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Presentació
Lleidatans, amics i socis:
Com a President del Cercle de Belles Arts de Lleida em plau presentar-vos el
primer número de la revista ARTS.
El Cercle de Belles Arts, amb la seva identitat i amb laseva historia, ha esdevingut
una entitat que fa i promou les arts i la cultura des de fa més de quaranta anys.
El Cercle ha pres consciencia de la importancia de la comunicació com a fet
cultural i social d'avui en dia; si mes no, com avehicle de coneixement i de transmissió
del folklore i de la tradició artística de les nostres contrades.
A mes, han estat molts els companys que ens han exigit un órgan d'informació per
tal de fer coneixer les noticies compromeses amb I'ambit artístic i cultural.
El Cercle era conscient de la seva responsabilitat i des de fa molt de temps tenia
el proposit d'assolir el somni que avui esdevé realitat: la publicació d'una revista que
apropés les arts als lleidatans.
Així doncs, i des d'ara, el Cercle de Belles Arts assumeix el repte amb I'edició de
la revista ARTS, essent conscient del buit existent en les terres de Ponent des de la
desaparició de la revista ART.
Les pagines de la revista ARTS resten obertes, es clar, a tots aquells que vulguin
manifestar les seves inquietuds per I'art i la cultura, ja que de la seva participació i
col.laboraciÓ depen la continui'tat de la publicació: una publicació que pretén
informar, amb una frequdncia trimestral, de totes les ofertes culturals: exposicions,
conferencies, premis, col.loquis, etc.
Finalment, permeteu-me que us faci arribar la meva complaenqa pel fet, i el meu
agrai'ment a tots aquells que amb el seu gra de sorra han fet possible que la revista
ARTS vegi la llum, i convidar a tots els interessats en participar en les seves pagines.
Jaume Vilella
President del Cercle de Belles Arts
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Salutació
Vull donar la benvinguda al s i de la nostra societat a la revista ARTS
i Iknhorabona al Cercle de Belles Arts, per aquesta iniciativa de la qual
en gaudiran els ciutadans de Lleida i, en especial, els amants de les
Belles Arts.
ARTS no te precedents dins ['entitat que la patrocina. És per aixo que
la seva sortida al carrer sera acollida amb interes pel públic en general
i pels col.lectius vinculats a la cultura en particular. El Cercle de Belles
Arts te plantejat un repte important en I'ambit de la comunicació i de la
informació ciutadana, el qual, estic convenpt, que sera superat amb
molta dignitat.
La Paeria ha estat sempre receptiva i impulsora de qualsevol activitat
que representi una millora en la qualitat dels serveis als lleidatans, i la
revista ARTS respon a les inquietuds municipals. D'altra banda, I'Ajuntament n'és sensible amb tot all6 que fa referencia a la comunicació i amb
la cultura, ambits que ampliament s'expressen a traves de la Revista.
Tenim, doncs, en les nostres mans un bon vehicle d'impuls de la
cultura i de les relacions ciutadanes en general. Felicito al Cercle de
Belles Arts per I'edicio d'ARTS i li desitjo molts bxits en el futur.
Antoni Siurana i Zaragoza
Paer en Cap
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E! compromís que avui enceteu
A m b motiu de I'aparició de la revista ARTS em plau d'adre~ar-vosunes paraules
d'encoratjament i alhora de felicitació. Felicitació perque sempre és un bon auguri
que apareguin, a les nostres terres, iniciatives per a la recerca i difusió cultural.
Els dos objectius prioritaris d'ARTS, d'intervenció divulgadora de les diferents
vessants artístiques, és a dir, plataforma de llan~amentde la creació i, a la vegada,
propbsit difusor de tots els ambits culturals, no fan més que corroborar la seva
solidesa i autenticitat.
El compromís que avui enceteu, magnificat per la seva especificitat, no es pas un
afer, diguem-ne, facil, per tot el que significa fer arribar al10 que entenem per "cultura"
a una col.lectividad diversificada en interessos. I es per aquest motiu que la vostra
tasca és del tot elogiable.
Ara per ara, només em resta desitjar llarga vida a ARTS i encoratjar tots aquells
que la fan una realitat.
Ramon Companys i Sanfeliu
President de la Diputacid de Lleida
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Josep Miquel Garcia
Coordinador del Servei d 'Arts Plastiques del
Departament de Cultura de la Generalitat
L'art lleidataestroba submergit en una
crisi creativa i de succesi6 generacional
d'artistes, segons afirma al llarg d'aquesta
entrevista Josep Miquel Garcia, responsable del Servei d'Arts Plastiques de la
Generalitat. Garcia creu pbrb que la seva
revifalla passa per un debat intel.lectual o
cultural ampli. Pel que fa a tota la geografia catalana el responsable d'Arts Plastiques manifesta que el Principat continua
tenint un paper rellevant dins I'escena
internacional.
-Quina 9s la situaci6 actual de I'art
catala?
-Aquesta dbcada dels vuitanta es
podria resumir per una banda amb un
enrequiment de la infraestructura cultural
i artlstica atot el pals, aixb vol dirdisponibilitat de centres on els artistes poden fer
exposicions; per exemple et diria obertura
de nous espais i reafirmaci6d'i~stitucions
que es dediquen a la divulgaci6 cultural,
aixb 9s una novetat dins aquesta decada,
i confirmacib de noves perspectives de
futurrespecte alque podriaserlafundacid
Mirb, la Fundaci6 Antoni Tapies que s'inaugurara I'anyvinent i I'obert~rade1cen:re
d'art Santa M3nica i especialmentel Museu
d'Art Ccntempcrani que sbbrlrA segurament a paP~rde I'any 1992 a Barcelona.
Respecte a Fa prdpia creacib tenim :a
confirmaci6 d'artistes cataians dins ei
panoramainternacional, no nomesde Joan
Mir6 i Salvador Dalí sin6 la incorporacid
tamb9 d'Antoni Thpies i paral.lelament la
de noves personalitats dins de I'escenografia internacionai com 6s el cas de
Susana Solano dins el camp de I'escultura, Miquel Barcelb i Ferran Garcia Sevilla,
en el de pintura; i pel que fa a la situaci6
comparativa de Catalunya dins el context
internacional diria que aquestadhcada incorpora un espectacular, ien aquest sentit
p9rdua per una questid de disponibilitat
del protagonismeque teniacatalunyadins

I'escenografia espanvo'a. En canvi hi ha
una incorporacib valerlta de Madrid dins
una polRica ministcr~alde recolzament a
les arts. Dins d'aquest desequifibrl hi ha un
mrltenivent de la creat,v,!ai catalana amb
un protagonism~~mpor?anf
d!nsdelquebs
la presencia de I'esc~nograf~a
espalyola
amb exposicions i wostres arreu.
-Qwn 6s I'estat actua; de I'art lleidata?
-També dins d'aquesta +cada jo crec
que I'art lleidata ha t l i q ~ l una
t flucZuaci6
que passa en prlnciol opr una norrnalitzaclb a m~tjansde la &cada, normalitzacid
que vol dir unadivulgaci6 de la histbriade
I'art lleidata atravbs c"exposicions promogudes per Tes instttuc~onspúbliques i privades, desvetllament d'una nova generaci6 d'artistes coms6n ['Antoni Abad, Jesús
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Mauri, Perico Pastor i e: Josep Min~ue'li
cap afinals de ladecada hi ha urra s~tuacib
bastant crítica que no ha desemboca: en
un enrequiment de la infraestruc!ura, aixb
vol dir qup. Lleida encara no t9 un m s e u
d'artcon?~-*-:r;i. D'a'tra bandaens trorisi
bemtambt; ? r ' ~ ' ' ~ ~ a r i c i 6 d ' u n a cquant
--aW.cr';rr'ir;!es, 6s a
a lasuccesr',n~-,-mrv
,
dir I'única per r r .
d'en Jord, Jnv4, vo ha h 1 . n : ~-aczi%,11jItat o aparicrb de noves incorporacinrls a !a
pintura o a I'escultura lleidatana. En rrlsum
hi va haver un moment molt bo a compnFaments de la dbcada, amb un ectusiasme col.lectiu i finalment s'ha prodt;~: una
situaci6 crítica quant a creativitat.
-Aqub es deu aquesta crisi i per que hi
ha tan poques sales d'art a Lleida?

-

.,

-C.,

-Doncs la reflexi6 podria ser que en
certa manera les institucions públiques
van jugar molt fort a I'inici de la dbcada
amb un entusiasme que esvaencomanar,
i possiblementlasuccesi6 generacionalo
el fet que surtin nous artistes no Os tant en
funci6 de les institucions públiques sin6
del propi col.lectiu d'artistes.
Al final d'aquestad8cada niestansortint
fotbgrafs, ni escultors ni pintors, ni escriptors, ni historiadors i aixb vol dir que no 6s
una crisi exclusiva del m6n de les arts
pihstiques sin6 que 6s m6s ampli.
Respecte a les sales d'exposicions no
6s ni molt menys unasituaci6 crltica. Existeixen sales públiques com la sala gbtica
de I'EIE i entitats privades amb les seves
sales d'exposicions i una galeria d'art privada amb moltaseriositaten elseu treball.
-A part de la medalla Morera, no creus
que 6s necesshria una altra distinci6 per
incentivar els nostres artistes?
-No, jo crec que la medalla Morera va
complir la seva funci6, es van reconbixer
els artistes que dins la seva trajectbria estaven fent un treball molt important, 6s el
casde Coma Estadella,Angel Jove i Benet
Rosell.
Jo crec que al contrari no han d'existir
-16sal.licients honorífics per incetivar el
Yreball creatiu sin6 al contrari s6n els
mateixos artistes els que han de procurar
moure's. Estemen unadecada completa~ e nvital
t i fora de I'hmbit lleidata existeix
un mbn completament obert iextraordinarl en qub nosaltres no ens hi apuntem de
cap de les maneres, no individualment,
sin6 col.lectivament. Lleida s'esta quedant allada del que 6s I'escena catalana i
internacional. Ja no 6s nomes Barcelona
que va perdavant nostre sin6 ciutats com
Girona i Reus s6n molt m6s vives.
-Per qub aquesta desconnexi6?
-Lleida sempre ha tingut una evoluci6
generacional: Lluls Trepat enllac;a amb el
grup Cogul, aquest a la sevavegada amb
la Petit Galerie i aquestaamb la generacid
dels 70 i aquesta última enllaga amb la
dels 80. Posteriorment surt unageneraci6
que d6na una figura a'illadacom6s lad'en
Jordi Jov6 i a partir d'aquest, quan les
facilitats perarribaral m6n de I'art s6n m6s
Amplies, hi ha una crisi d'activitat que jo
nomes hevist una micade sortida atrav6s
del fonament de I'Escola de Belles Arts.
Amb la facilitat que existeix avui en dia 6s

