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EDITORIAL

Teniu entre les mans una nova entrega de la revista ARTS la que enceta un any en què
encara veiem l’estela deixada pel vaixell insígnia de la política municipal d’arts plàstiques,
la Biennal Leandre Cristòfol. Per a aquesta darrera edició —la tercera— novament
s’ha dut a terme un important desplegament de recursos i mitjans que,
desgraciadament, han servit per tornar a posar en evidència la incomunicació existent
entre la creació contemporània actual i el (gran?) públic, afectat per una manca de
motivació endèmica que el fa incapaç de realitzar cap esforç personal més enllà del
senzill arrossegament de tòpics d’un costat a l’altre de la ciutat. Tot plegat, inèrcies
acumulades al llarg de molts anys que provoquen posicions de rebuig automàtiques,
desvinculades del fet creatiu, que les diferents institucions i entitats de Lleida lligades
al món de l’art ens hem d’encarregar de trencar d’una vegada per totes.
I per fer-ho res millor que encomanar-nos a Sant Jordi, el sant patró dels editors que,
com cada 23 d’abril —i a tota brida— reinstaura el macrofestival del llibre i omple
les cantonades de traficants de novetats editorials que instiguen a l’ús actiu de lletra
impresa. Segurament, seria millor dosificar al llarg de l’any tant el consum literari de
la població com l’aparició de novetats; però, bé, també és cert que llavors perdríem
l’única celebració orgiàstica de què podem gaudir els devots del paganisme cultural.
A més, enguany, la festa del llibre ha arribat carregada de publicacions d’autors lleidatans,
n’hem comptant una dotzena, i d’això, malgrat el que diguin alguns pseudocosmopolites
amargats, n’hem d’estar contents: de la quantitat per força n’ha d’aparèixer qualitat.
Ja s’encarregarà el temps, amb el seu garbell lent però inexorable, de separar el gra
de la palla. Ara és hora de celebrar que la literatura feta i pensada des de les terres de
Lleida hagi esdevingut substància de consum, fins i tot més enllà de les nostres
comarques.
Si parlem d’objectes de consum intercomarcal, però, no poden estar-nos d’esmentar
la donació que la família Cristòfol ha fet a la nostra ciutat. Ens congratula, i molt,
aquest fet, encara que malauradament hagi estat esquitxat per la polèmica. En la línia,
i remuntant-nos una mica en el temps, tots sabem com va acabar el tema del
desballestament de la casa de l’escultor —sensibilitat?, no gràcies. Ja des del primer
moment, una aurèola d’irresponsabilitats i fenòmens gairebé paranormals ha envoltat
els destins de l’obra d’aquell senyor que feia somnis en fusta i metall.
I parlant de somnis, ja és una realitat la pàgina web del Cercle de Belles Arts
(www.cerclebellesarts.com), un instrument de difusió que potencia fins a l’infinit la
nostra capacitat de comunicació. A partir d’aquests moments la revista posa a
disposició de totes aquelles persones interessades els temes i articles tractats en la
revista al llarg dels darrers anys, que es podran descarregar en format PDF des de la
nostra web; cerca col·laboracions en el món de la xarxa, i, per sobre de tot, consolida
un projecte que, sense renunciar a uns orígens molt determinats, rebutja definitivament
l’estigma localista més recalcitrant.
ARTS ja no parla de vocacions: construeix realitats de paper i silici.
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Aquest any 2002 fas una revisió de la teva obra a l’edifici de la Pedrera; quin sentit li has donat i que t’aporta aquesta exposició?
Bé, jo diria que no es tracta exactament d’una gran revisió. Per a un pintor les
exposicions, fins i tot realitzades en espais no tan carismàtics, són fonamentals. El
que passa és que exposar en un lloc com la Pedrera sempre és especial. L’arquitectura de Gaudí condiciona l’exposició, perquè és laberíntica i aquest fet condiciona l’obra. L’obra sempre és diferent. Jo sempre fico el mateix exemple: no
és el mateix sentir Beethoven al Palau de la Música que sentir-lo a Berlín.
