerencJoan Ranc pintari a la Cort
de Madrid, precedint al provenpl LoisMiquel Van Loo; el seu oncle Carles serh
el pintor de Lluis XV.
A la Cort de Versailles trobarem els
Parrocel de Brignoles: Josep sota Lluís
XIV i Carles sota Lluís XV. Jacques
Gamelin de Carcassona, anih de Montpeller a Tolosa i anunciar2 amb la seva
obraNou Recull d'osteologia els Capricis
de Goia. Josep Vernet pinat marines i el
seu fill Carles batalles, escenes de caqa
perb sobretot escenespopulars i el seu net,
Horaci ,és per excel.l&ncia el pintor de
batailes del segleXlX plenesde moviment.
Jean-Honoré de Fragonard, fill d'un
fabricant de guants de Grasse, es trasllada

a París, d'on va saber extreure l'academicisme per tal &interpretar les seves
escenes galants plenes d'audag llibertat,
transmetent una filosofia del moviment i
de la llum.
A Montabli va deixar uns quatre mil
dibuixos el nadiu d'aquesta vila occitana,
Jean-Auguste Ingres a qui va dedicar un
Museu dels més importants.
Hi ha també caricaturistescom Cham,
Amadeu de N d era el seu nom auténtic,
qui col.labor2 fins i tot amb un setmanari
satíric anglb que dirigí el "Charivari" i
que hadeixatgaireb6quarantamil dibuixos
i caricatures.Gustau de Galard dibuixiels
tipismes de Bordeus iToulouse-Latrecens
deixiles seves famoses escenes del musichall.
Jean-Pau1Laurent,patriotaoccitapinta
els resistents del segle XIII, els citars,
exemple: Els emparedatsde Carcassona,i
el tolosenc Henri Martin pinh els frescos
de la Caixa d'Estalvis de Marsella ano-
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menat "Treball".
L'impressionistaCézanne(1839-1906)
és considerat com un dels precursors dels
moviments artistics moderns, reflectits a
Occithiaper diversestendkncies: Auguste
Renoir (1841-1919), l'impressionisme,
junt amb Frederic Bazille (1841-70).
André Lhote (1885-1962)el cubisme, del
que és un dels iniciadorsi Lucien Andrieu,
que no té res que envejar de Picasso. Albert Marquet (1875- 1947) el fovisme i el
visionari Odelon Redon (1840-1916)
l'idealisme.
Dels moderns artistes pintors m'estimo
més no parlar-ne en aquest moment, deixant-ho per una altra ocasió, encara que si
puc dir que són nombrosos i de molt bons
arreu d'occihia.
Francesc Caballero i Garcia
(Vocal Junta Cercle Belles Arts de Lleida i
Delegat per Lleida del Cercle
Agermanament Occitano-Catal&)

REFLEXIONS

Entorn la musica conternporania
Existeixen molts prejudicis entorn
de la música contemporhia, fins i tot
per part de gent amb una certa formaci6nmusical. Enefecte,& bastant freqüent que melbmans que s'embadaleixen en parlar de Stravinsky, Bar-tbk,
Schonberg...i no diguem, ja, de les
experikncies posteriors: microtonalismes,música concreta, música electrbnica.. .No 6s possible, en el redu'it
espai d'un article, explicartotes aquestes tendkncies; aquestes reflexions no
tenen mCs pretensi6 que contribuir a
superar malentesos i a atansar-nos a
aquest m6n de la música del segle XX,
tan discutit com interessant.
Els partidaris a ultranqa a la música
del passat argumenten que el seu llenguatge 6s natural, i en canvi, el llenguatge actual amb totes les seves dissonhcies, 6s contrari a la Natura. Certament quelaNatura ha servit de model
per a la Música dels segles XVIII i
XIX. Efectivament, cada nota de l'escala 6s formada per un conjunt de ressonhcies naturals,que s'anomena "&rie harmonia". Aquesta &rie harmbnia
produeix,de forma natural, l'acord
perfecte major, que Cs el mCs consonant, i ha originat tot aquest sistema de
relacions entre els sons anomenat "tonalitat", tan característic de la Música
correntment anomenada "classica";
aquest sistemaestaprofundamentarrelat a la societat occidental, i ha pogut
construir un cos de doctrina que, encara avui, Cs la base imprescindiblede
tot ensenyamentmusical. Segurament
que degut a aquestes circumsthcies
hi pot haver una reacci6 instintiva
davant de tot allb que s'oposi a la tonalitat clhssica.
Tanmateix, tot aixb no vol dir pas
que la tonalitat clhssica sigui l'únic
sistemapossible, ni que no pugui estar
subjecte a cap evoluci6. La drie harmbnica no conte solament les conso-

nhcies, sin6 també les dissonhncies i de repbs, i dissonant aquell que d6na
fins i tot els intervals mes petits que el sensaci6 d'inestabilitat. Aquesta dissemito. De fet, totes les tendEncies tinci6 es basa en causes objectives;
musicals, les d'ahir, les d'avui i les de perd no 6s menys cert que el m6n de
sempre, es basen, en major o menor les sensacions 6s molt subjectiu, i que
grau en laNatura, sense que cap d'elles en un mateix estimul pot provocar dies pugui considerarplenament ni com- ferents reaccions, segons les circumspletament natural.
thcies; per exemple, l'interval de 4"
I Cs que l'única Música totalment augmentada era rebutjat pels músics
natural, si Cs que pot anomenar Mlisi- medievals, que el consideraven com
ca, Cs la que fa la prbpia natura: l'udol "el diable en la Música". Perb aquest
del vent, el b r h u l de la tempesta, la diable ja fa molt temps que no espanta
remor de l'aigua del riu,el cant dels ningú, doncs autors com Bach ja
ocells.. .rhome tot i que forma part de l'usaven amb totallibertat; 1'Harmonia
la natura, n'Cs un ser a part, per tal con- clhssica tenia molta cura que les distC el poder de canviar-la. Llevat de les sonbcies es disposessinde forma que
estrictes funcions biolbgiques, tota fossin ficilment tolerades i compreses;
activitat humana esta encaminada a perb amb el curs del temps l'orella s'ha
manipular, a transformar la Natura. anat habituant a la dissonhncia; els
La prbpia mdsica no se n'escapa: l'ho- mateixos clhssics ben sovint tenien
me s'apropia d'aquesta realitat natural l'atreviment de trencar les normes estaque Cs el so i la transformaen art. L'ac- blertes, fent així evolucionar l'art mute de crear mdsica suposa sempre, sical. Fins que al llindar del segle acdoncs, una manipulaci6. Les normes tual entra en crisi i la mateixa distinci6
envirtut de les quals l'artista crea tenen entre consonbcia i dissonancia.
a veure, mes que amb la Natura, amb
Consideracions semblants es poles c i r c u m s ~ c i ede
s lq¿?poca
i del lioc den fert per a la tonalitat: s'ha passat
on viu. Aquestes circumsthcies no d'una escriptura preferentment diatbs6n pas invariables, sin6 que cada nica (les set notes de l'escala) a un ús
kpoca de la histbria Cs Única i irrepe- cada vegada mCs ampli del cromatible. Per aixb, la creaci6 musical esta tisme.
subjecta, com qualsevol activitat huE1Preludi del "Tristany"de Richard
mana, a contínua evoluci6. En conse- Wargner ja anuncia l'atonalisme del
qiikncia, cap tendkncia, cap estil, cap segle XX. Quan al ritme, s'ha passat
manera de fer música pot tenir la gradualment de la regularitat dels compretensi6 de romandre eterna i immu- passos i a la relativa senzillesa dels
table. Ja ho va expressar Arno1 ritmes del Barroc i del Classicisme, a
Schonberg amb la seva famosa frase: l'enorme complexitat rítmica que pre"No hi ha res etern; l'única cosa eterna senten algunes composicions d'avantguarda; i pel que fa al timbre que en
Cs el canvi".
Un dels factors que mCs contri- kpoques passades era considerat, en
bueixen a que la Música contemporh- general, com una qüesti6 mes aviat
nia costi, de vegades, tan de pair Cs, accessbria, ha passat a tenir un paper
sens dubte, 1'6s tant lliure i tant ampli destacadissimenlamúsica contempoque en fa, de la dissonhcia. La teoria rhnia; i el fet que els compositors acclhssica considerava consonant aquell tuals usin els mks inversemblats obencontre de sons que produ'ia sensacid jectes sonorsha dlCsserinterpretatcom
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una recerca de nous timbres, de noves
sonqritats.
Es impossible comprendre la música del segle XX sense haver-se fet
carrec del procés histbric que la haoriginat; aixb suposauna gran preparaci6;
per a algunespersones escoltar música
pot ser un acte merament intu'itiu, en
realitat, per arribar-ne a una comprensi6 profunda cal fer de l'audici6, també,
un exercici intel.lectual; en el que la
formaci6 prbpia hi juga un gran paper.
Aquest principi val tambC pera la
Música del passat; aquesta, perb, tC al
seu favor que permet de ser jutjada
amb la perspectiva que d6na el pas del
temps; fins i tot alguns autors pertanyents al passat, diguem-nemCs immediat, com Stravinsky, Bartbk, Schonberg, elnostre FredericMompou.. .han
entrat de ple dret a la Histbria i poden
ser considerats ja com a "clAssics del
segle XX". Per a les tendkncies mCs
avantguardistes tal volta caldrh esperar que el temps confirmi la sevavhlua.
S'ha d'evitar de blasmar cap obra
que trenqui elsmotllos habituals,llevat
que es tinguin arguments molt sblids
per a fer-ho; tot i aixf no hi ha seguretat
d'encertar-ho; el primer judici no Cs
sempre definitiu; Cs uns constant histbrica que els innovadors hagint estat
incompresos; Bach va estar oblidat
durant mCs de tres quarts de segle; certes obres de Beethoven varen provocar en el seu temps dures crítiques;
Wagner va provocar una amplia pol&
mica amb el concepte que ell tenia de
l'bpera, etc. Deixem temps al temps: si
una obra tC qualitat, el temps ho
confirmara.. .
També s'ha d'evitar l'actitud contrliria, l'esnobisme, que Cs la d'aquell
que, posant els uils en blanc, s'extasia
davant de tot allb que Cs nou, sense
plegar res. No tota la música d'avantguarda 6s bona per igual, com tampoc
ho era tota la que es feia en els segles
XVIII i XIX i per estar en condicions
de donar una opini6 correcta cal en
primer lloc tenir format el propi criteri.
També hem de guardar-nos de blasmar,
arnbl'excusa d'unapretesamodemitat,
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lamúsicad'kpoquespassades; els grans
mestres del nostre segle acostumen a
ser grans coneixedors i admiradors de
les obres mestres del passat; a la vegada, s6n gent molt progressista i molt
conservadora, aquesta aparent contradiccid s'explica perquk han entks la
tradicid en la seva mCs pura significaci6 etimol6gica; tradicid vol dir
assumir plenament el passat i transmetre'l a les generacions vinents enriquit amb la pdpia aportaci6 personal.
En resum, s'ha d'evitar qualsevol
judici superficial.Davant de qualsevol
obra, antiga o moderna, la millor actitud Cs intentar de comprendre-la i valorar-la honradament, en hnci6 de la

Maig 1991

pdpia formaci6. Si aixb no 6s possible,
si malgrat tot seguim sense entendrehi res, val mCs de tenir la sinceritat de
acceptar-ho així. No Cspas vergonyds,
el recon2ixer les prbpies limitacions;
tothom en tC, fins i tot els grans homes.
A mes, alli) que avui Cs per a nosaltres
incomprensible, el dia de dema potser
ho entenguem; també enlacomprensi6
del fet musical "i'única cosa eterna 6s
el canvi"; aquest canvi, en el nostre
cas, ha de ser un avan~aren el procdsde
maduraci6 personal que ens dugui a
comprendre i a apreciartot all6 que de
bo hi ha enla música d'avui i de tots els
temps.
Josep Prenafeta i Gavalda