contemporani internacional i s6n dos mitesen lasevadiversitat idiferencia universal, perb ara per ara jo crec que tenim a
Catalunya i Barcelona I'artista europeu,
viu, m6s important que 6s I'Antoni Tapies
i en tot cas sempre hi ha una succesi6 generacional conscient a la vegada que
Antoni Tapies reconeix la seva herbncia
de la seva generacid anterior que 6s la
d'en Joan Mir6 i ara per ara estan sortint
artistes no d'una influbncia en el mercat,
sin6 que s6n demanats arreu i parlo de la
Susana Solana, en Garcia Sevilla i Miquel
Barce16, que s6n artistes realment d'una
gran categoria. El que si6s cert 6s que les
condicionsdecomunicaci6internacionals
que hi haviaeneltempsd'en Mir6s6n molt
diferents a les d'ara i 6s molt possible que
aquestadiferbnciaentreel que6sel mercat
i la qualitat cada vegada sigui mes difícil
de dicernir, perd el que 6s veritat 6s que
Catalunya no ha perdut ni molt menys
I'aportaci6de creadors dins I'escena internacional.
-Un dels reptes m6s importants de
cara el 1992 6s la realitzaci6 del Museu
d'Art Contemporani de Catalunya, a Barcelona. Aixb no descuidar& la infraestructura artlsticaqueles institucions,en aquest
cas la Generalitat, han de donar suport a
les comarques?
-No, perqub per sort hi ha aquesta
experienciadevida institucional. Les institucions cada vegadatenen m6sclarquina
6s la seva responsabilitat. El Museu d'Art
un debat intel.lectual o cultural ampli Contemporani 6s un consorci on participa
segurament tornara a revifar la necessitat tant la Generalitat com I'Ajuntament de
de nous artistes. Finalment i per sort
Barcelona i la Fundaci6 Museu d'Art
aquesta crisi de noves incorporacions Contemporani amb un pressupost i una
passa també com a contrapes per una vida prbpia, i a banda del Museu &Art
revaloritzaci6 d'un treball molt m6s seri6s ContemporaniIaGeneralitati I'Ajuntament
d'aquests artistes que realment tenen un tenen una responsabilitat diferent i en el
sentit d'avantguardia: Coma Estadella, cas de la Generalitat es preocupa tamb6
Angel Jove, Antoni Abad i Leandre Cristb- del que 6s la difusi6 a tot el territori catala
fol s6n persones que realment en I'actua- i a I'exterior. Per tant el museu &Art Conlitat estan treballant amb un rigor molt im- temporani ni molt menys limitar&ni donara
portant i segurament passi pel seu mes- exclusivitat a la intewenci6 a~tlsticadeles
tratge I'aparicib de nous artistes.
institucions, tot alcontrari, elque farasera
-L'art catalh sempre ha estat molt in- crear una necessitat que fa anys estavem
ternacional. Amb la mort d'algunes de les mancats, que 6slal de tenir un aparador
seves figures mes preclares com ara Mir6 del que 6s I'art catala contemporani a
o Dall, no haur& perdut presencia en els Catalunya, per tant Lleida no patira la
mercats internacionals?
creaci6 del Museu.
-No, en absolut, perque s6n generacions d'un temps i Salvador Dall i Joan
Roser Perem
Mir6 formen part de I'inici del que 6s I'art
Fotografra: Lleonard Delshams

una contradiccid que Lleida no visqui a la
mateixa vitalitat i ritme que arreu. La crisi
per a mi no 6s deguda al suport institucional sin6 a la prbpia creativitat.
-Quin ser& el futur de I'art a Lleida?
-Precisament les situacions critiques
van molt b6. És un proc6s lbgicque també
forma part de les fluctuacions de la historia
de I'art i dels artistes. La situaci6 critica ha
de passar per una responsabilitat dels
artistes, 6s a dir les societats no tenen
I'obligaci6 de crear els artistes. L'artista
neix, creix i es desenvolupa per una necessitat prbpia que 6s la que genera un
nivell intel.lectual i despres la reflexi6 artística, possiblement. Iquant Lleidatingui
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Jaume Minguell i Miret
Tazones (Astúries) 1975 . Oli damunt tela
92x73 cms.
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tes d'aquest grup, mes o menys,
compacte. Els pintors Vila-Puig i
en Francesc Marsasón els qui enlla~arani faran de pont d'aquesta
tradició amb la generació propera
on destaquen en Lluís Trepat i
Jaume Minguell. Aquest darrer representara el seguiment mes fidel, en un comen~ament,vers
aquestes pautes marcades. Les
seves primeres obres són similars
a les línies marcades per VilaPuig i Marsa el paisatge -generalment urba- d'uns clars trets postimpressionistes i la natura morta
que en Minguell tindra una interpretació f o r ~ arealista. Aquest es
el moment que, juntament amb
Lluís Trepat, explora i descobreix

vincials, I0bra Sindical dlEducacio i Descans ...) en els quals te
una bona acollida. Al 1944 exposa
per primer cop individualment a la
seva ciutat natal. Tenia vint-i-dos
anys i com anecdota cal dir que
gairebé va vendre tots els vint olis
que va penjar a la Sala de I'Orfeo.
Els viatges cap a Italia, que fa
juntament amb Trepat, i a Holanda, el marcaran profundament. Hi
ha un canvi -gairebe existenciald'actitud davant el quadre. Si be
(?S contin1.1cnmantenint les tem8t~quesdels ~aisatgesi figures, la
pinzellada i els tons cromitics
varien substancialment. tes linics
s'engruixeixen i es !an agressives
als ulls. El color s'e~fosqueix.5 s

Bodegó :~nrhl l a 1 O H O . Oli u l , l m ~ mtels
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Tarrega ha tingut, en el decurs
d'aquest segle, un paper for~adestacat en lavidaartística lleidatana.
Si be el factor geografic no es un
padmetre p r w valid per perme:er-nos de fer una analisi general,
ens pot servir, en tot cas, per con+extualitzar e! guió histdric. D'aquesta manera se'ns fa raonable
unn tradició plastica, de forta gra3a im~resslon;sta,
quc es t ~ r m a ' ~ t .
2 h i hc;~nr!rrl;tz2
aTarrega d ~ r a n t
?:s zcyr; ??. Com a dada s~grlifica:rva i puntual assenyalem Ikxposici5 col.lectiva de dotze artistes targarins que es feu en la mateixa
ciutat durant les festes de setem- la figura a 'ravr~s ('P -: UIXOS
bre del 1933. Aquest acte te, a dels Gitanos.
A partir dels anys quaranta, en
més, I'al.licient de ser el precedent
immediat per IRinstauraciode I'Es- Minguell comenqa a donar-se a
cola d'Arts i Of~cis
que tant marca- coneixer en el món artístic. Les
primeres represer?tacions les fa
r a a les promres generacions.
Quan esclata la guerra civil es mitjan~antels concursos i certaprodueix una dispersi6 dels artis- mens oficials (Exposicions Pro-
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respiraen B ~ U F ? S : C " ~occ u?at:r''
influenciarh I'~xoressionisrnc? L ropeu.
Parale!.larnent a zcupsta ointurade cavaliet, inicia cl SRU prclific treball com a muralista. 3es de
1947 que se li encarrega aintar
I'Altar Major de I'Esglesia Parro-

quial de Verdú, i fins que finalitza
els frescos de la Capella dels Dolors de Bellpuig, el 1980, una trentenadedificis civils i religiosos han
estat decorats amb aquesta tecnica per en Minguell. Es una obra
d'un volum amb pocs precedents
a les terres de Ponent i que fins ara
ha estat desconeguda. Aquesta
vasta producció te una forta relació amb I'evolució de la pintura de
cavallet, encara que en el fresc no
es poden establir unes divisions
tan clares donades 1.e~llargues
estades que representa decorar
alguns edificis: nomes a Mont-Roig
del Camp (Baix Camp) hi estigué
treballant entre els anys 19621969. A.1 mateix temps estigué
pintant els murals de I'escalade la

I'Albert Coma Estadella, ~ n g e l
Jove, Víctor Pallares, Ernest Ibañez i I'Albert Vives. Aquesta fou
I'etapa experimental i de renovació pictbrica d'en J. Minguell. Té.
uns evidents lligams amb la pintura mural, molts dels materials són
comuns i els aplicaa la tela per treballar amb textures arenoses. El
color, en canvi, es nou. S'enfosqueix i malgrat el dinamisme en
algunes dbres es una etapa on la
pintura es fa dura i compiexa.
Mes endavant, es produeix un
retorn al classicisme -dlarrel expressionista- que es defineix a
partir de I'estada per m ~ t i u sprofessionals a Sama de Langreo
(Astúries) els anys 1975-1976.
Retorna al paisatge, a la natura

Pintura al fresc. Diapositiva: conjunt de la cúpula i de l'arc de 1'Altar Major de Mont-Roig del
Camp (Baix Camp).

I

Figura 1985. Oli damunt tela 92x73 cms.

d'estudis monografics escrits pel
Sr. Josep Miquel Garcia, en els
quals s'abarca ampliament el treball al'sli ipinturamural d'en Jaume
Minguell.
El primer fou editat per I'lnstitut
dlEstudis llerdencs el marsde 1988

A partir dels

anys quaranta,
en Minguell

a donar-se a

,

I.

Diputació Provincial de Lleida, els
frescos de la Capella dels Dolors
de I'Esglesia Parroquial de Tarrega (1958-1965), a mbs de conjunts menors a Golmbs (1967),
Lleida (1 962), Riba-roja d'Ebre
(1965), Boldu (1966). ..
Sembla que aixo no li ocupava
prou temps (tenia cinc fills, portava una empresa de pintors) ja que
I'any 1964 participa en la fundaci6
del Grup Cogul, juntament amb

morta i la figura. Aquest darrer
temaserh el que centrara i marcara la seva producci6 fins a I'actualitat. La preocupaci6 pel dibuix una constant en la seva obra- i la
gairebé I'obsessiva troballa d'una
atmósferaadequada per volum del
model, es barrejaran en la tela
juntament amb Iknriquiment iconografic a partir de símbols i
al.leg6ries.
Per finalitzar, citarem un parell

el m4n artístic
i es titula "'Jaume Minguell i Miret,
quaranta anys de pintura". El segon, que a I'hora de redactar
aquest article, encara no es al carrer, s'analitza el treball fet en pintura mural portant el títol de "Jaume Minguell, Pintura Mural'*.