D'altra banda, cal dir que des del punt de vista antològic, jo ja vaig fer una exposició molt important, a la Tecla Sala. En aquesta exposició que ara estem preparant també existeix aquest component, ja que hi ha una selecció d’obra des del
1948 fins als darrers anys. En el concepte “antològic” sempre hi ha una certa
recança, però no per una qüestió negativa, sinó perquè sempre t’interessa veure’t representat en les obres darreres, i de vegades sembla que “antològic” porti
implícit el concepte de “cosa ja vista”.
Un altre aspecte important és el tema del públic. Davant una exposició així
sempre et preguntes sobre la recepció que podrà tenir entre la gent. Per mi
això és molt important, perquè l’espectador és part integrant del procés creatiu. No hi ha autors sense espectadors. Qualsevol autor necessita de la complicitat de l’espectador.
Quins són els moments de la teva trajectòria que consideres com a
punts d’inflexió, en tant que la incorporació de nous materials, canvis
de format, etc. hagin pogut suposar un canvi, més o menys significatiu,
en relació amb moments creatius anteriors?
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De moments n’hi ha bastants. Un d’ells va ser quan vaig anar a França, a París, ja que
aquí, durant la postguerra, teníem un buit cultural molt fort, i la informació que
rebíem era molt poca. Un altre moment important va ser quan vaig conèixer la
col·lecció del Prado, quan tenia dinou anys. M’apassionaren els de sempre: Zurbaran,
Velàzquez, Goya, però també pintors no tan coneguts, com per exemple els primitius flamencs, entre ells el Bosco. Tot això influeix en la teva manera de fer.
Pel que fa a materials i formats, el tema ve de més lluny, potser fins i tot del meu
entorn familiar, de la pintura de parets. El record de materials que ja han desaparegut, el record de molts aspectes vinculats “a l’ofici”.Tot aquest món ha condicionat la
meva consciència davant els materials. Allò que és evident és que en la meva obra hi
ha moments en què irrompen materials determinats. El que passa és que, per exemple, el 1948 ja treballo amb blat o palla. Després ho deixo de banda, i posteriorment
ho torno a reprendre.
Personalment em sento molt implicat i m’influencia la problemàtica social que m’envolta. Sempre m’ha interessat construir la pintura partint de la plàstica com a primer
element, però sempre he tingut una preocupació constant pels aspectes del meu
entorn, i això continua. Jo no hi crec, en l’artista que està “a dalt”, “als núvols”. Hi ha
artistes la pintura dels quals es caracteritza per un únic component estètic, i hi ha
altres en què aquest element es combina amb un de discursiu, de contingut. Jo crec
que en la meva pintura hi ha un equilibri entre forma i contingut. La forma és el
motor creatiu, perquè no hi ha forma sense contingut. Si remarco tot això és perquè
aquests contrapunts són els que han mogut la meva obra, i sempre he tingut la
sensació d’estar fent allò que creia que havia de fer, mai condicionat, mai amb la
voluntat de seguir una línia concreta, ni de cercar una marca, o d’aconseguir un
segell propi. No hi crec gaire, en tot això. L’artista no pot renunciar a la creativitat a
favor de crear una marca.

Entrevista
5

6

Un altre punt fonamental en la meva vida va ser la Guerra Civil, i és aquí on
entra en escena la vila d’Agramunt. Això et passa als vuit o nou anys i et queda
per sempre, se’t queda gravat. A Agramunt vaig entrar en contacte amb la terra
d’una manera salvatge. Després del primer bombardeig d’Agramunt la gent es va
espantar molt i tothom marxava cap a fora; cap a l’era, cap a les cabanes, i això
significa entrar en contacte amb la natura d’una manera molt més directa, sense
llum, convivint amb els animals. Era, d’alguna manera, com tornar a les coves
prehistòriques. Caminàvem descalços per damunt dels rostolls. Aquestes vivències m’han condicionat per sempre, la qual cosa es reflecteix en temes com els
materials de les meves obres. En moltes ocasions aquests es troben vinculats a
la naturalesa, i es pot parlar fins i tot d’una transposició literal.
Quin significat tenen les següents paraules en el conjunt de la teva
obra: instint, matèria i territori?