MUSICS LLEIDATANS

Mossen Ramon Esteve i Carulla
Mosdn Ramon Esteve i Carulla
neix a Lleida el 14 de maig de 1886 a
l'una de la matinada, i aquest dia fou
batejat a ltesglCsia parroquial de Sant
Llorenc;. Fill de Joan Esteve i Saura i
Concepci6 Carulla i PanC, naturals i
ve'ins de Lleida, decidcix als 10 anys
d'edat ingressar al Seminari de Lleida.
S'ordena sacerdotl'any 1910i el 29 de
maig de 1913,desprCs d'opositar,pren
possessid dun benefici a la seu lleidatana, el qual portava annex el chrrec
d'organista.
Pelque fa alamúsica, quancursava
estudis al Seminari el van nomenar
per adirigir lacapella musical d'aquest
centre, direcci6 que alternava amb el
d'organista del mateix. Ja sacerdot,
fou nomenat Mestre de Capella de la
Reial i Pontifícia Acadsmia Mariana
de Lleida, i funda la "Schola Cantorum", constitu'idaperunnombrds grup
coral i conjunt orquestral en la qual
s'impartien classes de música: piano,
violí, violoncel, solfeig, teoria, etc.
TambC fundhun setet de corda i piano,
on ell intervenia com executant al piano.
Escoltar les seves interpretacions a

l'orgue de la catedral erauna pura delícia, i la seva característica mes remarcable Tou l'habilitat d'improvisacid.
Com a compositor, la seva obra Cs
molt nombrosa i bhsicament escrita
pcr a orgue, al qual incorpora freqiientment veus. Quasi tota l'obra que li
coneixem (ni& dc seixanta titols) Cs
música religiosa. I cn caldria destacar,
*

'CC&
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per la seva abundor, els ofertoris i a
mCs amCs els següents títols:MisaSacerdotalis, a tres veus, quintetdecorda
fagots i harmbnium (any 1908);Misa
Brevis "Nosautem gloriari aportet. .."
(1926);"BreuMissa dedifintsW(l924);
Contalla-Simfdnica, gran orquestra
(1929); Manificat, a tres veus mixtes
iorgue (1922);PanisAngelicus, aquatre veus, quintet de corda, fagots i harmbnium (1914); Gozos en honor de
Santa Catalina de Sena, a tres veus
mixtes, quintet de corda, fagots i harmbnium (1915); Petita balada (1924);
Sonata en Fa, composicid feta per a
les oposicions d'organista a la catedral
(19 13); Tocata en Mi menor (1929); A
la Verge, Oració, premiada al certamen de l'Acadkmia Mariana (1912);
Petit Choral amb variacions sobre el
"SantJaume ve de Galícia" (1924);Els
fanalets de Sant Jaume, sardana per a
orgue (1 925); Ofertori amb el tema
dels gegants de Lleida (1925); Glossa
de la c a q ó "Lo cabal del sastre.. ."
(1927); i una col.lecci6 de. canqons
populars catalanes, harmonitzades a
quatre i mes veus mixtes: Sant Ramon
de Penyafort (1927); La filla
d'lguaiada (1927); L'Agneta (1927);
La mort i la doncella (1927).
El dia 22 de juliol de 1937,MossCn
Esteve moria assassinat d'un tret de
fusell al carrer Major, enfront mateix
de la porta del Casino Principal.
Per a Lleida, Mossen Esteve, fou
un gran dinamitzador envers l'ensenyament de la música, així com tambC
en la formaci6 de conjunts musicals
dels quals en gaudia la Ciutat en els
freqüents concertsque oferien. Vadeixar un nombr6s estol de deixebles,
alguns dels quals, encara avui, elrecorden emocionats i agralts. Veritablement la seva p&rduava estar molt sentida, i encara mes per les circumstancies de la seva mort.
Francesc Esteve i Perendreu

PER L'ERMENGOL
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Aquest5 s6n els qualificatius que
caldria asignar, en gcncral. alsmiljans
dc comunicaci6, prmsa, rhdio i televisi6, en relaci6 amb la sardana i el
seu entorn. Sords per no escoltar leq
queixeq i denúncies que el s sardanistes
expressem davant d'aquesta realitat.
cecs p r n o veurc el grandesplegament
quc l'activitat sardanista projecta dins
la cultura popular del país i, muts pcr
no dignar-sc a la mes mínima juqtilicaci6 sobre les causes de tal oblit
informatiu, producte d'una discriminaci6 que no té ra6 de ser.
Als grans mitjans de comunicacib,
tclevi qih, emissores cJc rlldio, diari? i
revistes en llengua catalana o d'rlrnbit
catal& la direccid i els seus equips dr
redacci 6esth enm ans de professionals
que, l n majoria d'ells provencn de la
transici6 democrhtica.Defcnsavcn una
informaci6 mes transparent, mCs real
i mes acostada al poble. Desitjaven
una informaci6 menys sectllria, mes
plural. Prometien pluralitat informativa combinant les grans notícies internacionals amb els fers noticiables promoguts pel poble en la seva multiplicitat d'activitats diiuies. Es comprometien a una mes gran difusid de ¡es
noticies generades per l'actualitat
cullural com a un servei necessari al
rcdreprnent i a la normalitzaci6 dcl
nostre país, des de la base dels seus
trets mes diferencials.
Tot aixb i mes ens proposaven. La
realitat pe13es diferent. Nosaltres, cls
sardanistes, no som ni sords, ni cecs,
ni muts. Per tant sentim, veiem i comentcm el canvi positiu quela sociclar
catalana ha experimentat dcs de la
recuperacid de les seves llibertats
democrlltiques i de les seves institucions d'autogovern, pera tamW.
sentim, veiem i comentem que amb
els grans temes de la cultura popular i
concretamentambel sardanisme, totes

lcq cspectntivcs do difusi6 i pmrnwi6
han ?<tat tn'ddcs.

Moltissirnl; q6nt.l.; rctc notic.l;ihlcs
quc s'hm cqdevinrrut al llarg d'aquc~ts
damrr; anys dinr el m6n de la sardana.
Dcq dc l'esclat de leq coblesjuvenils al
ccntensri de Ics mes prestigiascs. el
trrispls de grans instrumcntistcs i cnmpositom, irnprtimts concent sacionq c n
aplecs i concursos, concerts amb molt
iilr nivell, organitzaei6 degrans sardanes. intensa producci6 [Siscogrhfica,
edici6 de llibres, homcnatpts i cdcbracjans, les quals han aplegat a
centenars milers de persotlcs, sense
que res d'aixh hagi trobat cap rc-4 als
mitjans informatius,.. car. E ;isnrdc~a,
ceguesa i mutisme dclc mstcivos ha
assolit perb, coles olímpiques en els
drtmrs esdcve-nirncnts sardani qtcs de
gran impor-hcia en molts aspctcs.
Em referixo al silenci infonnatiu que
va envoltar els Aplecs Internacionals
dc la Sardana, cclebrats a Arnsterdam,
París i Zúrjc, aquest últim celebrst els
dies 5 i 6 del rncs d'agost de l'any
passat. Aquest ha cstat un continuat
silenci informatiu dccebcrior, un cop
baix al sardanisme i a la cultura catalana, aplegant al cor d'Eumpa milers
de persones, amb la participacio de
trcs o mes cobles els compncnts de
les quals tenen una mitjana d'edat a
l'cntom dels vint anys, amb una cobla
formada amb músics holandesos com
a fct insblit i de gran cspcctacib, amb
tacol.laboraci6 cie mesde trcnra colles
sar-danistcs, doue esbarts dansaires i
v b k s colles dc gepanten, amb l'assisthncia emotiva tJc catalansrcsidcntr
a Amsterdam, París, Bklgica, Sui'ssa,
etc. i dc molts altrcs indrcts d'Europa,
amb l'adhesib a l'acte dcl President de
la Generalitat de Catalunya i amb la
representacid de les entitats mCs
diniuniqueq dcl sardanimc catalh.
En el cas de TV?, la seva actitud Cs
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encara mCc: incomprensible donat quc
pels matcixos dics i a molts pocs quilhmctrcs dVAmsterdamhi tcnia desplacat un ampli equip informatiu per,
:tixb si, inic~nnarsense estalvi de mitjans econbmics, tecnics i humans sobre el Barca.. . cls "responsables"dels
informatius de TV3, insensibles a la
manifetaci6 cultural,cívicai excmplar
que tcnialloc apocs minuts d'on tenien
els seus equips desplcgats, foren incapacos de moure la farragosa maquina
burocratica, la qual paguem entre tots,
sardanistesinclosos,ordenant a alguns
dels seus enviats que anessin a recollir
lanclliciailesimatgesque s'esdevenien
a Amsterdam, París o Zúric.. . Aquest
any 91 la quarta edici6 de 1'Aplec
Inemacional de la Sardana tindrh lloc
a Tolosa de Llenguadoc la primera
setmana d'agost, cocrctarnent els dies
3 i 4. Esprem que, tal i com diem a
l'argot futbolístic, "aquest any SI".
Caldrh per tant, una altra vegada,
quc el sardanisme es plantegi una estrategia per combatre aquesta anbmala
situaci6. La potenciacid de la revista
"SOM", launi6 de tot el sardanismeen
lanovaFederaci6 SardanistaNacional,
que canalitsi i rentabilitzi esforcos,
que realitzi contactes a alt nivell polític
i social, entrevistes amb el Col.legi de
Periodistes, potenciac6 dels programes sardanistes a les emissores de radio, enviar constanment cartes a les
seccions de "Cartes al Director" dels
diferents diaris de Catalunya, utilitzar
tots els mitjans de sensibilitzaci6 pública sobre aquesta situaci6 discrirninalhria, s6n passos que cal donar
amb fermesa i convicci6 de quC la ra6
csth de la nostra part.
El futur del sardansme 6s en joc.
Que cada un de nosaltres aporti el seu
csforc per demostrar qui som, quants
som i qui?volem.. . si us sembla bé.
R. Sans

restaurant
TOT A LA BRASA

Exposició permanent de quadres
Alfred Perenya, 56
Telefon (973)23 97 04

25004 LLEIDA

HOMENATGE I

Jose Olondriz, fur
El 13 de maq de 1959, per a molts
amants del teatre a Lleida i per a tots els
components del T.O.A.R., desaparegué
una persona que amb el seu exemple, en la
vida i en l'escenari, havia ensenyat a viure
als altres.
El teatre no és un somni, sinó una
representació de la vida, vida recreada en
cada moment, no una imitació sinó una
reproducció de la vida autbntica.
Josep Olóndriz va ésser, per damunt
de tot, un home de teatre, va ésser un personatgeautbntic. Cada representació seva
era una reproducció de la vida i les seves
actuacions i enfocs davant la vida de cada
dia foren guia i camí per als que el
coneixien i unaprovadiiriaa seguir sense
perdre el camí.
Josep Olóndriz Ostiz va nbixeraTudela
(Navarra) el 22 d'octubre de 1918 i va
venir a viure a Lleida l'any 1927. No fou
un Ileidati de neixament, per6 si ho va ser
per adopció, ja que des dels 9 anys hi va
residir i no va voler sortir-n'hi.
El primer cop quevapujara un escenari
fou de nen a Butsbnit,estudiava llavorsen
un col.legi de laplapde Sant Joan i aquell
estiu hi havia anat amb tots els nens a
passar-hi un mes de vacances. Durant el
temps que va restar-hi va fer fruir professors i companys amb el seu art, do innat en
ell, prometent així com a un futur actor.
L'any 1934 va ingressar en la Secció
Artística de lqA.E.M., ocupant durant la
seva estada diferents cbrecs fins acabar
com a president. Passada la guerra civil,
va fer el servei militar i per tots els llocs
per on va passar va deixar-hi la seva empremta com actor. Com a exemples tenim:
Rocallaura, Vailbonai més tardLa Corufia
on una companyia professionalli va oferir
un contracte; ell perb pensava en Lleida
on hi va tomar per a quedar-s'hi quan va
acabar de fer el servei militar.
Va tornar a 1'A.E.M. on sempre s'hi
recorda els seus "Pastorets" juntament
amb Josep Samsó,les representacionsdel
Teatre Catalh de "Tem Baixa", "El ferrer
de tall", "Cinc fills" i un ampli repertori de
comkdies i drames entre els que destaca la
seva representacid de 'El divino impaciente". En totes les obres vadonar mostres
de la seva grandesa com a actor i del seu
geni teatral com a director.