Centre Municipal de Cultura
Quan parlem del
Consell Municipal de
Culturael primer que
cal és tenir les idees
ben clares del que
ha d'ésser i del que
no pot ésser.
Que ha d'ésser?
La primera de les
seves funcions és la
d'esdevenir un orgari
consultiu, inspirador
de la política cultural. Després, had'estudiar l'estat actual de
Foto: Lleonard Delshams
la vida cultural Ileidatana: infraestructura, activitats, realitzacions, mancances, etc. I ha d'establir una llista de prioritats per una política a mig i llarg termini. €s, doncs,
un organisme d'assessorament i de proposta.
El que no ha d'ésser: un forum d'individualitats mirant pel seu interes,
una eina de pressió partidista, una tribuna per a demanar l'impossible
(teoritzar en exces condueix a aixo).
Aquesta és el que podríem dir la filosofia de la CMC, pero tot el que
hem dit seria insuficient i, gairebe diria, inútil si hi faltés I'esperit.
La participació és un projecte extraordinariament temptador, pero en
certa manera utbpic. Per a fer-lo real cal abans que res creure-hi. Cal
creure-hi i cal pensar en el molt que pot ajudar-nos el treballar junts i
posar en la tasca la imaginació i el dinamisme necessaris. Si és així
creiem fermament que el CMC pot esser un gran revulsiu cultural, un
forum d'intercanvi d'idees i projectes i una "posada en comú" d'experiencia en els quals el dialeg ha d'ésser la base integradora, definidora.
En síntesi: tenim la gran ocasió, I'eina per a fer possible la utopia. No
la desaprofitem.
h

Jaume Magre,
Regidor de Cultura
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Que fer per Lleida?
Anys 40. Corrien els temps de ningú no s'atrevís adonar-li sepul- els entusiasmes totalitaris s'apaila post-guerra i de la II Guerra tura. Fins era un crim fer-ne refe- gavaven en acabar-se la Guerra
Mundial. La ciutat patia la grossa rencia. Aflorava tot seguit la gran Mundial i el regim comenqava a
ensulciada que suposa la Guerra acusació de "rojo-separatista". A mostrar-semés subtil, que no més
Civil, de que Lleida sortí maltreta. més hi havia una altra acusació tolerant. El dissenyaren Maria
Maltretaen el cos i en I'anima. Víc- tan greu com aquesta: la d'ésser Goma, Josep Sol, Juan M. Nadal,
tima d'un trasbals del que li costa francmaqó. I totes les singularitats Alvarez Pallas, Ferran Colas...
molt recuperar-se. Es recupera del poble catala eren ofegades i Goma fou el primer President.
molt lentament en I ' h b i t urbanis- perseguides. Tot Lleida estava Suposava el primer intent de vertic; i li costa més encara recupe- empastifada de "si eres patriota, tebració fet per una entitat que es
rar-se en I'ambit cultural.
habla español".
volia popular.
Eren anys de dictadura. Era el
La conseqüencia era evident:
1nstal.lA en el Roser una Escola
període d'infantesa del regim de I'anima de la ciutat estava en pe- de Belles Arts i obrí un hostage
Franco en que tot el país era educat rill. Fou llavors, en aquest ambient social on s'admeté tothom. Les
en la parafernalia totalitarista. En i dins aquest climax, que els cata- lletres i les arts s'hi aixoplugaren.
una paret de Boters una gran pin- lans de Lleida es plantejaren: que La poesia i la pintura hi feren els
tada: "Ni bestias, ni dioses: Hom- fer per la ciutat?. Tot estava per primers xarboteigs de postguerra.
bres". Poc més amunt una altra: fer, perque tot haviaestat anorreat Esdevingué el bressol de la gene"Por el imperi0 hacia Dios". Tota la . Calia oferir llar als estudiosos, ració d'artistes que neixia en les
ciutat plena de: "España, una, hostatge als aimants de I'esperit, Terres de Ponent. Fou la primera
grande y libre". No se sabia massa dotar de serveis a la ciutat, oferir tribunaoberta i aulade debat. Obrí
be el que tot aixb volia dir. Pero coordinació al treball isolat, ende- finistres al m6n i oferí apassionahom sabia que significava manar. gar I'associacionisme i refer un des controversies encara que
Lleida patia tamb6 una pobla- mínim d'estructura cultural. I tot només poguessin ésser sobre el
ció amb forts canvis. Duna banda dins les minses possibilitats que sí o el no a I'art abstracte. El seu
molts buits. Les morts i I'exili pro- oferia el control rígid del poder. És gran merit fou mantenir un difícil
dui'ren estralls. D'altra els nouvin- llavors que nasque el Caliu, I'lnsti- equilibri entre la independencia i
guts. La gent dita de "Valladolid". tut d'Estudis llerdencs, els Amics l'acatamental poder, que li permeQuants no n'arribaren!. Coparen dels Museus, I'Associació de Bi- té viure al marge de la política.
tots els llocs de comanament, to- blidfils, I'Associaci6 de la Música,
Després les coses foren més
tes les oficines, tota la burocracia i el Cercle de Belles Arts. A tot facils. Fins i tot pogué admetre en
del nou regim.
arreu eren gairebé els mateixos. la direcció de l'entitat a persones
Perque res hi manqués eren No ploraven el passat, com en la vetades del regim en altres camps
temps de vida difícil. Famílies en- Renaixen~a,perque no se'ls hi ha- de I'activitat. Ara va camí de comdolades pels afussellaments o gués permés; pero sí mostraven plir els cinquanta anys. En aquesmorts en combat. Llars esverla- les glories d'un país que fou, i que ta llarga trajectoria ha conegut
des per I'exili i els camps de con- no era. Després, alguna d'aques- d'exits i de fracassos; de pujades
centració. Escassetat d'aliments i tes entitats perdé I'embranzida i davallades; de merescuts elogis
manca de tot. I un poble disposat inicial i es queda en la contempla- i acreedores crítiques.
a creure. Un poble cansat de patir ció del passat encerclat en la visió
Avui no hem volgut sino referirque no aspirava a res més que a de Lleida; i el regim ho utilitza nos a la seva naixen~a,significaviure en pau i refer el seu futur.
donant naixenqa al dit "leridanis- cio en aquell llunya 1945, dins uns
Era el temps en que s'havia mo". Pero el Cercle de Belles Arts condicionaments incomprensibles
acabat la rica vida cultural d'anys no fou d'aquestes.
a ulls de 1989.
enrera, que havia mort sense que
El Cercle nasqué el 1945 quan
Romh Sol i Clot
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Sobre ambits-espais culturals

Hi ha ambits-espais culturals,
específics, els teatres, els museus,
els cinemes, etc. On per practicar
l'activitat cultural cal aprendre unes
determinades regles i codis. N'hi
ha d'altres, els espais oberts, on
I'activitat cultural es genera al
mateix ritme que es produeix la
vida, ja sigui per codificació ritual,
tradicional, ja sigui espontaniament.
La formació física d'un ambit o
espai de relacions on s'intercanvia tot tipus de llenguatge significatiu o simbolic, sempre vaacompanyada d'una apreciació o valoració del mateix espai; es a dir,
sempre es conforma com I'expressi6 d'una sensibilitat determinada
(o d'una hipertrofia o manca de

cultura, com
manifestació
mes o menys
sistematitzada de
les activitats
vitals, es fa
realitat en el
mateix moment que
es defineixen els
espais vitals

sensibilitat).
La cultura, com a manifestació
mes o menys sistematitzada de
les activitats vitals, o sigui com a
expressió pensada de les formes
de vida, es fa realitat en el mateix
moment que es defineixen els espais vitals. La siuació, disposició o
col.locaci6 dels elements de I'espai expressen una manera particular de definir el propi espai que
ocupen. La vida s'adapta al medi.
No solament a les necessitats físiques, sinó també a les necessitats
-diguem-ne- espirituals. Aixb que
podria ser la presentació oficial
d'un esquema ideal de la forma de
relacionar-se les persones amb
les coses, i de crear un ambit de
identificació -el context vital-, restadesdibuixat, pero, en el moment
que la imatge de I'espai vital es
contínuament canviant o facilment
vulnerable pels canvis arquitectonics. Aquesta gran mutació de
I'espai, de I'ambit de la vida quotidiana i horitzó de les nostres
il.lusions, planteja el gran problema de la capacitat de I'home per
readaptar-se contínuament o emmotllar-se, a les noves configuracions del seu entorn. L'entorn ha
pres la davantera i calen moltes
estrategies per aconseguir de retornar-lo cada cop a la mesura humana.
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L'ordenaciósuccessiva de I'espai, pero, ha obligat a I'urbanisme
contemporani a dissenyar-ne
parcel.les acotades per als usos i
activitats comunicatives ocioses i
per a I'intercanvi d'idees, il.lusions
i afectes, sense que es. vegin
constantment agredits. Parcel.les
on es puguin reactualitzar, re-

La vida s 'adapta
al medi.No
solament a l e s
necessitat s
físiques, sinó
les necessitats
-diguem-neespirituals
crear, formes i idees culturals. La
vitalitat humanade cadanou ambitespai estara en relació directa evidentment amb la qualitat de I'habilitat, amb la naturalesa i capacitat
dels assentaments humans, del
grau d'adhesió al medi i amb la
voluntat d'assumir-lo com a quelcom que no es altra cosa que una
extensió de I'ambit privat. Ara bé,
perque en tot espai físic hi hagi
riquesa comunicativa caldra esta-

blir unes mínimes xarxes de relació intersocial i de mitjans o equipaments que les facin possibles.
Sigui el caracter canviant dels
elements de I'espai, sigui el seu alt
nivell de diferenciació I'un de l'altre quant a condicions ecomiques
o socials, el fet es que, en la majoria de les ciutats, els espais-ambits s'han definit co;n a espaiscentre-del-món, molt peculiars i
característics, gairebé autarquics.
La modificació constant del paisatge -tot paisatge s'ha interioritzat- obliga, altrament, aposar límits
al segrest tecnic del paisatge. És
així, entenem, com s'ha generat
modernament una de les paradoxes mes suggestives per a l'analisi
de les relacions entre cultura i
espai. Com mes canviant es el
paisatge que s'ha privatitzat, interioritzat, mes depresa es treballa
per acotar-ne els límits afectius i
vitals, mes alta és l'adhesió dels
seus estadants i mes estrany es fa
als ulls i a les percepcions dels
altres. Des de la perspectiva cultural, aquesta practica de reserva
del privat no condueix sinó a 1'a.iIlament.
Per defugir aquest a'illament
que condueix al ghetto, en I'activitat del remodelatge continu dels
espais vitals, caldria pensar a planificar quins mitjans, quines activitats i quins usos culturals poden
fer d'aquell espai un ambit tradicional, historic de referencia.
Pensem, d'altra banda, que no es
tractade reproduir, il.limitadament,

en tots els espais, tots els mitjans,
artefactes, equipaments culturals;
ni de pensar que en tots els espais
sera possible que hi tinguin lloc
totes les manifestacions culturals
diferenciades i especialitzades.

tiva social solida, de manera que
les activitats culturals, i tot tipusde
transacció social, siguin agils,
rapides i eficaces. De tal manera,
diríem, que en el transport de la
cultura no hi hagi ni excepcional¡tat ni perdua d'actualitat.
Fins que l'urbanisme no ha
La formació física comenCat a plantejar-se afons les
d'un h b i t o espai relacions de I'espai -el seu disseny- amb les diverses activitats i
de relacions on
necessitatsvitals, els espais oberts
per excel.lencia, dedicats per anslintercanvia tot
tonornasia I'intercanvi de sensibitipus de llenguatge litats han estat el mercat i la festa.
Únics espais on es democratitzasignificatiu,
va la cultura i els seus objectes. A
partir de I'assumpció de la idea de
sempre va
cultura com a be social i públic, en
acompanyada d'una
apareixer el concepte d'oci o de
lleure, quan amb la industrialitzaapreciaci6 del
ció apareix la producció en serie,
quan,
en definitiva, es bolca la
mateix espai
vida a I'exterior de casa, el disseny
de I'espai obert passa a tenir una
La creació d'ambits-espais tra- importancia cabdal en relació amb
dicionals, historics, de referencia, la seva ocupació i els seus usos,
o millor dit de parcel.les tradicio- digem-ne, gratu'its, simbolics,
nals dintre dels ambits, pot tenir afectius, espirituals, culturals.
sentit si a cada un dels espais,
Tanmateix, I'articulaciód'espais
segons les seves peculiaritats, se'l propis per a les diverses activitats
dota amb allo que pot servir-li de culturals més generiques, n'o
millor identificador. Dit altrament, hauria de compp4ar que s'insistís
la questió potser fóra especialitzar a reglar-ne els SLLS USOS cultucada ambit-espai amb parceLles rals. Com tampoc caldria esperar
culturals característiques que fes- que el teatre, en I'espai del teatre,
sin, alhora, la funció de ser ambits o la música en I'espai de la múside referencia propia.
ca, s'hi generessin espontania6s evident que I'especialització ment.
de cada espai físic comporta dotar
Josep Borrell
la ciutat d'un xarxaintercomunica-
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Seu Vella...

Anirem, tots plegats,
Les amples terres ponentines
s'han adormit amb un parrup de tórtora,
amb un vol de colom que enamorava...
Un aire fi, que de la mar venia,
ha vinclat el coll ros de les espigues,
ha amanyagat I'argila dels terrossos,
ha sacsejat, molt suaument, la fruita
que bategava al caire de les branques...
Les amples terres ponentines,
a I'hora de la posta, contemplaven
el caminar tranquil d'aquella Verge bruna
que ha emmorenit al sol de dues mil anyades,
d'aquella Verge d'un somriure tímid
que no ha estroncat la neu, ni I'aresta del gebre,
ni el vent nocturn que, com un llop, udola
amb rossec de cansades polsegueres...
Terres de Lleida, que la nit afina
amb el fulgor de I'estelada, terres
que la nit emmiralla en el silenci:
jno sentiu una música remota
que travessa bancals i fondalades,
un lleu concert de flautes i de cítares
que allisa verdes fulles de panotxa,
una serena i llarga melodia
que alegra el foc, i els nius de I'oreneta?
Passa la Verge bruna, acompanyada
d'un estol d'angels. Picarols rodolen
per les teulades; i, als carrers, s'escolta
la petjada invisible... Lletanies
enronden campanars, amb la garlanda

dels elogis antics: torre de vori,
porta del cel, estrella del matí,
reina dels angels ... Catalunya tota
s'aixeca, abans de I'alba: camperols
i botiguers, gent de muntanya, infants
amb la fragil joguina dels seus somnis,
van engruixint la llarga processó
que duu la Moreneta, per lentissims camins,
gairebé fins al límit
de I'última contrada de Ponent!
Germans de Lleida: desvetlleu-vos, tots,
de matinada. Obriu, de bat a bat,
finestres i balcons; amb aigua freda,
renteu-vos cara i mans.. . I, amb tust molt delicat,
crideu, si us plau, la Verge Blanca
-dreta i esvelta, d'un perfil molt límpid-,
i desperteu, també, la Verge dels Fillols.. .
Anirem, tots plegats, a la Seu Vella,
i mirarem pels finestrals del claustre,
cap a la banda de Llevant;
alegrement, repassarem la lletra
del Virolai.. . Amics: assageu cantics
i unanimes pregciries, que ja s'acosta el dia
de la suprema germanor. L'aurora
és Ella: mare que anuncia el Sol.
La creu de Crist roman a I'horitzó.. .
Emmorenida aurora, quasi negra!
Lleidatans, acolliu I'Alba que avanCa
fins a I'encontre de la joia: obriu-li
els vostres bra~os,i expandiu I'Amor!
Jordi Pamias
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EI vint-i-cinque aniversari
del Grup Cogul
L'any que estem acabant, s'ha
celebrat el vinf-i-cinque aniversari de
la constitució a Lleida, d'un grup artístic que, encara que tingué una vida
efímera, va deixar una emprenta en la
Ciutat i fora d'ella, perque constituí la
primera agrupaciód'artistes lleidatans
compromesosen un moviment devanguardia, iperquetingué projecció extra
local, capaC de fer mirar cap a Lleida
a la crítica i a la gent inquieta de tot el
país.
El Grup Cogul fou el nom que triaren, ique amb la seva sola denominació marcava tres objectius substancials: valentia i anticipació com tenen
les pintures rupestres garriguenques,
universalitat i arrelam.
Lluís Trepat, punta de Ilanqa de la
renovació estetica de Lleida, fou un
dels seus components,juntament amb
Ernest IbAñez que a mes a més d'ésser un pintor compromes fou també el
pensador, el teoritzador del Grup.
Jaume Minguell,tan identificat amb el
seu conciutada Trepat, Víctor Perez
Pallares aleshores en un moment
estelar de la seva carrera i Albert
Vives s'ajuntaren amb dos artistes
més joves:~ngelJove i Albert Coma
Estadella, per a constituir entre els sis
un panell d'obra no figurativa capaC
de crear conciencia a Lleida i de donar
testimoni a fora de la realitat de la
nostra ciutat.
El Grup volgué presentar-se primer a Lleida i ho feu en comenCar
I'any 1964 a la Sala d'Exposicions de
la Cambra de Corner$, anat a buscar
un públic menys selectiu, menys

5

implicat en les inquietuds estetiques
queel d'altressales, precisament amb
I'anim de fer arribar el seu missatge a
tota la societat.
Posteriorment, al més d'abril, el
Grup Cogul va ésser presentat a la
Sala d'exposicions de la Institucio
"Fernando El Católico" de Saragossa
on la crítica de la capital aragonesa,
sensible a les noves tendencies, per
la vinculació de la Ciutat amb homes
tan significatius del Grup El Paso com
podien ésser Viola i Saura, va valorar
molt positivament la mostra.
Es presentaren després a Tarrega. No podien deixar de fer-ho, no tan
sols per la procedencia targarrina de
dos dels seus membres sinó també
pel pes que en aquella Ciutat tenia el
quefer plasticgracies a la seva antiga
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escola d'Arts i Oficis. Allí pero, el Grup
fou molt discutit, cosa que jo crec que
va agradar als exposats, sobre tot a
Trepat i Minguell.
Avan~anten la seva trajectoria el
grup Cogul presenta un recull de les
seves obres al Tercer Premi de Dibuix
Joan Miró i obtingué una Menció
Especial, la qual cosa li prepara una
important exposició que presentaria
al mes de novembre al Cercle Sant
Lluc, de la ma de t.rclts
dels homes
que a Barcelona obriren la bretxa de
I'art moderna traves del moviment del
Dau al Set.
El Grup hauria de desfer-se aviat,
per molts motius. Un d'ells, potser el
més important, és que mentre una
part dels pintors allí integrats sentien
com a cosa propia i essencial la nova

"Al C e r c l e de
Belles A r t s ,
els n o s t r e s
joves artistes
es s e n t i e n
zats,
atesos i
pintura que I'art abstracte representava i anunciava pel futur, perd'altres la
seva producció no figurativa ;ou simplement una cerca, un pas que calia
donar i una forma de manifestar-se,
pero no estava en el fons de la seva
formació i de la seva vocació.
Aquest va esser el cas de Minguell
que dubto que després hagi tornat a
pintar d'aquella forma, o Trepat, el
gran innovador, el gran revolucionari
que després de fer una pintura gestual tan propera a la "Action Paintig"
nordamericana,torna a manifestar-se
en el seu llenguatge durament expresionista. Per part d'lbañez, etern cercador de sensacions ide tecniques, el
procés abstracte al que havia arribat
per convicció filosdfica va ésser aviat
abandonat a la cerca d'altres expressions, com va fer-ho Vives i Perez
Pallares. Solament Coma Estadella i
Jove, no marcats per la seva anterior
forma d'expressar-se, assumien totalment el seu missatge i avanGaren
cap a I'art experimental, cap al constructivisme o el minimalisme sense
massa concessions a la realitat.
El Grup pero, havia ja complert el
seu destí: donar testimonia Lleida del
nou art, donar testimoni a I'exteriordel
que passava a Lleida i fer-ho, seguint
una constant molt lleidatana, a cavall
dels dos gran moviments de I'epoca:

El Paso de Madrid i el Dau al Set de
Barcelona, dels que jo crec que es
trobaven equidistants.
Val la penatambe ressaltarel paper
aglutinador i entusiasmador que en
aquests artistes va jugar una Entitat
no prou ben reconeguda per la historiografiade I'art lleidataques'esta fent
avui. Es tracta del Cercle de Belles
Arts. Tot aquest moviment, totes
aquestes inquietuds, tots aquests artistes no van sorgir perque si a Lleida.
No van neixer per generació espontania. Elssis artistesque s'aplegarenen
el Grup Cogul es trobaren al Cercle
de BellesArts amb un ambientfavorable, obert i acollidor on s'organitzaren
exposicions de vanguardia, on es celebraven conferencies icol.loquis. Alla
hi anava I'home capdavanter de I'art
catala de vanguardia, el pintor i escriptor Vila Casas, hi venien crítics
com Ange~Marsa, CortBs, Arean o
Santos Torroella i pintors com Hernandez Pijoan, Rafols Casamada i
tants d'altres.
Al Cercle de Belles Arts, els nostres joves artistes se sentien recolzats, atesos icompresos. Albert Vives
precisament I'any 1964 havia estat
guardonat amb la Medalla Vilaltella.
Coma Estadella, ex-alumne de I'Escola, va presentar al Cercle la primera
exposició individual i va ésser durant
anys professor de I'Escola on havia
cornensat a formar-se. Minguell fou
premiat amb la Medalla Vilaltella de
I'any 1962 i la seva obra fou presentada per I'Entitat en una col.lectiva al
Centre de Lectura de Reus i una altra
a la ciutat francesa de Foix. Víctor
Perez Pallares fou tambe primeralumne, i després professor de I'Escola,
Secretari de I'Entitat i guardonat amb
la Medalla Morera quan aquest premi
I'atorgava el Cercle. Igualment Jove
presenta la seva primera exposició
individual al Cercle I'any 1961 i fou un
actiu col.laborador en I'organització
d'exposicionsd'artistes barceloninsde
primera línia. De la mateixa manera,
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Trepat que ja a I'any 1953 havia presentat una exposició individual al
Cercle, segui a v a n ~ a n t - h i i
col.laborant-hi fent part de la Junta
Directiva i essent guardonat amb la
Medalla MoreraI'any 1961,concessió
que suposa un gran escandol per part
dels qui no admetien la innovació de
conceptes que la seva obra suposava. Finalment, diguem que Ernest
Ibañez fou trascendental pel Cercle i
I'Entitat ho fou per a ell. Fundador de
I'Escolade Belles Arts, premiat ja I'any
1951 per aquesta Entitat, conferenciant allí de moltes ocasions des de
1952. Premiat en 1963 amb la Medalla Vilaltella del Cercle, la qual sala
d'exposicions alberga moltes de les
seves més importants mostres.
Avui es parla de persones i d'Entitats menors que feien itreballaven per