Simultiniamentva fundaramb d'altres
companys la Academia Mariana de Declamaciónl'any 1947,de la qual van sortirhi importants actors i des de la qual Josep
Olóndriz en la seva qualitat de director artisticrealitzhexcel.1entsobres, en les quals
sempre hi brilli el seu esperit de recuperació.
Al desaparbixer l'anterior agrupació,
Olóndriz, que no podia estar inactiu, va
fundar el GrupoEscénicoTalial'any 1950,
ocupant-hi els llocs de director i primer
actor. Setmanalment s'oferien representacions al Saló "La Violeta",destacant: "Los
Intereses Creados" de Jacinto Benavente,
"El Alcalde de Zalamea" de Calderón de
la Barca i "Pleito matrimonial del alma y
el cuerpo", també de Calderón.
Per Últim, el gener de 1956 va fundar
1'AgrupaciÓ Teatral de la O.A.R., transformada més tard en T.O.A.R., i de les
quals va ser el seu director, motor i esperit
fins al 13 de maq de 1959, dia en que va
morir. Malgrat la seva abskncia, el seu
esperit d'afany de superació i el seu esfor~
constant varen quedar en el T.O.A.R., el
qual va seguir la seva trajectbria teatral i
després de molts anys quan s'anava a
comencar una representació el director de
tom repetia "comencem ja", que eren les
seves paraules de sempre al comencar un
espectacle.
Potser, si haguéssim de destacar alguna intervanció en especial, ho faríem amb
la de Tomas Becket amb "Asesinatoen la
catedral";el dia de l'estrena tot el públic va
veure i va seguir el personatge sense
adonar-se'n de l'actor. També podem destacar el seu Últim paper amb "La Alondra", on ell ja estava ferit de mort i representava un curt paper, insignificant,essent
també el director. En el moment de la seva
actuacid li va donar un atac de tos, perb,
treient forces de flaquesa va representar
un pare de Joana &Arcple de grandesa,un
gegant que va dominar tota l'escena. Va
ser la seva última representació.
Fou un home senzill, fuster de professió i actor de vocació. Tenia unadesbordant
humanitat i estava ple de fe: fe en Déu, en
la vida i en els homes. Aquesta fe i aquesta
humanitat foren la vida deJosep Olóndriz,
el qual va fer del teatre un apostolat. Fe i
humanitat que va portar als escenaris, per
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la qual cosa les sevesrepresentacionsvaren
ser sempre excel.lents.
Davant la biografia de Josep 01óndirz, no podem per menys que reconkixer
que fou, al llarg devint-i-cincanys,l'hima
del teatre a Lleida. Va algar el nivell teatral de l9A.E.M.,va crear l'Acadkmia Mariana de Declamación,el G r u p Escénico
Talía, 1'AgrupaciÓTeatral de la O.A.R. i el
T.O.A.R.,col.laborant en tots aquells projectes teatrals que hi va haver a Lleida,
sense importar-li actuar sota les directrius
d'altres directors, com en el Teatro de
Cárnara y Ensayo de 1'OrfeÓ Lleidati o en
elrnateix T.O.A.R. Tambévaformar actors
i actrius als quals va encomanar la seva fe,
la seva humilitat i la seva senzillesa, i els
quals varen continuar, posteriorment,
donant mostres del bon teatre.
Emili Reimat

dador del T0.A.R.
Records
Unes breus pincellades que perfilin la
persona humana de l'amic Olóndriz, des
de la seva arribada a Lleida quan encara
no havia complert els nou anys, ens poden
ajudar a con6ixer quina va ésser la seva
vida i, a la vegada, a completar tot el que
fins ara s'ha dit d'ell com a home arrelat a
les activitats artístiques i, més en concret,
al camp del teatre.
Va n6ixer a Tudela el 22 d'octubre de
1918fill d'una famíliatreballadora,senzilla
i humil. Erael mCs gran dels tres germans:
el segon era una noia i el més petit, i lúnic
encara viu, era un altre noi.
Corria l'any 1927 quan el seu pare,
segumentambdesitg de millorarianimat
sense dubte per alguna família navarresa afincada feia algun temps a Lleida-, decideix traslladar-seamb tota la familiaa la

nostra ciutat.
Inicia la seva vida estudiant a lBscola
Kblica que hi va haver a la placa de Sant
Joan i, un any després, al Col.legi deis
Germans Maristes del carrer Clavé.
Perb, sense haver complertels 14anys,
mort el seu pare i, un temps abans, es veu
obligat a deixar els estudis per posar-se a
treballar -un fet que en aquella kpoca era
d'allb més normal-.
Entra a treballar a la llibreria Urriza
(que, com ell, era de Navarra) i comenGa
per aprendre a fer caixes de cartró. Pel que
després de gran va fer, hem de creure que,
tant de noi com de jove, era viu i eixerit,
destinant-10ben aviat a I'equipd'enquadernació de llibres -un ofici en aquells temps
de molta especialització-.
A la llibreria Uniza hi treballava també
una noia que va ésser primer la seva núvia
i més endavant la seva esposa; del matrimoni en neixerien tres filles.
Esclata la guerra i, al ser cridada la seva lleva és movilitzat, passant les perificies d'aquella malaurada situació.
Un cop desmovilitzat tornaa casa i comenCa a treballar a Regions Devastades,
un organisme que tenia cura de la reconstrucció de tot el que la guerra va destruir
i enderrocar.
Com que de qualitats no li mancaven i,
a més a més, era una persona responsable,
ben aviat el van fer cap del Departament
del magatzem de la fusteria.
I així, alternantla seva activitat laboral
amb les tasques artístiquesque havia pres
l'any 1934,anava transcorrent la seva vida
que tenia com a signe més palpable el bon
humor i l'alegria natural de que n'estava
fornjt.
Es veritat, a l'amic Olóndriz no li
mancaven qualitats i per més que els seus
estudis no havien anat més en112 d'una
ensenyanca primkia, tots els que a les
agrupacions teatrals van conviure amb ell
recordaran la seva capacitat per memoritzar i la gran facilitat que tenia per
improvisar.
Arriba l'any 1956 i Olóndriz, invitat
pel seu g e m i i algun altre company, sol.licitaprendrepart en un curset de cristianitat.
Es tractava d'un moviment d'espiritualitat
que havia esclatat a Mallorca i, des de feia
poc temps, s'impartia a Lleida.

Maig 1991

És ben cert que el curset no va transformara Orlóndriz perb es pot afirmar que
el va marcar fins a l'hora de la seva mort,
tan sols tres anys després.
I és que Olóndriz, que per arreu tenia
amics,donat que acostumavaanticipar-se
en oferir la seva mistat, que gaudia compartint des dels seus coneixements i experikncia en tot el que pertoca a les coses
del teatre fins a la il.lusi6 que posava sempre en qualsevol activitat que portés entre
mans, senseoblidarel tarant&i comprensió
que tenia amb tothom,estessin per damunt
o per sota, fossin o no de la seva corda, en
el curset va adonar-seque sense necessitat
de fer canvis sustancials en la seva vida
ordinkia,siell volia,@a,apartir d'aquell
moment, donar valor de transcendbncia a
tot el que fes.
Marginant detalls del curset que no
venen a tomb, el que Orlóndriz vadescurbir
fou una nova amistat,la deJesúsdeNazaret
-ho diré apropiant-me paraules amb que
eli ho deia en castell& "Jesús me llama, es
amigo y yo soy su amigo".
I puc testimoniar que aquesta idea
motriu és la que va regir, des del seu interior, el treball, l'actitut i el comportament
fins a l'hora de la seva mort.
No em podria considerar un bon amic
d'Orl6ndriz si, per qualsevol motiu, no
hagués deixat const.Anciad'aquestpassatge
de la seva vida.
Va ésser cridat el 13d'octubre de 1959
quan encara no tenia 41 anys, després
d'una llarga malaltia que va saber soportar
amb gran enteresa, queixant-se molt poc,
esfor~ant-seper posar bona cara i, fins i
tot, explicant de tan en tan algun acudit.
Ningú pot negar que al morir ens va
deixar un home bo, un home del que tots
en tenim la plena seguretat que va marxar
amb les mans plenes, per6 no pas plenes
pel que va rebre sino per la seva generositat i el moltque vadonar fins que va poder.
I, finalment, com a breu resum
expressar el &sitg que aquest homenatje
ens ajudi a saber compartir, com ell va fer
en vida, tot el que de positiu batega en
cadascun dels cors dels aquí presents que
el varem estimar en vida

+
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Picasso: Un pintor de Ballet
La irmpci6 dels pintors moderns en el
ballet es deu al geni innovador de Diaghiiecv. Aquesta figura capdevantera de
l'espectacle posseí totes les qualitats per
ésser un conductor d'obsessions i d'activitats culturals.
Diaghilerv tenia dues passions: la pintura i la dansa, per6 aquesta, encara que
sembli estrany, no va ocupar un primer
lloc en les seves afeccions.
Per eii no era altra cosa que un element
auxiliar, per arribar a l'explosió de la pintura i la música, i ésser aixi un element
renovador de la cultura i I'ambient artístic
de Moscou i de Sant Petersburg.
Ell fou qui va fundaren aquestadarrera
ciutat la revista "Mir Isjovstka" (El Món
de l'Art), que va capgirar totalment I'estbtica de la societat russa d'aquells dies.
Els Ballets Russos foren aixi com la
part progagandistica d'una campaya
d'exportació d'art rus que SergePavlovitch
deDiaghilev va emprendrepel seu compte
i risc vers el món occidental.
En 1906 va presentar a París una exposició d'art rus donant aconbixer,al costat d'antics retaules bizantins i d'icones
admirables, nous valors de la pintura com
Sudeikine, Golovine, Roerich, Larionov,
i Gontcharova. Així arribi la presentacid
de la Companyia de Ballets, i aquesta
canvih la vida artística &París,com també
canvih molts fets del seu panorama musical. Era el moment del cubisme de Braque
i comenCava l'art negre de Picasso.
La transcendbncia dels Ballets va ultrapassar els centres literaris, artístics i
mundans, manifestants en la sensibilitat
de tots els estaments socials. El primer
pintor catali que va col.laborar amb Diaghilev fou Josep Maria Sert.
Pel seu mammoni amb Misia Godevska, Sert entra de ple en el món intellectual de París, i ell fou qui presenla a
Misia a Diaghilev, i des d' aquell moment
pas& a Csser la protectora dels Ballets
Russos. Presenth i posA en contacte amb
els ballets a pintors, músics i escriptors
actuals i de moda: I'obra del catala estava
al gust del dia, enfront de Bakst i Benois
que imposaven aleshores el seu fabul6s
món oriental, que s'adaptava acilment a
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lapersonalitat de Sert,perb aquest amb els
seus éxits de decoracions i vestuaris, com
"La llegenda de Jose", "Les Menines",
"Cimarosiana", "Goyescas", "Pavana",
etc., doni3 pas a un altre pintor que cop&
aleshores l'atenció del gran públic, fou
aquest Picasso.
Cap artista en el curs de l'histbria no ha
fet córrer les torrentades, els rius de tinta
que el geni indiscutible de Picasso ha provocat; és immens el paper escrit sobre Picasso.
Perd anem al seu entroncament amb el
ballet quan Picasso tenia 35 anys, i ja havia deixat darrera seu una obra esplbndida
i completissima.
Satisfetperqu&se'l cridés per trebaIlar
al ballet, entra en aquell món de sorpreses
pensant que podria aixi ampliar els seus
coneixements artístics i cultivar una nova
perspectiva de la seva personalitat.
Cada tbcnica pot donar una forma diferent d'expressió i va pensar que les figures que abans havia descobert en el Circ
Medrano i a les fires dels suburbis parisencs, podrien convertir-se en realitat de
carn i ossos dins del ballet. Les sevesvides
prendrien vida prbpia i tendrien hnima
vivent dins dels millors ballarins del món.
Picasso va armar larevoluciódins dels
decorats i vestuaris, vers el que en l'bpoca
anterior estava establert. La primera guerra coincidia amb la seva primera obra de
ballet, i a la realitat fou qui mani3 dins els
projectes de Picasso, més realistes i més
occidentals, que l'estil dels Bakts, Benois
i Roerich.
Diaghilev va comprendre el moment i
present2 el primer de Picasso, que fou el
ballet "Parade";enclavat dins del cubisme
varealitzar el teló, els decorats, i el vestuari,
i no solament la part artística, sinó que
ram% infongué el esperit que guiava el
corrent artístic.
El món artístic de París queda captat
per aquesta personalitat, i així tots els elements aplaudiren l'obra i la idea, Apollinaire, Cocteau, Satie,etc.
Els factotums de I'obra foren Picasso,
el músic Satie, el coreograf Massine, i la
idea i gui6 de Jean Cocteau.
El naixement de Parade, i la seva idea,
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Picasso: Estudi pel te16 del ballet "Parade"
(1916-1917).

sortí quan un dia de 1914 va assistir
Cocteau un concert on eren presentades
algunes obres de Satie que tocaven a quatre
mans, ell mateix i el nostre Ricard Vinyes.
D'aquestes petites peces en sortiren les
que després formaren el Ballet "Parade".
Fou presentat al Teatre Chgtelet de París
el 18 demaig de 1917.Alallotja, lanit de
l'estrena, Picasso al costat de Misia Sert i
de Diahilev. A la platea es desencadenaria
una borrasca contra l'obra, per6 aquesta
fou el comenCament d'una altra era del
Ballet Modem.
El mateix any 1917 es presentaren a
Barcelona per primera vegada els Ballets
Russos, amb Nijinsky i Romola, la seva
dona. Picasso va venir amb ells i restA a
Barcelona per més temps. Comenqaren
els homenatges, un a les Galeries Layetanes i l'altre a Lyon &Or.Pintors, poetes,
músics, periodistes i col.leccionistes
acabaren corejant "Els Segadors " i "La
Marsellesa".El diariLaPublicitaten porta
la ressenya del banquet, per6 ni Russin yol,
ni Eugeni &Ors hi assistiren. Aquell any
els Ballets Russos tomaren a Barcelona i
representaren per fi el ballet Parada, el 10
de novembre.
El fracb va ésser absolut. La premsa
va ésser duríssima i malgrat les simpaties
que podia tenir Picasso dintre del seu
centre d'amics, el nombre de detractors
eraimmensamentmolt gan. "El Diluvio",
"LaVanguardia"i "ElPobleCaW tiraren
per t e m l'estrena.
En aquestes representacions, Mirc6
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conegu6 a Picasso, perb aquest no en feu
gaire cas.
El Parade tingué poques representacions i aviat Picasso torna a París on es
casa amb Olga Koklova a i'església ortodoxa i actuaren com a padrins Jean
Cocteau, Max Jacob, i Apoliinaire.
Després continuarenels i?xits,amb "El
Tricorni", obra basada en una obra de Pe-

pica&: Pfojecte de decorat del "Sombrero
de tres picos". Loadres, 1919.

dro Antonio de Alarc6n amb el gui6 de
Martínez Sierra, música de Falla i coreografia de Massine, fruit de la visita a Espanya dels Ballets Russos.
Picasso pinta un te16, el decorat i el
vestuari, potser el millor que aquest ha fet
pel m6n del Ballet.
Després pinti el decorat i vestuari de
"Pulcinella" de Stravinsky, amb coreografia de Massine.

Picasso: Projecte del ballet "Pulcineiia",
1920.

Altra vegada a Espanya neix el "Cuadro Flamenca", ballet de Polhica, perd
que finalment avali3 Alfonso XIII durant
la seva visita a Pan's.
Al poc temps nasqul! el Ballet "Mer-

cure", fill d'una 6poca de transici6 i amb
molta penúria per la que travessava el
Ballet Rus.
"Mercure" fou essencialment una
creaci6 de Picasso, doncs, no solament
pind els decorats i figurins sinó que s'encarrega del muntatge i feu que a voltes fos
un espectacle de mimes que un veritable
ballet. El teló, d'una coloraci6 reprimida,
suavitzada, presentava dues figures
suament picassianes: un arlequí i un
pierrot.
"Mercure" es presentava com un espectacle de figures plastiques amb tres
quadres: coreografia de Massine, música
d'Erik Satie. Cortina, construccions i vestuari de Picasso, fou estrenat a Parí's el 15
de juny de 1924.
En episodis successius, el ballet venia
presentant aspectes de diferentspersonalitats de la mitologia.
En cada quadre les construccions picassianes es movien per l'escenari, competint al mateix temps amb els ballarins.
Els vestits creats per Picasso eren d'un
estil més o menys cliissic.El bauet era una
veritable novetat, perb no va trobar l'bit
entre el gran públic, Diaghilev, en canvi,
en va quedar entusiasmat i va reprendre
"Mercure" al teatre Sarah Bernard tres
anys després el 2 de juny de 1927.
Pocs dies després Diaghilev estrena,
al Teatre Camps Elisis, el ballet "Le Train
Bleu", muntat per ilu'iment del ballarí
anglbs Anton Dolin. Picasso va pintar el
teló amb qui?havia de comenqar I'espectacle.
Aquest fou l'últim treball de Picasso
per als Ballets Russos de Diaghilev. Per
completar amb major exactitud aquest
treballar, no es pot oblidar el nombre considerable de dibuixos i apunts que va fer
durant els assaigs, com també va dibuixar
amb gran precisi6 nombrosos retrats dels
més significatius col.laboradors dels bailets: Ceehetti,Diaghilev,Massine, Erain,
Manuel de Falla, Eric Satie,Jean Cocteau,
Stravinsky, Serge Lifar, León Bakst,
EtiennedeBeaumont, Boris Kochno,Erns
Ansermet, Lidia Lopokova, Vera Nemtchinova, i eviden ment la seva dona Olga
Koklova.
Més de vine anys després pinti el te16
d'un ballet de Boris Kochno, "Le RendezVOUS"

L'any 1935 estrena a l'bpera de París
un ballet amb ritmes de Serge Lifar,
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Picasso: Estudi pel ballet "Mercuri".París,
1924.

orquestratper(;. Szyfer,aquest fou "Icare",
que 20 anys més tard fou presentat al
Liceu de Barcelona, i representa un gran
bxit i la consolidaci6 de l'art de Picasso a
l'escena. Vaig tenir el goig d'estar present
en aquesta representació.
Encara treball5 en una altra obra de
Cocteau, "L'Antígona", per a ltbpera de
Paris, i per la tragbdia de Racine,
"Andrbmaca",va fer el dibuix del centre
que duia la figurade Pionus, a la seva mi.
Cal esmentar encara dos altres esdeveniments teatrals, un "Edip Rei", al teatre
"des Charnps Elysées" al 1947 i l'escenificació d'un poema de Lorca, "Canto
fúnebre", presentat l'any 1954 al Teatre
347 de París;
I, finalment, cal esmentar els dibuixos
sobre la sardana catalana traqats sempre
d'una manera esquematica i amb gran
agilitat.
Els pintors han anat trobant en el ballet
un mitja d'expressi6 imponent. Han
descobert el més lliure dels espectacles.
En el ballet es donen tres dimensions i una
latra que encara val més: el moviment.
En el ballet, espectacle lliure, jove,
incontaminat,podem trobar els pintors un
vestigi del que degué ésser la primera obra
d'art. Perb, hem de creure que el millor
queda encara per fer.

Roig i Nadal
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El rellan~arnentpost-mortem
d'Andy Warhol
La figura d'Andy Warhol, el rei del
Pop Art, s'ha tomat a revitalitzar durant
els darrers mesos amb dues exposicions de gran interks que s'han fet a
l'Estat espanyol. La primera es va realitzar a la Fundaci6 Juan March dc
Madrid i es van presentar una selecci6
d'obres realitzades durant l'any 1986,
poc abans de la seva mort.
En aquesta exposicib, realitzada
l'octubre de l'any passat, s'hi van presentar trenta-cinc quadres i dotze dibuixos de cotxes realitzats durant l'any
1986. L'altra exposici6, celebrada entre els mesos de gener i mar$, al Palau
de la Virreina ha estat mCs reeixida.
Aquesta exposicid es compon de
l'última skrie que va fer Andy Warhol
des de l'any 1986fms poques setmanes
abans de la seva mort el 22 de febrer de
1987 a causa d'unes complicacions
postquirúrgiques en un hospital de la
ciutat de Nova York. La d r i e va ser
encarregada per la firma automobilística Daimler-Benz com a celebraci6
del centenari de la seva histbria (18861986),perbvaquedarinacabadaperla
mort de Warhol.
L'autombbil Cs un dels temes mCs
importants del Pop Art, no nomes pel
fet de ser tan present com els altres
objectes que aquest art introdueix, ja
que per aquest pintor de la vida moderna, l'autombbil i el seu culte representen la mes forta modificaci6 que ha
produ'it l'era de la producci6 massiva.
Cal recordar que als anys cinquanta
i a comenpment dels seixanta, el valor útil de l'autombbil s'amagava darrera els comentaris est2tics i socials.
Les crítiques a la societat motoritzada
eren rares, encara que no hi havia gaires discussions ecolbgiques.
L'autombbil, el seu desenvolupa-