"Lluís Trepat,
punta de llanga

estetica de
Lleida, fou un
dels seus
component
la cultura i I'art a Lleida. Tots són
dignes d'agra'irnent i de respecte. Perd
no es pot escriure seriosament la
historia d'aquells anys a la Ciutat,
sense valorar el principalissirn paper
que el Cercle de Belles Arts va jugar
en la post-guerra com a endegadora
de la represa cultural lleidatana i als
anys seixanta com aglutinadora de
les noves tendencies de I'art, plasmades pels artistes del Grup Cogul ara fa
vint-i-cinc anys
Juan Manuel Nadal Gaya
Conseller de 1.E.Z

Sardanes
per a
Lleida
O. lntroduccid

Pel que fa a la Sardana, el Cercle
de Belles Arts de Lleida va organitzar
-segurament per primera vegada a la
Ciutat- un concurs de composició de
sardanes, sota el mecenatgede JuliA
Carbonell, i el resultat del qual fou
donat a coneixer el dia 9 (diumenge)
d'octubre de 1.966, essent la sardana
guanyadora la titulada De Lleida a
I'EmpordA, del compositor Narcís
Paulís i Vila. Així va quedar otorgat el
"Premi Julia Carbonell", i finalistes les
sardanes Pastoral lleidatana d'Antoni Planas i Marca i Fantasiosa d'Agustí Borgunyó i Garriga. La segona
i Última ediciódel "Premi Julia Carbonell" fou atorgat a la sardana Monestir deVallsantad'Antoni PlanasiMarca, I'any 1.968.
Transcorreguts quasi vint anysconcretament I'any 1.987- el "Cercle"
organitza el primer concert de sardanes d'autors i temes ponentins, interpretats per la cobla "La Principal de
Lleida", i seguint la mateixa tonica es
celebren el segon i tercer concert els
anys 1.988 i 1.989 , respectivament.
Aquest anys (per segona vegada)
pel mes d'octubre s'ha programat el
quart, i en aquesta ocasió I'interpretara la cobla "Juvenil de Bellpuig".
El balan~de
sardanes estrenades
en aquests quatre concerts és el
següent: Cercle de Belles Arts de
Lleida (1.988) i L'encis de la Costa
del Jan (1.989) d'Enric Roca i Peralta; Lleida en el meu cor (1.989) de
Carles Cava de Llano i Pinto; Los fanalets de Sant Jaume (1.989) i La

Festa dels Erals (1.989)de Salvador
Raves i Grau; ivars dlUrgell (1.989)
de Joan-Jordi Beumala i Sampons; i
les obres per a cobla Belles Arts
(1.989) de Francesc Petit i Cortaza i
Mans d'angel(1.989) d'Antoni Serra
i Oribe.
Donat que aquests concerts hauran de tenir una continu'itat, amb una
frequenciade dos per any, cal confeccionar un inventari recollint els títols
de les sardanes, les quals serviran
per a nodrir futures programacions.
En aquesta ocasió, penso, pot ésser interessant donar a coneixer els
títols de les sardanes que es refereixen a la nostra ciutat, gent, fets, tradicions, etc., les quals les he inclós, junt
amb el nom dels seus autors, dins el
següent sumari: 1. A la comarca.- 2. A
la Ciutat o en relació a ella.-3. Monuments i obres d'Art.- 4. Indrets de la
Ciutat iterme municipal.- 5. Interrelacions de la Ciutat.- 6. Festes i tradicions.- 7. Aplecs.- 8. Als sardanistes.9. Entitats sardanistes.- 10. Entitats
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privades.- 11. Organismes públics.12. A personatges.
1. A la Comarca
Cant dels ilergetes, Josep Pinyol; Comarca Lleidatana, Manuel
Canals i Gimenez; Mirant el Pla Josep Prenafeta i Gavalda; Terres de
LLeida, Antoni Olmos i Tena; Del
Valles al Segrih, Carles Rovira i
Reixach;Sardanes a Ponent, Jaume
Cristau i Brunet.
2. A la Ciutat o en relacid a ella
Lleida, Joan Altisent i Ceardi; Lleid a , Josep Font i Sabate ; LLeida,
Francesc Juanola i Reixach; Lleida,
Josep Grive i Simon; Lleida, Ciutat
pubilla, Ricard Viladesau i Caner;
Lleida, meritíssima en la Sardana,
Josep Prenafeta i Gavalda; L'encis
de Lleida, Joaquim Soms i Janer; Un
brindis a Lleida, Eduard Sangines;
Lleida sardanista, Francesc Safont i
Cullere; Lleida en el meu cor, Carles
Cava de Llano i Pinto; Lleida Terra
Ferma, Antoni Serra i Oribe; A la
ciutat de Lleida, Damia Rius i Vilella;
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Festa lleidatana, Josep MaGassó
Recordant Lleida, Enric Roca i
Peralta; Molt lluny d'aquí, Jose Pre- i Monrós; Festes de Sant Anastasi,
nafeta iGavalda ; La sardana de Llei- Francesc Petit i Cortaza; La festa
da, Josep Latiegui i Artaiz; Lloanqa a dels Erals, Salvador Raves i Grau;
la Terra Ferma, Josep Martinez i Els gegants de Lleida, Victor Mateu;
Vinaroz; Amistat a la Terra Ferma, La revetlla de Sant Joan, Ramon
Pere Fontas i Puig; Lleida, port de Curria i Caelles; Los fanaletsde Sant
muntanya, Josep Aules; Idil.li llei- Jaume, Salvador Raves; La procesdata, Francesc Safont i Cullere; Llei- s6 dels fanalets, Enric Sauret; Sant
datanies (Primer premi "Il Ciutat de Jaume ve de Galicia, Frances Safont;
Lleida". 1,977), Antoni Serra i Oribe i Els Armats de Lleida, Antoni Serra i
Carles Cava de Llano i Pintó; Pasto- Carles Cava de Llano; Pregd de Festa
ral Lleidatana, Antoni Planas i Mar- Major, Antoni Serra i Carles Cava de
ca; Cant a la Terra Ferma, Normand Llano; Els bastonets, Daniel Esterri i
Sole i Costa; Lleidatana, Victor Ma- Carrrasquer.
7. Aplecs
teu i Moles; Lleidatana, Salvador coL'Aplec de ButsCnit, Ramon
dina i Cabra; Lleidatana, Manuel 01tra i Ferrer; Lleidatana, Joan Casas i Santamaria; Racd d'en Pep, Artur
Pagerols; Lleidatana, Josep Cases; Rimbau i Clos; Aplec de les Basses,
Lleidatana, Josep Pinyol i Mirada; Josep Capell i Hernandez; Les BasOfrena a Lleida, Joan -Jordi Beuma- ses d'Alpicat, V i c e n ~ Freixas i
la i Sampons.
3. Monuments i obres d'art
La Seu Vella, Josep Prenafeta i
Gavalda; El Campanarde Lleida, Josep Prenafeta i Gavalda; La Neus al
campanar (El Campanar de Lleida),
Enric Sauret i Gasto; Azuda, Victor
Mateu i Moles; El Peu del Romeu,
Victor Mateu i Moles, El campanar de
Sant Llorenq, Enric Rocar P~ralta;
El
Retaule de la Paeria, Josep ['renaf-n
ta i Galvada; La Verge de I'Arcada,
Francesc Safont I Curiere.
4. lndretsde la ciutat itemernunicipal
Rufea, Victor Mateu i Moles; La
Vilanoveta, Ramdn Santamaria i
Coscolla; Granyena, Ramon Santamaria i Coscolla; Airnada Balafia,
Francesc Safont; Els Tres Pontets, Gr~sol:n;
23 anys d'dplec, Enric Roca.
Francesc Safont; Carni dels Quatre
8. Als sardanistes
Pilans, Victor Mateu;Copad'Or, Vic,Sardanistes Ileidatans,Arlur Rimtor Mateu; Noguerola, Victor Mateu; bau I Clos; Sardanistes de Lleida,
Camp de Mart, Victor Mateu; Glorie- k m c ~ s Mas
c i Ros.
ta de Baltasar, Victor Mateu; L'encis
9. Entitats sardanistes
de la Costa del Jan, Enric Roca ;
Centre Sardanista Lleida, Ramon
5. Interrelacions de la ciutat
Sopeha i Vidal; Als sardanistes dels
De Lleida a I'EmnordA (Primer Huracans Francesc Sa font. Marspremi "Julia Carbonell". 1.966), Nar- selva (Colla sardanista), Francescsacís Paulis iVila; Lleida a la Principal font; Un pomell1 de Flors i Violes (A
de la Bisbal, Josep Prenafeta; Un la colla "Flors i Violes"), Francesc
Safont; Esperit Lleidats (Colla sarlleidata al Pilar, Enric Saure?.
6. Festes i tradicions
danista), Francesc Safont; Clavellina

El cercle de Belles
Arts de Lleida va
organitzar
-segurament per
primera vegada
la ciutat- un concurs
sardanes
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(Colla sardanista), Francesc Safont;
Tradicid (Collasardanista), Francesc
Safont; Colla Flor de Malva, Francesc Safont; Colla Flor de Neu, Francesc Safont; Germanor Trobada (A
I'agrupació de Colles Sardanistes de
les Terres de Lleida), Francesc Safont; Colla Remembran~a
(Del Grup
Sardanista Montserrat de Lleida),
Colla Enyorada (A la colla "Santiago
Rusiñol"), Manuel Fregola i Suñe i
Francesc Safont; AI Grup "Santiago
Rusiííol", Carles Rovira;Colla "Rosa
dlAbril" de Lleida, Ramon Sopefia;
Dansaires del Segre, Jaume Bonaterra i Dabau, Anella "Roselles iEspigues (Colla Sardanista dels Huracans), Francesc Esteve i Perendreu;
A la Jovenívola de Lleida (A lacobla
"Juvenil" de Lleida), Daniel Esterri i
Antoni Tolmos.
10. Entitats privades
Caliu Ilerdenc, Francesc Safont;
Cercle de Belles Arts de Lleida,
Enric Roca; Sardanes a Radio Lleida, Josep Prenafeta.
11. Organismes públics
La Paeria de Lleida, Lluis Moreno
i Palli; La Presd de Lleida, Joan Pallares i Ratet; La Presd de Lleida
(Poema sinfbnic per a dues cobles),
Joaquim Serra i Cororninas; A I'Escola de Sant Llorenq (Antiga seu del
Conservatori Municipal), Daniel
Esterri; Pluja de Roses (Nom de la
publicaci6oficialdel Santuari de Santa
Tereseta), Francesc Safont.
12. Personatges
L"amicCraus(A EnricCrws), Pere
Camps i Marsans; L'amic Roca (A
Enric Roca i Peralta),Josep Prenafeta; L'amic Sebastia Garcia, Enric
Sauret; L'amic Garriga (Al sardanista Josep Garriga), Francesc Safont;
L'Esteve Coromines (Tenora de la
Principal de Lleida), Enric Sauret; El
rellotge d'en "Xarxot" (Avi del compositor), Antoni Serra; La sardana
del poeta íAAntoni Gimenn i Relana)
Enric Roca; Anima ferma (A la sardanista Josepa Ruiz i Mateas), Tomas
Gil i Membrado.

Francesc Esteve i Perendreu

Alguns apunts sobre el comic
El comic, els tebeos , la historieta, la narrativagrafica...d¡gueuli com vulgueu, es una art jove a
punt de celebrar els seus primers
cent anys d'existencia. Es un art,
doncs, que va neixer si fa no fa al
mateix temps que el cinema. I
durant alguns anys, tots dos van
compartir la mateixa acceptació i
popularitat. Fins que, vet aquí, un
procés industrial anomenat Hollywood, fou el culpable que el cinema es convertís en el "bo i guapo"
de la pel.licula, fins arribar a ser
I'art mes popular del segle XX.
Aixo no fou obstacle perque el
comic seauís una evolució ,~ m
i
,
de la q~e-elcinema se n'ha " 16 neficiat en molts aspectes. No ccbades, tots dos mitjans de comunicació tenen for~asimilitudsi punts
en comú.
Tot aixo, a la practica, es tradueix de la següent manera: quan
els Estats Units van comenFar a
exportar la seva cultura a les colonies d'ultramar (entre elles I'Estat
espanyol) s'estestaren en el cinema, que es el que donava mes calers, deixant de banda el comic;
una indústria que no movia tants
dólars.
'
El resultat fou que la indústria
europea del comic va ser quasi inexistent fins després de la segona
guerra mundial, a partir de la qual,
la cosa va comenCar a normalitzar-se. Tot i que d'una manera
solida, nomes ho feu a Franqa,
Belgica i Italia.
Pel que fa a I'Estat espanyol,
que sempre ha comptat, quantitativament, amb els millors dibuixants, aquella indústria era ínfima
fins a finals dels anys 30.1 quan va
fer-se suficientment importantcom
per atendre la gran demanda
social, va fer-ho en unes circums-

tancies polítiques que li anaven en
contia: una implacable censura,
cosa que impedia que les histories, si més no els guions, tinguessin un mínim de qualitat, i aprofitant-se dels professionals, gairebé esclaus del seu treball, mal
pagats, molts dels quals van morir
sense coneixerel significat de I'expressió "drets d'autor".
El cbmic a Lleida
Amb tot aquest panorama, la
veritat és que parlar del comic a
Lleida es una mica trist.
Després de catorze anys de
nou regim polític, algunes ciutats
a "de província'' continuen essent

periferiques en I'aspecte artístic.
Lleida no n'es cap excepció. Durant cinquanta anys vaser-ho respecte de Madrid, i ara encara ho
es, en bona mesura, de Barcelona
. Afegim-hi la mancanCa d'infrastructures culturals, potenciaments,
tradicions, etc ... i arribarem a la
conclusió que aquesta continua
essent una ciutat culturalment pobra. Tot i que en els últims anys es
ben pales un reviscolament real.
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Reviscolan~aque encara no ha
arribat al comic, un art que segueix essent, per una gran part de
la societat i pels estaments oficials, infravalorat, quan no menyspreat. No es fins els primers anys
d'aquesta decada que el comic
comenCa a resorgir amb f o r p a
Lleida, i en una mesura mes petita, perd prou representativa, a les
comarques de Ponent.
Aquesta renaixen~apot divirdir-se en dues parts ben diferenciades. L'una, que podem anomenar "opinió grafica": els acudits i
tires diáries que apareixen a la
premsa de la capital. El tiratge
d'aquestes publicacions i la quantitat de lectors fan que alguns
autors tinguin un reconeixement
artístic i económic que els ajuda
en la seva evolució professional i
en I'acceptació popular del comic
com un important element de
comunicació i d'opinió. En aquest
meteix grup s'inclouen els acudits
i historietes de la premsa comarcal, amb un ressó públic molt inferior. Perb indicatius d'una bona
salut social pel que fa a la sensibilitat envers I'art i la cultura, la tolerAncia i I'autocritica.
A I'altra part hi tenim el comic
propiament dit, mes o menys de
caire tan marginal com digne,
gairebé sempre publicat en forma
de revistes ("fanzines") editades
per aficionats. Aquestes historietes, la majoria realitzades per gent
jove, toquen tot tipus de temes,
que van des de la mes pura crítica
social i política fins les histories
d'entreteniment.Per la majoriad'aquests autors, aquest treball suposa un bon entrenament per una
posterior professionalització en la
difícil indústria del comic.
X.R.
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RESTAURANT T~PIC

Cargols
- Carns a la brasa
- Escalivades
- Bons embotits
=

La Dolceta, la cuina mes
saborosa de Lleida!
Camí Montcada, 4 8

-

T e l . 23 13 6 4

-

LLEIDA

restaurant
TOT A LA BRASA

Exposició permanent de quadres
Alfred Perenya, 56
Telefon (973)23 97 04
25004 LLEIDA

L'Art Gastronomic
Quan se'm brinda I'oportunitat perque escrigu6s sobre gastronomia en una revista d'art,
el primer que se m'acudi fou la frase de Brillant-Sa-varin, "Els animals pasturen, I'home
menja. Perd només els éssers sensibles, d'esperit saben menjar'" Serveix aquesta cita per
demostrar que la gastronomia, aquest art raonable, codificat per velles tradicions, pot
maridar-se amb tot tipus de refinaments intel.lectuals.
Comentant com seria I'article en
qüestió, sorgí la idea: Amb quelcom
d'humor! -sense cap exigencia-. Es
que pot estar present I'humor alagastronomia? Doncs, si, també hi és present (com arefinarnent intel.lectual) a
Franga, el bon fer d'en Montaigne
dóna lliure curs als "yatisos", a la
"non chalancelVrancesa de Rebalais
i a lagrandiloqü&nciadeBousset. A la
nostra terra, Ange~Muro, Alvaro Cunqueiro, Néstor Lujan, Xavier i Eugeni
Domingo, Victor de la Serna, Manuel
VAzquez Montalban, etc.. ., ens han
donat una mostra dkspplendid humor
i excel.lent gastronomia. I no podem
oblidar els vells classics receptaris,
italians, francesos i espanyols, com exemple no dubto en copiar la recepta del salm6 a la
Imperial tal i com es pot llegir a I'antiquissim "'Le Menagier de Paris'; que em sembla un
model en el seu genere:
Se la fa suar a la brasa, se la mulla amb dues ampolles d'excel.lent vi de champagne
(aquestpeix 4 s una mica 'borratxo" iprecisa el que sigui millor) aleshores es guarneix amb
ales de gall drindi satinades i una dotzena de superbs crancs cuits en el mateix nectar,
Guarnit així -afegeix I'autor de la recepta- un salm6 6s realment una peqa curiosa i'
esplendida. I qui ho dubta?.

Paco Vila
*Els aconsello, si volen mes humor, "'Recetas InmoralesQ"amb dibuixos de Napo.
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EL DO DE LA PARAULA (lgpart)
(Una interpretació de CARLES RIBA)

C r e d i d i , propter quod locutus sum (Pslm., 115, 10)
He estat lector de poesia, inconstant pero intens, des de la
meva primera adolescencia. I he
de confessar que la lectura de les
Estances de Carles Riba va significar per mi I'experiencia per
excel.lencia.
L'escric a gratcient, el mot: "experiencia" en sentit propi. diriaque
hi ha una experiencia poetica, que
habilita tant per gaudir com per a
entendre la lírica. I penso que el
lector de les Estances, que va
comprenent allo que el poeta ha
volgut dir, i ha dit, fa un recorregut
interior que nomes podem imagivar superat per la labor creadora:
la "parzula viva" naixent.
3el arincipi (1) al final (2) de 'a
seva obra hi ha un "fil conductor",
un tema subjacent a tots els temes
poktics: :a paraula, que 6s "viva" i,

1 Y

lr

per aixo mateix, comporta un
"moment" o exigencia, de reflexió,
de "retorn a si mateixa". No es el
tema únic, pero és el fonament de
la lírica de Riba, tensa entre I'experiencia interior del verb del cor
(mai perfet, mai dit i acabat) i la
forma IiterAria (perfeta i donada); i
es aquesta tensió allo que explica,
crec, I'extraordinariaexige~ciaformal que el nostre poeta es va
imposar.
Es diria que li recava dar-li forma externa, en la mateixa mida
que aixo comportava un risc ineIuclible, el de desvirtuar-ne l'cri2irzr~etatvital:
"BC?s& pero sots ta bandera
quanta de f o r ~ aem robes:
cada mot per mi era
un torrent de ma sanp. S P +
anys del mei voler,

R! ' ? < U , cl llrtnlcr 11 hrc :x*.tic r'c 'i,', I

4 \

'r~\rr!,t

'

'

I ;vtr.t.~la

"

f <rom-P<(lc)1q).

"I

,trr#

-

?