ment, oferia una s&riede possibilitats
de representaci6: l'inventari pur que
exhibeixen tots els autombbils en un
estil de representacid continu amb variants de color sempre repetides; l'ancoratge dcls motius en situacions,
paisatges amb rerafons histbrics.. .
La &rie Warhol 6s rica en veritat,
seleccid de colors, elecci6 dels esquemes en els quals s'inscriu la repeticid
demotius, camps quadrats tallats, elecci6 de models de fotos que mostren els
autombbils sota diferents angles segons es miri cap a la dreta o cap a l'esquema, reproduccionsescur~ades,
tons
pastels clars i, despres, altra vegada la
limitaci6 als tres colors primaris i, en
difinitiva, la impressid global.
Els autombbils reproduYts per
Warhol semblenintangibles.Els colors
irreals es materialitzen. S6n autombbils buits. De conduir gairebé no
se'nparla. Sovint Warhol deixa ombres
perdudes, cotxes que volen. Aixb Cs
aplicable a un dels models pel qual
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Warhol se sentia fascinat: el cotxe de
curses Mercedes-Benz W 196 R
(1954).
D'altra banda, Warhol empén enla
seva Última skrie una cosa que fins ara
la seva obra havia rebutjat: la variabilitat d'un producte. La seva
selecci6 d'objectes es mant6 fixada a
la que en el moment que ell la va
prendre estava disponible. No eren ni
rars ni trets de culte.
Al moment de configurar l'obra, la
t&cnicaexperimenta una variaci6 important. Warhol va projectar les fotografies dels cotxes sobre les teles
quej a duienuna primera mh. Va aplicar
la silueta de l'autombbil sobre la tela
acolorida.Despds va construirpatrons
que fixaven detalls de les fotografies i
les llums brillants dels projectors,
paraxocs i rodes.
A mes, apareixen despres encara
els contoms i els dibuixos interiors
que Warhol de primer havia realitzat
com a dibuixos.
L'objectiu de les dries 6s la irrealitzacid dels productes dela drie. Aixb
es du a terme a traves de la repetici6.
La percepei6 i alhora la censura de
l'observador es relaxen. La vista ha
d'orientar-se altra vegada dins la composici6. Cap motiu aillat 6s prou exacte
per fixar-10 exclusivament. D'aquesta
manera es fingeix una possibilitat
permanent d'elecci6. Aquests s6n els
efectes de tipus bptic.
Les obres de Warhol juguen a portar a la vida el fantasma de la immortalitat, la reencarnacid industrial i
llexist&nciaen skrie.
"Cotxes" Cs un treball d'enchrrec,
com tants que Warhol va realitzar en
el curs de la seva trajectbria artística.
Josep R. RiM - Quim Minguall
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Maria Goma, poeta?
La raó de les meves paraules no
és una altra que, afengint-me amb
molt de goig a l'homenatge que
Lleidava retre en el seu dia a aquest
gran humanista, aportar una skrie
de proves que permetin de demostrar el reconeixementde l'obra po8tica d'en Mariano Gomh.
Vostks, lectors, esdevenen públicament els grans crítics i jutges
de la poesia de l'arquitecte, dibuixant i pintor.
És a la vegada un dels molts
deutes que el Cercle de Belles Arts
té en vers el seu fundador, i, la responsabilitat i el goig d'incrementar
el pes d'una personalitat artística
prou avalada.
L'exposició pretén fer un primer repBs als trets més importants
i més destacats d'un nombre superior a les dues-centes poesies.
El conjunt de l'obra poktica del
nostre homenatjat es pot dividir,
segons la diferenciació del propi
autor, en tres blocs.
El primer grup aplega el conjunt
de nadales que en Goma i la Marita,
la seva muller, adre~avenals seus
amics i familiars -amb motiu de les
festes de Nadal-, des dels anys 40
fins poc abans de la seva mort. Les
composicions es presentaven
conjuntament amb una il.lustraci6
en diversos mons.

In Memoriarn

Aquest Any el Belem serh pobre
sense el cel blau, ni'l rierol,
ni les muntanyes de suro nevades
sense ramat, ni casa, ni pont.
Vingué l'airada, s'emporth la taula
que aguantava tot una histdria
bastida de dies i els anys
deixant-la a la dolca memdria.
Aquest Any sols hi podrem posar
les figures que resten senceres
dins la petita cova que tinc;
a l'escalf del racó de la llar,
tot ho farem com sempre es feia,
més ningú tindrd valor de cantar.
Mariano Gomd Pujadas
1967

Així doncs, podem trobar poesies de viatges -feia el mateix amb
el dibuix-, poesies descriptives del
Betlem de casa seva, d'altres on es
mostra com una persona compromesa amb la Pau i amb la condició
humana. Des del punt de vista més
humh, si s'escau, cal destacar la
nadala del 1967que recull la tristor
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que invaeix el cor per la mort de la
mare, i que duu el títol de "In memoriam", i una altra nadala a propbsit d'un viatge a Jerusalem, que
posteriorment va trametre al rei
Hussein i que va ésser contestada
pel mateix monarca.
En aquest primer conjunt,l'autor
utilitza un llenguatge molt planer,
tot mostrant que eran conscient,
com el poeta més professional, de
la justificació del lirisme nadalenc
i que li permetia defugir de l'hermetisme del que far&Ús en d'altres
composicions.
En Gomajuga ambla semhntica,
amb les imatges, amb la metifora
fruit de la seva sensibilitat artística.
Utilitza també recursos efectistes -com ara les interrogacions,
les exclamacions i el mateix ritme-per tal de captar l'atenció del
lector.
Perb damunt de tot, el poetajustifica la seva devoció cristiana, la
seva competkncia descriptiva i la
seva condició d'ésser fraternal,
sensible als amics, a la famiiia i a la
humanitat.
La segona part aplega dos
reculls, proposats pel mateix Mariano Gom% "Valls i muntanyes",
composat entre 1956 i 1961,
bisicament a Caldes de Boi; i "Vora
Phg. 23
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al mar", que aixopluga poesies
inspirades entre 1958 i 1962,
principalment a Sant Salvador.
Els títols i la seva condició de
pintor són prou vUids per tal
&entendreel centre d'interksd'ambdós conjunts. Ara bé,les valls, les
muntanyes i la mar constitueixen,
tan sols, el pretext per transmetrela
sensibilitat més íntima del poeta.

Porquébrillan tus ojos alfuego
si elfuego estd en tus ojos
mirando,
escrutando en 10s mios
aquello que no te digo.
Este fuego que me quema
y te quema,
no es sino una sombra
de esa pasibn que nos ata
en nuestros goces, en nuestras penas.
Sin palabras, solo aire
quemado, acariciate
de la llama
que después del brillo
pasa y no queda nada
Pero huce brillar tu mirada.

El procés és el següent: en GomA
contempla, pinta, descriu, i evoca
tot allb que li suggereixel paissatge
des de qualsevol perspectiva.
Pel que fa als aspectes formals,
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en castell2 -tal i com s'expressava
en el context familiar- i alguna
composició en francés.
Seguint amb el contingut del
segon bloc, Goma presenta la mar
des de diferentes perspectives, fins
i tot des de lluny, com és el cas de
la poesia dedicada al record de la
seva muller, que l'ha deixada a la
platja, estant ell a Madrid. Pel que
fa a "Valls i muntanyes", el poeta
presenta els quadres del camp florit
de primavera, d'un narcís, del
clavell, dels insectes -aquesta amb
un to jocós-, del curs del riu, de la
Aquest matí he deixat a la platja,
nit, de la fresca.. .etc.
entre els que empenyien la barca,
En definitiva, el Creador n'és el
meva muller,
responsable, i és per aixb que tot
si li he fet comiat al anar m'en
all6 que és natural l'apropa a Déu,
jo no sé,
a la bellesa, a la Natura, i a la seva
perd llavors i ara que'n soc lluny
muller. ..el m2xim exponent del
segueix amb mi, rondant al voltant conjunt de les composicions p&[meu, tiques de l'artista lleidath.
sentint sa veu,
En un to romAntic, en Gom2 fa
el cant a cau d'orella, melodia,
evasió de la contemplació. Nosalcom un ocell
tres, els lectors, davant de totes
al dematí, posat a la finestra,
aquestes pintures i dels colors, no
la llum naixent,gaudint la brisafresca podem romandre est&tics, i hi
en el recer,
viatgem amb la conscikncia del
la fosca cambra on Z'amor desperta
poeta.
pell contra pell.
En Gom2 es mostra compromks
La cara tinc de besades ardents, amb els homes apartir de l'estktica,
entre apretes i sordes paraules,
vol compartir els seus goigs i el seu
plena encara,
plaer.
i soles tornen amb el cant del vent
Un bon exemple n'és que l'autor
una cremada.
va transmetre el conjunt d'aquest
recull al seu amic i poeta lleidath
Madrid, 1961 Agelet i Garriga, a Par's, per tal de
que li fes judici. És en aquells
moments, i tan sols aquí, on en
Gomh alterna l'interés amb el desinterés. La seva expressió, ben
acurada en el recull, esdevé totalment informal en d'altres composicions. L'íis arbitrari de l'apbstrof
i la creació de noves paraules
(castellanismesde vegades) són dos
trets constants en aquest poeta
lleidath. Cal afegir que la major
part de la seva és composada en
catal&,encara que podem trobar un
nombre redui't i considerable alhora
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Gomh comenga a ser conscient de
la seva poesia.
En el tercer grup podríem donar cabuda a laresta de poesies i és
on hi trobem al més íntim dels
Mariano Gomh, en tots els seus
arnbits.
El rigor en la presentació
d'aquesta poesia és mínim. Els temes són diversos, és una poesia
intempestiva, de pincellada rhpida.
Per exemple, hi trobem poesies en
una entrada del Teatro Real de
Madrid, o en un paper de carta de
Confecciones y Sastreria Gomh.
Una sensació, una imatge, un

Volva de neu, ingrcivida
nit que silenciosa
tanca ulls als ocells,
la blanca innocent
té enveja de la flor
que riu en l'ametller.
Madrid, 1962

record, un desig.. .eren elements
més que suficients per a fer-ne un
esbós, i -mitjangant la funció poL
tica de la llengua- fer-ne literatura.
Hi trobem poesia adregada a
Déu com a agraiinent, demanat-li
perdó, i fe; poesies de viatges; de
compromís amb la Natura, fins a
arribar a un veritable misticisme;

poesies d'enamorat, plenes de
sensibilitat; poemes adregats a la
famíiia i als amics; poesies de to
existencialista, localitzades al
voltant del 1960, panegírics; poesies kiques i morals; fins i tot, poesies wrrealistes.
La forma de les darreres poesies
resulta molt més heterogknea, aixoplugades de les estructures ~ n é s
simples -i no, per aixb, menys,
líriques-, fins a les més complexes
i herrnktiques, que derivaran, en
alguns casos, en peces surrealistes.
Gomh ens demostra en aquests
darrers versos que gaudeix d'una
forta sensibilitat pdtica, cultivada
amb les seves lectures de la literatura universal, i constants fins als
darrers moments de les seves
possibilitats. Ho sabem. ..ho veiem
amb els símbols.
M'agradaria abans de cloure la
meva intervenció, recolzar els
criteris que han anat sortint fins
ara, amb les aportacions de dues
veus prou significatives en l'iimbit
de la crítica literiria, i amb una
altra d'anbnima que sobresurt
d'entre els papers del poeta.
Ramón de Garcia Sol, poeta de
les generacionsde postguerra i amic
del matrimoni Gomh Otero, li diu
"que hay un poeta en ti, no me
queda duda", i Agelet i Garriga,
poeta lleidath, ratifica:
"He llegit amb plaer els seus
versos.. .Crec en els seus dots per a
la poesia i que mereixen ser enMaig 1991

coratjats. Hi ha una base de sensibilitat sobre la qual ha aconseguit
bastir poemes que no manquen de
solidesa".
I ja, per finalitzar, la crítica
anbnima perb real, profunditza:
"L'autor d'aquestes composicions
és una persona d'alta sensibilitat,
de gran sentit d'observació, de profunda vocació artística interpretativa de propicia reflexió interior,
de pensativa olada artística.
És indubtable que el món és vist
per l'autor amb unavocacióde poeta, i que el seu anhel de síntesi
visual i descriptiva,d'alli~onament
moral, no tenen res de vulgar en la
seva esskncia i revelen un missatge
personal i sensible, que reté
l'atenció del lector, de cap a cap del
text.
En tot cas, cal remar l'interb
espontani que la constant originalitat del poeta desvetlla, fins
atreure l'actitudexpectant del crític
i solidaritzar-10 amb els punts de
mira de l'autor, en les seves reaccions tan humanes i tan sanes".
Es per tot aixb que crec, que tots
vostks, lectors, com a veu representativa de la dinhmica cultural i
artística i socialde Lleida, han d'exigir el compromís de publicació d'un
estudi crític i antolbgic de l'obra de
l'amic i poeta Mariano Gomh.
Seria quelcom més que un llibre
imprescindible en totes les capgaleres. De ben segur!
Jordi Capdevila i Mas
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Elogi d'una novelalafeta realitat
Sense ser afeccionats a les estadístiques, hom pot adonar-sequelescontrades
del Pirineu ileidad queden despoblades.
Si ho concretem als Pallars, les dues comarques veuen mimbar la seva densitatde
població any reraany, en proporció inversa
al creixement de les grans ciutats.
Els poblets pallaresos de tarannh
bucblic encara ofereixen silenci, aire pur
i aigua cristal.lina al guerrer urbli quan hi
arriba stressat, a la recerca de l'equilibri
perdut en l'afemssada lluita diiria a la
ciutat. La natura li posa a I'abast ur b5 de
Déu, sense demanar res a canvi. Els pocs
habitants que queden al llogaret es mostren acollidors, a canvi ben poc, perqub
tenen necessitat vital de parlar, d'ésser
escoltatsi tambéperquk disposen de temps.
Si seguim el periple per qualsevol camí
carreter ens causarli sorpresaaquellvilatge
abandonat des fa temps i que avui s'esd
reconstruint: els edifics ruinosos han esdevingut cases rústiques habitades durant
l'estiu i els caps de setmana. Hi abunda el
confort i la comoditat, no tenen res a envejar als apartaments de la costa o a qualsevol urbanització massificada. La recuperació d'aquests racons de món pot
contribuir en bona mesura al reequilibri
temtorial del nostre país.
Perb hi ha alguna cosa més: aquells
nuclis rurals on encara roman un heroic
nombre d'habitants que es resisteix a
exiliar-se a la ciutat, per qub no volen renunciar a la terra que els ha vist nbixer i
créixer, per6 que són conscients de la
realitat que els envolta i que potser un dia
proper hauran d'emigrar per tal de buscar
una nova forma de vida.
Reflexionava sobre el tema, després
d'haver viscut una anbcdota, un magnífic
mati de primavera amb un grup de passejants per la carretera d'Olp. De sobte, la
clamor sorda d'un motor feu arrambar els
vianants:
-Es el camió de la brossa.
Sorpresa general. Aquests turistes de
cap de setmana mostren estranyats la sorpresa:
- Fincs ací pujen a recollir les
escombreries? -pregunti un barceloni.
El poble en qüestió estA situat a 8 quilbmetres de Sort. La conversa seguí pels
viaranys de la rendabilitat d'aquests
serveis. Els cabellsgrisos per la polseguera
de la pallada i arrepenjat a la porta del

corral, el Jaume, un dels pocs homes que
encara viu de la terra, i que amb l'ajut de la
seva família cultiva, s'escoltava la xerrameca; amb el revés de la mli s'eixugh la
suor i s'atansh als forasters:
- Saben vostbs que el preu d'un quilogram de porqueria surt més elevat que el
preu que nosaltres percebim per un litre de
llet? Aixb, quan el cobrem -afegeig apesarat l'interlocutor nadiu.
Amb la saviesa prbpia de muntanybs,
el Jaume argumentA la seva teoria i rebla
el clau. La situació socio-econbmica ha

morint.
Aquesta obra literhriade MariaBarbal
ens nana com la guem civil esdevél'aconteixement que trastoca les vides senzilles
i plhcides dels alpins; la de 1'AgustiRibera
resta estretament lligada a l'evolució del
seu poble, on retorna havent fet la seixantena per tal de reviure el seu passat.
L'autora fa una anlilisi antropolbgica
d'aquesta contrada pirinenca, on hhbits,
formes de vida i organització en el tneball
ens endinsen per aquesta microsocietat
amb un to d'enyoran~asimphtic. Sense

Vista parcial d'Olp, on té lloc l'accio de la novel.la.

esdevingut insostenible: la producció Iletera -gairebé única font d'ingresos- no reportabeneficis.Elmercatcomú, laproblemhtica de la indústria lactica de la Seu
d'Urgell, en són dues de les causes més
im-portants.
Economia paupkrrima, serveis socials
mínims i problemes de comunicació podrien resumir el "status quo" dels habitats
d'aquestes comarques marginades.
Per evadir-me busco refugi en la lectura. La visi6 profetica de l'escriptora Maria
Barbal en la seva novel.la Mel i Metzines
em revela una solució al problema: la
transformació del poble on la Claire i el
seu marit, fills del protagonista de la histbria, tindran una casa per estar tranquils i
per anar a esquiar. Un canvi que comporta
la repoblació, la reconstrucció i conseqüentment la vida pel vilatge que s'esth
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dramatismes ens mostrauna visió del món
dins la tradició de la novel.larura1,prenent
la referbrda en Drames rurals o Solitud
de Víctor Catalh.
Maria Brabal parteix de l'interks de la
filla del protagonista per redactar la seva
narració basada en la biografia i el context
histbric del pare. El retorn als orígens li
permet de descobrir un entorn inimaginable i esplbndid com també la problemlitica
de tot emigrant.
Amic lector, quan vagis al Pallars, a
més del "rafting" i del "pointing" pots
fruir de l'encis de la naturalesa i del plaer
de la lectura al peu d'una riba tranquil.la.
Tingues la precaució d'emportar-te la
novel.la, Mel i Metzines ja que els ilibres
no sónpas gaire abundants en aquelles
altures, i guadir de cultura i natura.
Concepció Canut i Farrd
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He tocat la Erra,
la platja estil deserta
la nit esclata ma tristesa,
horitz6 retorna l'esperanqa.

La vida és la flor de cada dia,
ma il.lusi6 retorna a cada instant,
saber viure és l'art mil.lenari,
on s'aprbn a viure: VIVINT

Els dies criden ecos triangulars,
recorrent els boscos grogosos.
Les torres del vent presoner,
esclaten en hmbits tranquils.

Ser un geni en aquest afer cada mati,
renbixer a la llum, a l'espai, a I'esperit
busca apassionadament l'infinit,
i troba l'única veritat suprema.

Carme Gaudens

Quina gran llicó, llunya amic meu,
que puguis aquest afer seguir,
ta vida ens mostra la teva gran saviesa,
i la teva mort, ens dóna una pauta a seguir.
Quins dies plens d'amor a tots,
l'art creatiu va florir a la teva front,
no vas ser estrany a res, sols a la mitjania
i l'altura i noblesa fóra el teu clarí.
El somriure que engalana tots els elegits,
et va embellir, com joia difícil de comprar,
les paraules amables foren perfilm innat,
que no tothom es cridant, ni poder heure.

Ta mort fou tot un missatge
suspens al vent, que jo vaig recollir,
aixb no ho vas escriure,
veus enalirades m'ho van dir.

Carme Gaudens
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S ~ l conGas
o
Natural
cogera el punto
a sus platos.
I

Porque con la cocina
a Gas Natural Ud. podrá
controlar la intensidad de
calor, sin quedarse nunca
a medias.
Abra su puerta al Gas Natural
de Gas Lleida, la mejor
energia para su cocina,
para el agua caliente
y para su calefacción.
Gas Lleida se 10 pone fácil.

Hoy, Gas Natural.

Gas

Gas Lleida

Skakespeare, el riu i I'Aplec del Cargol
compendi de l'kpoca, i que cal tractar10s amb principesca generositat, fins i
tot per damunt dels seus ments i demandes, si no volem Csser recordats
com a gent gasiva i poc enraonada per
les generacions venidores. Li responc
jo que aixb era bans, quan la gent
encara (com els danesos del castell
&Elsenor) necessitava del teatre com
el pa de cada dia.. . Oi? Doncs no. Em
recorda que ja en temps de la geniüda
reina Isabel (la dtAnglaterra,és clar!),
els comediants erenuna espkcie aprotegir, gaireb6 a engreixar. Una mena
de bestioletes silvestres amb dret a
granja i menjadora, que el regne havia
de mantenir per a no perdre el sentit, la

l'actual panorama a Lleida-uponSegre, a punt el tret de sortida per a la
cursa electoral, Cs prou propici, o resulta convenient, per convidar un vell
amic. ~l vell companyde nits inacabables, aquelles que es van fonent entre
somnis de tragkdia i despertars de
comkdia.. . Ara mateix, a l'altre costat
de la mliquina d'escriure mots (a dos
pams de l'abisme del full en blanc que
exigeix omplir-se de paraules carregades de significats), sento l'alk, el
neguit vitalista del genial comediant,
ltil.lustre veí de la petita Stratfordupon-Avon, que tot somniant el teatre,
el va servir i se'n va servir.. . Paraules,
paraules, paraules.
A travCs de Hhmlet,ell diu, barrejat
amb soliloquisimmortals (To be or not
to be, Meantime we shall express) que
el teatre, els comediants, s6n el

imatge de la realitat, dins el mirall de
l'escena. Belles i reconfortants paraules, li replico. ..Ija hi som: la discussi6
esclata. Encetem la dialkctica de les
rkpliques. Ataco dient-li que ja fem,
que estem aconseguint coses, que els
nostres "reis" ja fan de Lord Chamberlain, que avui dia el ciutadli t6 altres canals de representaci6 que l'informen sobre la cara oculta del m6n.
Que cineastes com 1'StevenSpielberg,
el mag de Hoilywood, han acabat amb
l'imperi teatral i que, d'algunamanera,
el tal "mister" Cs el Shakespeare del
segle XX.. . Déu meu, que li haure dit!
Per respecte al lector evitar6 la
transcripci6 de les seves paraules

El riu Segre, un riu teatral?
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(esabruptes, si de cas) amb que rep la
mevabenintencionadapuntualitzaci6.
Perb seguim.
~'enksiasma,com solamentho sap
fer un bon comediant, parlant-me amb
gestos expressius i canvis de registre
tonal, de que el teatre, el Teatre amb
majúscules, solament tC carta de
naturalesa social quan la gent, el
ciutadh, el pot veure i tocar quan se'l
troba en forma d'edifici, amb sblides
parets, ferms entaulats i teulades, i
amb un vist6s estendard plantat en el
pvr?tmCsalt de l'arquitectura. Comenta, i no s'acaba, que el "Globe", el seu
teatre al costat mateix del cabal6s
Timesis, era el centre de reuni6 dels
menestrals, dels pagesos, dels
comerciants, dels esperits de ploma i
dels cortesansde SaGraciosaMajestat!
Que donava enveja, i gust, i tambC
algún que altre maldecap d'ordre
públic, tenir aquell g h u i x d'individus,
dia sí i altre també.. . Que el teatre
itinerant, sense casa ni benefici, era
com "bacon" fumat i ranci, pura
nosthlgia de temps medievals. Em
parla de la competi?ncia, dels altres
teatres, el "Swan", el "Bear Gardne",
de les programacions grolleres, de les
companyies poc professionals, els
"Nens de la Caritat", tot gentota
menyspreable i de com5dies d'anar
per casa.. . El convido a un tastet de
Clos Abadia, i l'home se'm calma una
mica. Li agrada. Repeteix. Quedem en
fer un volt per les vinyes de Rafmat, a
l'altre costat delturonet dela Cerdera.. .
Perb insisteix, en el tema i en el
Clos Abadia. Tot un carhcter aquest
geni d'stratford-upon-Avon! Va
directe al moll de l'os, al tou de la
jugular. Es fa el protagonista d'una
histbria, no SC si massa rodona, sobre
l'astúcia d'aprofitar el riu, no com a
excusa salvable amb ponts i ponts,
sin6 per plantar-hi teatres a la seva

'

i

El "Royal Shakespeare Theatre's" vora el riu Avon.