'1"

i sempre la conquista fuig
davant de llur fe.. .
Joia, torna'm I'estol, torna'm
el cant enrera" (3)
La paraula es essencialment
verb, pensa Riba. Per aixo es un
miracle interior. Car, en propietat,
no s'explica en el seu "fieri" -naixent "dintre meuw-i, encara menys,
que cristal.litzi en "mots" que porten, en ells mateixos, la virtualitat
de desvetllar en els altres (la "fillada", el "poble" o "nació") la Joia: el
verb interior, que es trassumpte
debil de I'Eterritat; pero, al capdavall, c!ara imatge dlElla:
"En la paraula que de dintre
rni
ressona entorn de mi,
Senyor, jo em SC? mes fort que
el meu morir" (4)
I el "miracle" 4s tant més gran

-

1 7 !-';c.i~

cn \ir!n, i

c j primer llibre t i c

2 r.1pncts mofi l'any 1957; clr setis c l n iíl~~rn.;
~
Ilibrcs clc pwrncq qiln: Sn:i c11rv r
' 0' '
I \ J ~ < ; Tr t . ! v r orr~rrlrir( 1 W7).
r.?1:r* I h - i r i P ! m-rtre p m ~ n n u w i ...." (Estames,I I , l ) .
3 L'+. Fstanres, I, 35. Ln purtl~;ancilr c!d ~ ~ l c n c"Sllenzla,
i:
ancrlpo!f7r::,nll r<pl
F-! cilcnt i ctlntE una primera actitrirl rlc rc.collinlrn~,ccmtemplati~a,que ?F plcns quan ' \ :L I 3 ' 4 I r ~ ~ 1n1.r. rnrrtciu J ~ I ~E FI laI plenitud del Silenci,
PF a dir. paraula a punt de dir-se que dem-r!a ?I j n c rle "l'axilrrvolnda t amb qui rir~rrsnr!f~.
xr\ ci'un nillt / 11 \'<,niat ~ n d i &I
n ~m r aabrmiwnda,
lla on I'olbir del bF' i del mal / no t-nvin t-I rt.ri I vwrg -oh platja invioladal" flbidcm ).
LApaurala neix, dtlncq, dcl S~tt-ric ix, p c ~ lno qr-nce recanqn. Car tan aviat cnm E s ' C X ~ T C < \ A ' ' ,ja no q'hi xqqemhla:
"Alr PS, .TPnycj, el rescat de In ptirrlula, R U I ririrtf
~
fntjbLct de dins l'entranya 1prerona &I silenri 1 el .$il~nri
mateix w ~ah.nrar-la"
l
/Rt-<idu
dr
paraula a llnure), "Oracihdc la irnn~r~rt;~li~.~t
en :a parauh", II)
T quan el ant f r finit. la paraula ia no viva; nomh una " irnntpc" cap3c clc clck.re~l:arnc el record:
".V.I;~,)R
cant vni~?uc:pncatlvar ma , p ~ u h n n ~ arnflrí
: k1 ~ o i a
en I'estrenu cornbi~l. .s. ' m e no mou dinr tan pit rap frisaqa, / ru perd e\c-dtnIu, 1 r e r o r h q a I et dicforala f ~ n ~ e n
veritat.
r
-Per,) la joia morí en el c o h n t " f ~ r m r c rI, , J I I
-1. Cfr. Res~dude ' I ~ ~ p o r a unl aIIour~","CXnci~íric la ;rnrncvtalitat cn la paraula", I .
"T~nyor,
fi que hur porat lper reu r o m c t q a m w I'etcrnitat: / p e r q 3 no e m rompr~rr'rsimmai a Tu,I ens hasfet fuxitiva lagli,ria delprt.\ent
: torn cop avant ha7 decamar 1 la nostra ~wlurtlnt:I rom per dem&, i el nostre d ~ w t'ti I'eternirnt" I (Ibídem, N).
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quan hom se n'adona de que
només "en" la paraula (i "per" la
paraula) expressada se'ns va
revelant el misteri que som. En
conseqü&ncia, els mots expressius de la paraula viva esdevenen
de dret patrimoni comú i servei a la
causa de la humanitat: I'esfor~
moral del retorn a Déu.
Car, en efecte, existeix un "lloc
comú" cultural on se situa la reflexió de que en van plens els poemes de Carles Riba, i és aquest:
Puig que tot ve de Déu, tot hi torna
el món és per a I'home i I'home per
a Deu, tot hi torna; el món es per a
I'home i l'home per a Déu, a través
del Verb Etern, que prengué carn
i anima humana, Crist. Torna el
món, a traves de lacarn de I'home,
que se'l fa "interior", i torna I'home,
per la ment que es gira sobre si en
la paraula i, llavors, se sap cridada
(és la "fe'; implicita en la Joia). És
des d'aquest "locus communis"
que el ministeri de la paraula
poetica s'enten alhora com a persona!issim i públic. Car es expressiu del sentit de la humana exis!oncia: un retorn. i ks n o W k per
aix~
que els mots estan desfinats
a romandre: a esdevenir patrimoni
d'una nació.
D'aquesta manera, la poesia té
una entitat propia i un destídinsde
la cultura. Nomes d'aquesta manera entesa. I fracassara qualsevol intent d'interpretar Ribades de
les tres modes culturals coetanies:
poesia "pura", realisme i surrealisme. Ni idealisme, ni materialisme

historic, ni formalisme onirico-fonetic. Res de contaminat pels
prejudicis intel.lectuals del segle
XX; Pobra de C. Riba és autentica
tal com es. No sofreix tensions
dialectiques entre el solipsisme i
el populisme, a I'estil de Machado;
l'unica tensió que coneix és la propia expressió poetica. Per aixo,
Riba no ve a resoldre un problema
filosofico-polític, ni adir les contradiccions d'un segle torturat. Ell
accedeix a la perennitat per la via
de la Humanitat (que és persona)
i comuna, car I'home ha rebut el do
de la paraula). Via interior (no
mística) (5) que no es pot seguir
sense trobar-hi els altres: I'home
parla a I'home; ni tampoc sense
sentir la misteriosa presencia de
!'Altre, que es Qui anavem buscant, en el treball de seleccionar
els mots per a dir la "paraula viva".
Poesia i Metafísica
Quan, a la volta dels anys, he
rellegit una antologia cronologicament ordenada de I'obra del poeta
E5l mes argunes proses de teoria
!iter,'lri;l / 7 ) ,m'ha sem9lqt passar
er?szScr a entendr~,ai's q~ confusament sabia. Em referr?ixo al
motIu de I'obra sencera, que ens
en dóna la unitat; coherent com
['home.
He pervingut, aixi, a la convicció que, sense coneixer el pensament metafísic de Sant Agustí madurament interpretat i incorporat en Sant Tomas daAquino-,és
massadifícil d'entendre Riba. Potser la paraula "entendre" sembla-

r& imprbpia: el poeta, diríeu, crea
el vers, no expressa una tesi.
Cert és, pero també cert que
ambdues coses poden ésser -i
han d'ésser- una de sola, en ocasions. D'altra banda, resta una
qüestió que a Riba -com a tot
veritable poeta- ha inquietat: I'entitat pohtica, el líric, 'es un "absolut"? Permeteu-me avanGar que
no i que és uh misteri, tan poc
auto-suficient com clar. El líric no
és ni primariament ni principal allo
que plau, sinó alb que és ver i bo;
es el "meravellós", que atreu I'anima sencera, amb I'atractiu irresistible d'allo que refereix més enca
(mes enlla) de si mateix. Es tracta
fonamentalment del misteri de la
interioritat.
Vivim temps fascinants per la
intel.ligbncia. Som els coetanis de
la caiguda dels mites de la Modernitat, de I'abandonament de les
Utopies, i de la perdua de la fe en
I'omnipot8ncia de la ra6 raciocinant. Ha sonat I'hora del descrbdit
de la supbrbia racionalista i de la
seva preterició arrogart de domini
total de la Natura. Advertim ara,
m e s bb que va;, fa radica: irrespetuositat del racionalisme que prometia explicar-ho tot, fins transmudar I'home i la Natura, mitjanGant una operació tecnica.
La Raó pura del racionalisme
era formalment operativa, excloent
del seu propi moment inicial: negava I'arrel (i el nucli), perque
suprimia allb que pogues escapar
al control del discurs. Es aixi com

5. "Lector& bona fe, vet aquí uns VerSOS humans,fins i tot massa human~",
aixi comenqa la presentació que Riba fa dels vint-i-set soneb
que composen Salvatge cor (1 952).
6. Carles Riba, Antologiapoktica, Barcelona, 1982; a cura &EnricSull&.
7. C. Riba, Llengua i Literatura, Barcelona, 1965; antologia d'assaigs, a cura de Joaquim Molas.

Gener 1990

la Raó pura substitu'ia a Deu, afirmant-se Absoluta. Pero la seva
"mort de Deu" ha resultat ser la
"mort de I'home" -en la teoria i en
la practica- i, encara mes, la "mort
de la raó", en aquest final de segle
ofegat pel pes inert d'una tradició
ja insuportable. Mort de la raó (agnosticisme, estetiscisme buit) que
deixa la cultura sense proposit ni
sentit.
Ara be, a I'inici del saber hi ha
una obertura que es sols acceptació del do. A I'inici, la raó no discorre; car I'inici del discurs no pot ser
discusiu. És una llum que ens
permet veure-hi a condició que
I'acceptem com adonadade franc.
Aixo, els metafísics de tots els
temps, ho han tematitzat com a
"principiprimer";acceptar-lo és l'unica manera de comenqar a pensar la realitat (8) i, nomes al capdavall d'un extens i intens recorregut, la intel.ligencia pervé a entendre (mai a comprehendre) que
aquesta llum és presencia del
Transcendent en nosaltres i, per
aixo, vocació de retorn a Ell (9). És
llavors que als filosofs les coses
ens parlen de I'Amor primer, com
al poeta (10).
L'inici i la consumació de la sa-

viesa humana (la Metafísica) és soroll i del desig sense mesura:
"T'ha enquimerat la gracia fuun saber com el del poeta. On
"saber" (sapere) conserva el seu gitiva
d'un desig i ara ets deserta,
sentit etimologic: d"'assaborir",
tastar amb frui'cir "allo que es" oh ment.
Ai soledat sense dolc pensa(11)
EI racionalisme ha estat, abans ment
i foll traiit sense paraula viva!"
que una tradicio filosofica erronia,
una actitud humana radicalment (12).
L'experiencia inicial del poeta,
desorientada, que nega el millor
del nostre heretatge grec i cristia: doncs, es identica a la del veritael primat de la contemplació. Pero ble filosof.
La recuperació de la primacia
contemplar es I'inici i el fi del sadel moment contemplatiu en el
ber. Contemplar, no dominar.
La superbia racionalista es va saber és, al meu parer, condició
donar un nom a si mateixa: auto- indispensable per la recuperació
nomia de la raó. Actitud, que ex- d'una veritable "cultura humana"
clou el moment d'obertura incon- que ens permeti sortir del negre
dicionada a la realitat, i que es- túnel de I'actual "cultura de I'abtronca la font i mata la vida; car alla surd". El poeta hi té molt a fer.
Carles Riba entenia aixi I'ofici
on I'aigua corre hi es present la
Font: alla on la raó raona, hi és de poeta: una recerca de la Veripresent la Llum sobirana. I on la tat, que es manifesta en la parau" formositas" resplendeix, hi es pre- la. "Recordem Sant Agustí -essent la Bellesa primera.
criu-: (<Cerquemcom a qui trobara
Ara, davant de la Bellesa, I'ac- i trobem com a qui cercara encatitud de domini o de control opera- ra,,. Aixi també per a la paraula,
tiu no te cap sentit. Interposar tat camp inacabable de les indagaactitud és privar-se'n. La Bellesa cions i de les operacions del poees manifesta a la contemal?c;5. I ?a"(12). La seva poesia és recercal que les anticipacions do ' a ra6 ca, investigació "en" la paraula, sí,
(interessos, desigs) callin. Nombs pero "dequelcom" anteriorals mots
al silenci interior es d5na. Fu;g del I ai qual aquests es refereixen.