El vell "Memorial Theatre", replica del
"The Globel'.

riba. Li dic que no veig la relaci6 entre
l'aigua corrent feta riu i l'estratkgia de
construir edificis teatrals en els
marges.. . No cedeix ni un pam. Contraataca argumentantque un riu, el riu,
Cs el mític símbol de la forqa creadora
i que, de sempre,ha atret les multituds
i les ha fet cr5ixer! I que el teatre se
n'ha de servir a poc que els cbmics
siguin espavilats. Se'm posa castís
demostrant-me com el seu comptecorrent va fer-se gras (i no pas magre)
des del moment que va disposar d'un
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teatre a la vora del riu.. . Ho confesso:
no SC com contradir-10. Per fer-li la
llesca, li etzibo que aquí, a tot estirar,
al costat del riu, 1'Aplec del Cargol, i
gracies. Qui?li he dit? Ho troba genial.
Gairebé m'aplica el tercer grau per
treure'm informaei6 sobre l'aplec, els
cargols, l'alifara interminable, la carnal bullíciadelespenyes, les ressaques,
i traguet va, traguet ve del Clos Abadia
coll avall (anem ja per la tercera ampolla!), posa cara de passar-s'ho mCs
be que quan escrivia (i representava)
el cinquk acte del Hdmlet, aquell de
l'escabetxina reial a la cort de Dinamarca.
- Billy, Billy! Atura't un moment,
home. Com ens ho podem manegar
pervedrelaidea allord Chaberlain?...
Qui? no em sents? Respon!
I ca! El gran Will ronca conun gros
bac6 damunt el plhnol de Lleida-uponAvon.. . Ben pitof. Jo ara apel.lava al
totpoderds Prbsper o me'l trobo
convertitenFalstaff.. .Cbmics, cbmics
i cbmics! Pell de somnis.. .
Marcel.lí Borrell

A Q U l EM LISBOA T A M B E MBEBEMOS SAN M I G U E L .

'HIER I N Z U R I C H TRINKEN W I R AUCH SAN M I G U E L .

1C1 A PARIS, O N BOlT AUSSI SAN M I G U E L .

Szinmiguel , L A C E R V E Z A E S P E C I A L DE A Q U l Q U E M A S SE B E B E E N EUROPA.
LlDER EN EXPORTACION

ANTOLOGIA

Esfiriuucu, turpcnts cin-res yarrrtkrll;.
molwtlcs i sagnant$ com Ilaviv viryinals.
que pcngcn, dalt de I'arhrc, cnmig dc la verdor
crlm plu,in dc ll~rrrncsd'una constcl.laci6.
Robin.;, s611, cncxcada, cluan vcwcn dclv cistells;
pcnjndcs a l'orcll a q6n cokjats i joicllc;
damunt Ics cslovrtlles s6n ~ A ~ U CdeS carmí
que evotlucn la tragEdia d'un dcsc:trat fcsti.
I, ?i entren a la h c a , hi buidun llur dnlqor
ohrinl-r;c arnh cl cruivit d'una rlesfloracib.

Com Miroai d'un horta riailcril,
grassa, calenta, cxhuberant, ff mida,
galleja vora el SCFRl'exquisi~la
cirera parrofal, la prancinm.

J o , ~ r l3lndrlla
p
i A rnd

Ve t:mJ i dura FF; ducs .w(mnncs

Cirerer ~

dc juny, cloucn sa vida fartuosa,

que cns deixa amb llcnyoranc;axomniosa
d'haber hsquetcjat amb les sultancc.
Brandant a l'arhrc, dents i mans s'hi cstircn,
i els ulls fc~tegcncl mig fruit que admircn,
i enclavar la golosa queixalada.

t de aSol

C'ircrcr vcctit du wi!.
ple dc cirercs corprcqcs.
dc nit idc dia cnceses
vora cl c;1111 (!cI v~nlii(ll!
Afire tehi cic caliu,
quc x'irisa i cnllucma:

Jr; sahreu quin SI te una carn encesa,
yuc gruix molsuda .sota pell tirada
mes fumaque cap peil de japonesa.

vcrnmt.lla i vcrda llanterna
on crcm 3 CI blc dc l'csriu!

Cirt.rps quCornp1c.n ci\rcll.:
i Lxlqucs breu.; tic min>.nncs!
Oh II=S circrcs r(nrlonc~,
picades d'amor d'occlls!
Jaume Agelet i Garriga
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George Orwell a Lleida

-

Dels nombrosos estrangers que van
venir a lluitar durant la guerra civil espanyola,va haver-neun que va obtenir
renom mundial i la seva vida va estar
relacionada amb la nostra ciutat.

Orwell va arribar a Barcelona durant el mes de desembre de 1936, i
després va allistar-se en una columna
del POUM partit Obrer d1Unificaci6
Marxista), de contingut mes o menys
troskista, que tenia com a mhxims dirigents aNin i Maurin, i va marxar cap
el front d'Arag6, i despres de passar
per Barbastro, va ser enviat al front
&Osca,concretamenta SiCtamo i Alcubierre.
En aquest úitim poble hi va romandre durant uns mesos, fins que va ser
ferit per una bala que li va travessar el
coll, essent en aquell moment quan els
destins deLleida i Orwelles van creuar,
tal com ell ens relata en el seu fam6s
llibre Homenatge a Catalunya: " A
Lleidavaig estar-hi cinc o sis dies. Era
un hospital molt gran, amb malalts,
ferits de guerra i pacients civils, tots
ells barrejats. A la meva sala hi havia
ferits gravíssims. Al llit del costat hi
havia un jove de cabells negres que no
SC qui? tenia, pe& al qual donaven un
remei que feia que la seva orina fos
d'un color verd maragda. El seu orinal
era l'admiraci6 de tota la sala. Un comunista holandks que parlava anglCs,
en enterar-se que havia un angl&sa
l'hospital, va anar a visitar-me i em va
portar diaris anglesos. Havia sofert
ferides molt greus als combats del mes
d'octubre i se les havia enginyat per
instal.lar-se en l'hospital de Lleida i
Aquest estranger, que com molts d'al- s'havia casat ambuna de les infermeres.
tres va venir per enrolar-se a les tropes A causa d'una ferida,una de les cames
que defenien la RepGblica, va ser se li havia anat atrofiant fins arribar a
l'escriptori assagistaEric ArthurBlain, a tenir la mateixa amplada que el meu
mes conegut com George Orwell(1). brac;. Dos milicians de permís van

(1) Neix aMotihari (Bengala) el 25 de juny de 1903 i mor a Londres e1 21 de gener de 1950. El 1933 escriu la sevaprimera obra, autobiogrifica,
"Donw and out" i "Paris and London" (Per Pm's i Londres), i després una skrie de novel.les i narracions que defineixenla sevapersonalitat literiria;
el 1935, "Brumesse Days" (LaMarca) i "A Clergyman's Daugther" (La filla d'un pastor); el 1936, "Keep the Aspidistra Flying" (Els desplaqats);
el 1937, "The Road to Wigan Pier" (El camí al moll de Wigan). El 1938, "Homage to Catalonia" (Homenatge a Catalunya), un recull de les seves
experikncies; el 1945 ,"Animal Farm" (Rebel.li6 a la Granja), novel.la en la qual critica l'estalinisme; i el 1949, "Nineteen Eighty-Four" (Mil noucents vuitanta-quatre), que dóna una visió apocalíptica &un món erm dominat per Ia t8cnica. El 1946, "Critica1Essays" (Assaigs crítics), recull
&articles; i el 1950, "Shooting and Elephant" (Caqant un Elefant), assaig.
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acudir a veure un amic i em van
recon2ixer, de sobte es van treure tot
el tabac que portaven a les butxaques,
me'l van donar i se'n van anar corrent
abans que jo puguQ retomar-10s-hi.
Qui?típicament espanyol!".
Lleida era un hospital de pas, per
poder despres distribuir els fcrits a
d'altres hospitals de la reraguarda, principalment aBarcelona, onerenoperats
o tractacs.
Orwell possiblement no va vcure
mds que l'hospital i ltestaci6 dc trens,
ja que el seu estat no li ~ r m i t i rodar
a
per la ciutat. Es queixa bastant del
tracte donat a l'hospital de Lleida, encara que confessa que tot el que allí
succeeix 6s un mal general en tots els
altres hospitals espanyols: falta d'atenci6 mi?dica,d'higiene imenjars abundants pels malalts sense posar-10s a
dieta, encara que fossin pacients a m b
ferides greus: "A Lleida els menjars
eren abundantíssims. Per esmorzar,
cap a les sis del mati, sopa, truita,

estofat, pa, vi blanc i cafi?, i al migdia
un menjar encara mCs abundant". Cal
pensarque ambaquests Zipats resultava
estrany que no hi haguCsmCsmortsals
hospitals que al front.
George Orwell va viure com protagonistzdestacatels successos demaig
de 1937, que van enfrontar el POUM
i els anarquistesper un costat, i els comunistes per un altre.
I Cs per aixb que d'aquests fets
sortiren desprds els seus cscrits
antibolxevics i antitotalitaris recollits
en els seus llibres mds famosos:
Rebel.liÓ a la Granja i 1984. Aquesta
Última novel.la va estar portada al
cinema no fa molt temps.
Rebe1.lib a la Granja Cs una satira
ferotge contra la revoluci6 bolxevic
en quk els animals, desprds de ser
alliberats de la tirania del seu amo
humh, tomen a sertiranitzatsperalguns
d'ells, que es converteixen en la casta
dominant del partit.
1984 Cs un estudi sobre un m6n

futur condu'it per dues grans potkncies
totalitaries, i on es vigila la poblaci6
utilitzant les noves tkcniques.
Tomem, perb, novament a Orwell
i a la seva deixa a la nostra ciutat. Una
ciutat que va deixar ferit al seu camí de
Barcelona encara que al final el seu
tren va anar a Tarragona, cosa que va
provocar les ires d'aquell ex-policia
colonial anglks, convertit en milicia
espanyol i subjecte per tant a la improvitzaci6 peculiar d'aquesta naci6.
La seva obra Homanatge a
Catalunya ens descriu com eren els
hospitals de Lleida: "L'hospital tenia
un jardímolt agradable on hi havia un
estany amb molts peixos de colors i
uns peixets de color gris fosc, segurament perques.
Acostulnava a seure alli i em
passava hores senceres contemplant10s. Aquella estanc;ameva a Lleida em
va permetre conkixer una mica l'organitzaci6 dels hospitals al front
d'Arag6".