8. En el pensament filosiific tradicional la llum, "abans"que laparaula; així, r l St A*-)rtli.L I verbum cordis, interior,resulta &una ii'1um1nació superior.
Un excel .lent expositor del pcnsamcnt filosbfic de St. Tomis &Aquinocomenta aquerla c.rprevi6 freqüentmenet repetida pel Doctor Comú:
Uprimo inintellectu cadit ens" (InIMetaphys., 2),"L'ens és el rpimer que coneixem" (Summa'I'htvr~logiae,
I , q. 5 , a. 2) Aquesta senzilla afirmariir
conté tota lafilosofia de St. Tomcisa. I més avall: *Per al reali~mede St. T d s , la veritat de la nostra afirmació del serprocedeix que aquesta
afirmarió és racceptaciópelpensament d'alb que les coses testimonienpt-rsi mateixes.L'esperit ésfidel a la seva vocació i ohert a la veritat per
la se7.o submixvio a all6 que les coses mateixe,~
r~velen.Per aixh, el sentit &I ser es rdcreix a all; que M. Forest anomenn "el silenciprqfwuidt.
les coses, on elpenciament,separd t f e tor desig, com a la calma d'un capvespre,descobreix en les roses aquestfons de generalitat que permet dt'
cokixer-les com realment srjnxr.
<(Lametafísica no es redueix, doncs, a una rrtierib sobre elser, car aquesta reflexió nofa sinci rxpressar un acte cn que el ser shfirmaper I(z
sevapresincia abans de ser afirmatpel l'intel..lecte. Aquest acte,en qu.4activitat ipassivitat esconfomn, é.s unacte de silenci pel q 3 elpen~nmea
accepta, a através dels conceptes mateixosqueutilrtzaper reflectir-la,la irreductibletranscend2ncia del real.Sense aquest acte, quepermet raptur
el sercom a un acte de transcendeix tot concepte,noéspossibled'entere I'ess2ncia del ¿omisme,que escaracteritza -diuE. Gilson-"per ;a decisi;
de situar I'eristincia a rentranya mateixa del real, com a un acte que transcendeix tot concepte,evitant el doble error de romandre mut dnunnt
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la so/a transce&ncia, o de causar-li una modificació en objectivar-1a"u Joseph Rassarn, Introduccibn a la filosofia de Sant TomBs de Aquino,
Madrid, 1980; pp. 71 i 74.
9. "Sí, lafilosofia es en definitiva la pregunta por el ser: una pregunta insoslayable en no pocos momentos de la vida de todo hombre -de todo
homhre, culto o no-, una pregunta que no tiene su origen en una curiosidad momentánea, s i w en nuestro ser mismo, en 10 que siguiendo a San
, recuerdo no de 10 sabido, sino de In sido cuando
Arustín- podríamos 1lamar"memoria ontológica" o recuerdo constitutiva de nuestro o r i ~ e nun
r:mpr3.amos a ser. Es Escir, una memoria tranvctmndental de nuestro origen creado, una verdadera nostalgia metafisica. Ese es el origen de la
de ahinqur'l anu3ral snhcr: pnra retornaral,.lmnr&Iqueproce~irrnt?s"
.(3:1rlílxCardona, Entrevista a 1arevista"Nuestro Tirnipo", sept.
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De la maiiana
SI qulere hacer un envlo urgente y neceslta
que se entregue en el mlsmo dla que lo factura su mealo
de transporte es SEUR MEDlODlA
Transportamos en tlempo record y con la
maxlma segur~dadDe puerta a puerta Conf~een nosotros
y lo que envle por la manana se rec~blraesa rnlsrna tarde
Puede estar seguro
SI trene que hacer un envio en este mlsmo d ~ a
pongase en buenas mar;os
En manos de SEUR MEDlODlA

EN BUENAS MANOS

Activi fats
E

n tots els números de la revista ARTS, sempre hi haura una part
destinada a recollir i informar de Fes activitats organitzades pel Cercle de
Belles Arts o d'aquelles en les quals ha col.laborat directament, ja que
aquest 6s un dels objectius de la revista.
Aquesta vegada recordarem les activitats mes importantsque en
tot I'any 1989 hem oferit als lleidatans.
Concert de saxofon del grup "Saxocromiaa Quatre".
MUSICA.En els mesos de marq i (Fob:Pe~eEspluga).
octubre hem celebrat els III i
IV Concert de Sardanes
sobre temes Ponentins, on
la cobla Principal de Lleida i
la juvenil de Bellpuig deleitaren als assistents amb una
mostra de la nostra dansa.
w
En les activitats musicals
hi ha hagut unavariació molt
interessant, que va des del
concert de c a ~at carrec de
In coral infantil "Els E s t x riells" de Sant Guim de Freixenet, fins un concert de
saxofon pel grup "Saxocromia a quatre", passant per
un recital de música Ilatinoamericana, on els afeccionats a la poesia i la mwsica
van gaudir d'ambdues en un
homenatge al poeta xile
Pablo Neruda.
PINTURA.En 1989, la pintura ha estat una s'han celebrat molts actes, que
de les activitats, a la qual el Cercle podem agrupar-10s en tres blocs:
de Belles Arts ha dedicat mes es- exposicions individuals, mostres
forqos i dedicació, motiu pel qual col.lectives i concursos.
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En Vapartat d'exposicions
individuals hem tingut I'oportunitat de contemplar successivament les pintures de
Joan Teixidó, les aquarel.les
de Felicitas Fernandez, els
acrílics de I'Andreu Añón, les
figures de I'Alfred Mayench i
les composicions de Lluís
Niubó. Fins i tot hem oferit
una mostrade la pinturafrancesa actual, rc~rcsentada
per I'artista-oint-r- d'aquell
pais Helene R i v ~ ro.
,
que
fa
referencia
a
Pel
les mostres col.lectives s'han
presentat els treballs dels
alumnes de I'Escola del
Cercle de Belles Arts, en una
exposició col.lectiva ala Sala
Maria Vilaltella, i hem mostrat les obres dels interns de
Lleida II amb col.laboració
amb les autoritats penitenciaries de la Generalitat de
Catalunya.
En el tercer grup, el dels concursos, les actuacions més destacades han estat les referents:

úsi ica i poc

-

~americanaHomenatge al poeta Pablo Nemda. (Foto: Pepe Espluga).

IV Premi d'investigació Josep Serrate i Forga. (Foto: Pepe Espluga).
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-58. Premi de Pintura, Concurs de pintura rapida i dibuix Alfred Manyench. I-esta General de Lleida i el Col.legi
dedicat aquest anys al piri- Major de Maig. (Foto: Pepe Espluga).
Oficinal dlAparelladors i Artor IleidataAlbert Vives. Dins
quitectes Tecnics hem orga-%TV+.*-- 3
dels actes d'homenatge a
nitzat i concedit el Quart
Premi d'lnvestigació Josep
aquest pintor s'ha celebrat
amb molt d'exit una confeSarrate i Forga, que aquest
any s'ha concedit a la Sra.
rencia pels Senyors Ernest
Ibáñez i Jaume Magre soRosa Alcoi i Pedrós per un
bre la vida i obra de I'Albert
treball sobre Taules i miniaVives, a la vegada es va
tures de I'italianisme gotic a
presentar una exposició reLleida, notes per alguns
trospectiva d'aquest pintor i
problemes de la pintura ca%
una altra amb tots els quatalana al segle XIV.
dres dels pintors participants
ALTRES.en el concurs.
-Lleida, L'Esports i el
-2n. Premi de Pintura
Bar6a.- Dins de la Xllla. tro"Miquel Viladrich", organitbada mundial de penyes barzat per ¡'Ajuntament de
'" celonistes, celebrada a Lleiamb
Torrelameu, '
da, va tenir lloc el 1r. concurs
col.laboració del Cercle de
de Dibuix, Pintura i EscultuBelles Arts, per tal de perra.
petuar la memoria d'aquest
-Jornadessobre l'associaartista originari de la poblacionisme cultural.
ció.
No volem cloure aquest
Com a homenatge en el
resum de les activitats més
Cercle van assistir a una
importants en les que ha
conferencia dels Senyors
participat el Cercle de Belles
Manuel Garcia Sarramona i
Arts de Lleida en 1989, senJosep Corbella sobre I'obra de que aquest any ha ampliat el seu se mencionar en primer lloc que la
Miquel Viladrich.
ambit a tot Catalunya.
nostra entitat hadonat acollidaa la
-Xena. Edició del Concurs Coral "Estel", que des d'ara figu-Concurs de Pintura Rapida i
Dibuix. Com cada any per la Festa Escolar de Temes Nadalencs, rara com una secció mes de la
Major de Maig, els carrers i places adrecat als nens de 4 a 14 anys nostra entitat. I a la que do.nem la
dc Lleida s'omplcn de pintors de dels Col.legis de Lleida, i que cada més afectuosa benvinguda.
totes les edats, amb la finalitat de any compte amb una gran particiI en segon terme felicitar corpresentar les obres a aquest con- pació. Cal resaltar que I'acte d'en- dialment als alumnes de I'Escola
curs d'un caire molt popular.
trega de premis com sempre, ha del Cercle que han vist premiats
-2n. Premi de Ceramica, Pintu- tingut una forta emoció.
els seus treballs, en els seus trera i Comic "Marraco", destinat úni- CIENCIA.balls, en els concursos en elsquals
cament als interns penitenciaris i
En col.laboració amb I'Estudi han participat.
4w
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Cocedero de mariscos

Bar Restaurant

NORAY
- Tota classe de peixos i

marisc

al seu gust
- Assortit de "tapes"
Passeig de R o n d a , 166
Tel. 973,' 24 87 48 - LLEIDA

DANCO
"La calidad es mestra diferencia". Todo 10 que usted querria saber, nos gustaria explicarselo.
Pregunte.

BBV. La última palabrw en banca.

CAIXA DE PENSIONS
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