Jesús Castilló
(N.R.: Els dibuixos que il.lustren aquest article són de Sebastici Tamarit i Barrull)

Maig 1991

GASTRONOMIA

Pintura i Gastronomia
Perquk els pintors i escultors no poden tenir idees precises enmat5ria de cuina?, es pregunta la galeristafrancesa
NadinaHaim. Al cap i a la fi -diu- aquests artistesi els grans
cuiners utilitzen els mateixos elements en les seves
"composicions":volum, color i forma. ICSque, si la poesia
Cs una arma carregada de futur, tal i com deia Blas d'Otero,
la gastronomia és un art de passat, de present i de futur.
El nostre polifacktic i universal Picasso menjava en el
seu estudi entre grans pots de pintura, teles a mig acabar i
paletes plenes de restes de les seves anteriors obres. Conten
els qui el coneixienbé que les seves famoses composicions
esculto-pictbriques en plats (la porcellana dels quals ell
mateix decorava) eren realitzades amb les espines del peix
del seu darrer esmorzar, barrejades amb la resta de les fruites que menjava de postres, el resultat del qual quedava
immortalitzat amb pasta de pintura i d'escaiola.
Per a d'altres, com el malaguanayat Van Gogh, la relaci6 entre gastronomia i pintura era un qüesti6 vital: l'holandes no podia -literalment-menjar delasevapintura, perqu2. solament aconseguí vendre en vida un sol dels seus
quadres. Qu8 diria ara el pintor si sabés que una de les seves
obres, "El doctor Gachet", fou venuda el mes de maig passat per 8.500milions de pessetes, el preu mCs alt aconseguit
fins ara per una pintura?
Nadine Haim, assegura la premisa imaginativa, fa dels
pintors uns perfectes mestres en pot2ncia dels fogons. Va
escriure un llibre en la dkcada dels 80, "Pinture aux forneaux", que 6s una recopilaci6 de les receptes favorites de
mCs de quaranta pintors. SorprCn el que algun d'ells consideren els seus menjars i les seves begudes preferides.
Com mostra, algunes d'aquestes receptes van de la
simplicitatmCs aclaparant de l'entrepa de calamars fregits
proposat per Antoni Saura, o el pa amb all de Daniel
Quintem, a la dolqa temptaci6 del pastís de maduixes de
Dafid Hockney, passant per les típiques especialitats
auctbctones que delaten l'origen de l'artista com s6n la salsa
de pebrot i la menjussa de Femando Botero, Y'steak and
kidney pis" de Francis Bacon, la carbonada criolla de
Claudio Bravo, la paella perica de Maties Quetglhs, el
pollastre de vent de Maria Elena Vieira Da Silva, o, per
acabar aquests exemples, les sorprenents denominacions
dels plats d'Armand Morales: moros i cristians (dues
especialitats de verdures inventades per ell).
S6n conegudes, per altra banda, les notbries habilitats
culinaries d'alguns artistes consagrats. Es deia de Dalí que
era una de les persones que cuinava millor el peix de la
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Costra Brava, encara que particularment el crec millor
"gourmet" d'eri~onsde mar i llagosta.
Un altre dels mestres, la fama del qual de gran cuiner ha
traspassat els límits del magnífic palau italih on viu, Cs l'escultor Berrocal, el qual tC al seu servei, per cert, un cuiner
andalús i una assistenta valenciana. Idea en certa ocasi6
allb que denomina "el menú per a la nit d'amor de Romeu
iJulietal'. En un altre espai ho contarem, ja que val la pena.
Solament una persona amb tant devessal d'imaginaci6
podria crear un " Archimboldo" com el seu, aixb Cs, una
escultura enforma de cap hum&on totes i cadascuna de les
peces (desmuntables) reprodu'ien una fruita o hortaliza; el
p2lCs una col-i-flor; el nas, una pera; els ulls,cireres.. .
L'acte de menjar, la menja o els recipients que contenen
aliments sblids o líquids han estat plasmats per pintors de
tots els temps, a les abstractes natures mortes de Joan Gris
o a les pomes hiperrealistes de Crist6bal Toral. "Los frutos
de Sa Plata", exposiei6 de natura morta de fruites creades
per Eduard Urculo el 1979. D'altres tanmateix, aixb de la
gastronomia s'ho prengueren mCs a la brava: com Goya a
"Saturn devorant els seus fills". Esta clar, que, en aquest
cas, pasem del culinari a l'antropofilgic.
L'alcohol en les seves moltes acceptacions també ha
tingut molt a veure en la creaci6, i no solament per les
escenesdel caE sin6 perles sevespropietats embriagadores.
Modigliani, per exemple, revelava no "saber" pintar si no
eStava sota els efectes etíiics, Gaugin creava sempre amb
una botella de vi al costat.. .
I el vi, en aquest cas el rioja de Bodegues Alveses, ha
inspirat cinc plats de sis pintors que composen un menú
forqa peculiar. Ells s6n Mano10 Molezum, Agustí Ubeda,
Lluís Caruncho,EduardNaranjo,Antoni Guijarroi Joaquim
Vaquero-Turcios.El seu menú "Triangle amorós" (aperitiu
d'ubeda), "A don Camil" (primer plat de Caruncho,dedicat
al Premi Nobel), "Surrealisme mariner" (segon plat de
Naranjo), "V CentenariU(tercerplat de Guijarro i VaqueroTurcios) i "FinalFeli$" (postre de Molezum); tot aixb regat
per dos "Solar de Samaniego"(estrel1es de la bodega: el
blanc Cs del 89 i el negre gran reserva del 82).
El passat mes de maig l'empressa vinícola va tenir i va
dur a terme una feli$ idea: patrocinar el I Premi de Pintura
Solar de Samaniego. La presentaci6 va fer-se al madrileny
Cabo Mayor, on els pintors -amb molta ajuda dels
professionals de la casa- van poder fer les seves tentines en
la cuina.
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Paco Vila

GASTRONOMIA

El vi en els temps mítics
Les primers thcniques emprades
en les vinificacions gregues foren
importades &Egipte.Amb el cistell
logrhrem l'aprofitament complert
dels líquids.
El vi, aGrkcia, estigué fortament
lligat a la religió, la vida i miracles
del vi entraren de ple en el terreny
mitolbgic. No obstant, l'origen diví
del vi no condicioni els grecs a
conkixer el desenvolupament terrenal del mateix. Els grecs -fora
les festes dionisíaques- tothora
foren respectuosos amb el vi. Va
ser la grega una societat culta.
Uns 600 anys a.C. entra a Grkcia
la imatge de Dionisi que, a no tardar, adquirí la talla de gran déu.
Dionisi mai arribi a ésser un
borratxo, fou sempre la figuració
del goig vivificant, un déu sa i
desenfrenat, aixb sí, els seus
feligresos foren gent civilitzada.
Els grecs portaren els primers
ceps a les terres catalanes, ceps
vinguts de la mateixa Grkcia i regions del Tir, actuals Israel i Líban.
És presumible l'existcncia de
vinyes etrusques, perb el vi arriba a
Roma portat per Grkcia. Roma, en
un principi, fou unes quantes hectbees de terra tancada dins el mur
de Servi Tuli; després fou ltImperi,
en quines gestació, creixen~ai defunció el vi hi fica més d'una cullerada.
Els cellers proliferaren en totes
les demarcacions romanes, en la

en compte que la calor era llavors
demés empentaque ara i erasanitós
Els
portaren debilitar
amb aigua un complex
alcohblic reputat i temptador. Els
els primers ceps a
tasta-aigües eren els aconselladors
l'aigua a emprar, que havia de
les terres catalanes, de
ser la més semblant a les següents
característiques: neta, prima, dolqa
ceps vinguts de la i fresca.
Els grecs posaven brots de
mateixa Grecia i
farigola als vins ensopits; els
romans els espessien i endolcien
regions del Tir,
amb raYms secs. També el vi cuit
fou unainvenció -més tardana- dels
actuals Israel i Líban romans; arriba a ser nefast. Un dels
motius que originaren la caiguda
metrbpoli i en les colbnies; les Lm- de 1'Imperi va ser el vi cuit. Deixeu
fores de vi foren gala i festa de 1'Im- que ho expliqui. Escalfar el most,
peri. El vi entra a Roma per la porta per fer-10 viscós per mitja de
gran. En moments més florescents, l'evaporació, es feia en recipients
Roma arriba a comptar més de vui- de plom, que el creien més oportú
tanta classes de vins nobles, pro- que l'aram i el ferro. És, doncs,
cedents dels vinyars de Cécuba, molt entenedor que les intoxiFalern, Compania,Toscana, Bética cacions per bxids de plom estii Tarraco. El vi del Vesuvi, per ses gueren a l'ordre del dia i que el
qualitats i redu'ida producció, era saturnisme malmetés les facultats
guardat i traginat en hmfores espe- fecundantsd'aquellsbufats patricis.
cífiques, timbrades amb la marca
És que el desordre multitudinari
Vesuvinum.
- ens ho diu Columela- el déu Baco
La feina del vi a Catalunya va deixild'ésserminyófornit i trempat,
ésser obra dels romans; un ambient per convertir-se de mica en mica,
social prosperós afavorí el fet. El vi en un personatge trist i embrutit.
no és pas un producte de primera
I Roma, que comenca amb el binecessitat, per expandir-se precisa beró de Rbmul i Rem, acaba amb el
d'una parrbquia mitjanament adi- carretell amb les cames. Els Atila
nerada. Els vins romans la tenien. pogueren fer de les seves sense
És cert que els grecs ficaven massa entrebancs.
Mateu Carbonell i Razquin
aigua al vi, el fet ve de lluny. Tenim

grecs
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Cop d'ull
estilístic-,ja que serveixper aprofundir
en la identitat lleidatana, en el pret6rit
més proper. Aquest llibre ha d'esdevenir una eina per a tots aquells que
desitgin endinsar-se en la histbria de
la Lleida mCs recent i, recuperar, en
forma de testimoni, el sentiment
amorós per la Lleida ferma.
A mes, perb, cal fer justícia amb el
gran resd que se li d6na a un conjunt
de lleidatans, lligats a la cultura i, mCs
concretament, a la histbria del Cercle
de Belles Arts, tot reconeixent la gran
trascendkncia d'aquesta situaci6 en la
historia del lleidatanisme (Joan Manuel Nadal, Víctor P. Pallards, Roig
Nadal, Jaume Vilella, etc).

Amb aquestes ratlles hom ocupa el
lloc tradicionalment adreqat enaquesta revista- al resum de les activitats
mCs interessants del Cercle, durant els
darrers tres mesos. I ho fem amb una
mena de lloanqa crítica a dos personatges que, per motius ben diferents,
s'han anat fent a i per Lleida i avui, en
ARTS, mantenen una estreta relaci6.
El seu protagonisme ha crescut en els
darrers mesos.
Enric Castells i GranCs n'Cs el primer, autor d'un recull biogrhfic de
cinquanta personalitats lleidatanes.
Ens ha promes fins a les dues-centes.
Cal valorarmolt positivament aquesta
iniciativa -deixant de banda el judici

I

De ben segur, perb, que en la idea
dtEnric Castells hem de trobar-hi el
segon personatge: Jaume Minguell
(1922-1991), el pintor targarí,
cofundadordel grup Cogul,que ens va
deixar amb l'arribada d'aquest any.
Aquest limitat espai Cs complement
amb la portada, com apetit homenatge
i que representa un primer pas en el
conjunt de reconeixements que l'hi
corresponen en el futur de la revista
ARTS.
Hi tindranlloc, en aquestesphgines,
les' referkncies al corpus artístic d'en
Minguell, paisatges urbans, natura
morta,els Gitanos, obres murals, etc.. .
Redaecid
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Corre, Salta,Vola

Rius d'aigües braves, pantans d'aigües tranquil.les, un mantell de neu que
cobreix les muntanyes i els plans, un aire net i transparent que envolta els
boscos, les parets rocoses i I'herba verda dels prats. Pots somiar amb un
escenari millor?.A Lleida, I'esport es transforma en aventura, tria la teva i vine,
perque mai no en tindrAs prou...

Si vols mes infor~nacio
sol,licita la guia "ARA LLEIDA"
ESPORT EN LLIBERTAT al Patronat
lntercomarcal de Turisme Terres de Lleida.
C/ General Britos, 2, 78. 25007 LLEIDA:

C O L E S M U N I C I P A L S
SERVEI CULTURAL AL CIUTADA
AULA DE TEATRE: C/ Obradors, 6. Tel&fon 26 83 18
Teatre per a nens.
* Formació del actor.
Cursos Monografics i Tallers
CONSERVATORI DE MUSICA: C/ Sant Anastasi, 1 Telefon 26 45 15
Cursos d'iniciació al solfeig per a infants.
a Estudis de Solfeig: elemental i professional.
Estudis de Piano
Violi
Guitarra
FIauta travessera
Violoncel
Saxbfon
Clarinet
Acord ió
Oboe (en projecte)
Estudis de Cant.
Cursos "Música a I'Abast de tothom", adults
afeccionats.
Concerts a &rec dels alumnes.
ESCOLA DE BELLES ARTS: C/ Cavallers, 15, "El Roser". Tel. 27 09 95
MonogrAfics: Dibuix i pintura
Ceram ica
Plastica per a infants
Fotografia
Vídeo
Serigrafia
Especialitats:
Pintura
EscuItura
Disseny