Totes tres són fonamentals. L’instint és dins la gènesi de la creativitat. Per mi,
l’instint sempre va abans que la teoria, ja que la teoria només l’entenc a partir
de la pràctica. Els materials són un complement ideal per interpretar la creativitat, i el territori és bàsic, tot i que no l’entenc com a sinònim de pàtria. No tinc
concepte de pàtria. En el moment en què arreles en un determinat territori,
aquella és la teva pàtria. De vegades, quan he hagut d’exposar a determinats
llocs, he sentit la necessitat de realitzar les obres amb materials autòctons. I
això m’ha passat sempre, per exemple, a Mèxic. El que ocorre és que de vegades
et sents un intrús, tot i que jo no pretenia ser més mexicà que els mexicans. O
fins i tot, pot arribar a ser perillós, perquè és difícil reflectir en una obra el
tarannà d’un país com aquell, amb una pluralitat de cultures tan marcada. En
certa manera és com passa a l’arquitectura actual. Molts arquitectes s’obliden
d’aquests aspectes: els interessa més l’espectacle que les característiques intrín-
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seques del territori. On millor s’aprecia tot això és en l’arquitectura popular, ja
que es basa en els materials de l’entorn, i això es veu molt bé en la zona de
Lleida. Hem de veure que els pobles més “pobres” són aquells que mantenen
millor la seva identitat, mentre que els “rics”, podem dir, i més actualment, són
els que la destrueixen. No és que jo negui l’evolució econòmica, ni que defensi la
misèria per conservar això. Però allò que no es pot negar és que si et fixes, per
dir un cas, en l’arquitectura que es fa a la part nova de Lleida, veuràs que és
idèntica a la de Valladolid o a la de qualsevol altre lloc. La clau davant això és la
sensibilitat. Però en un moment com en el que estem, on primem els valors
econòmics, això es difícil de dur a la pràctica.
Amb motiu de les converses que vas mantenir amb Josep M. Carandell,
i que van prendre cos en un llibre, expliques la dificultat que et suposa
signar les obres. Com expliques aquesta actitud?
Això és un aspecte que m’ha caracteritzat sempre, però hi ha coses dins d’un
mateix que de vegades no els saps trobar explicació, no hi ha una consciència
concreta. A més, no és que jo busqui l’anonimat, perquè si volgués ser anònim,
no entraria en el joc en què un artista que vulgui viure de la pintura ha d’entrar.
Matisse deia que els antics japonesos canviaven de signatura per no caure en la
trampa de la tirania del nom. És a dir, que el nom significava ben poca cosa. Allò
que importava era estar sempre en una situació de creativitat màxima. És el
perill, per part de l’artista, d’intentar cercar un segell propi, una marca. Aquesta
és la trampa de l’estil. L’estil és una presó.
De vegades hem estat testimonis de com el mercat, així com també
les mateixes institucions museístiques, han desactivat, totalment o parcialment, determinats discursos artístics la principal característica dels
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quals era el seu esperit crític. Quina opinió et mereix aquesta situació? Creus que actualment aquest component crític i revulsiu encara
perviu?
En primer lloc s’hauria de diferenciar entre les institucions que podríem qualificar d’”excessivament estatals” i aquelles més lliberals. I si s’ha de diferenciar és
perquè la institució des de l’Estat està més manipulada, tot i que la manipulació,
en definitiva, arriba a tots els terrenys. Fa uns anys, les galeries tenien la funció
cultural que avui en dia tenen les institucions. Ara les galeries estan reduïdes a
l’aspecte comercial. Per això mateix, abans la gent anava molt més a les galeries.
Actualment, la gent va més a aquests llocs on la institució ha creat una mica
d’espectacle. El que passa en relació amb això de “suprimir l’esperit crític” de
determinades manifestacions artístiques o moviments culturals, és que potser
les institucions no tenen tanta culpa com ens pensem. Els responsables els trobem en aquells personatges vinculats al món del mercat de l’art que tenen una
preocupació constant per descobrir nous genis. Són gent amb l’habilitat de manipular la gent jove i portar-los cap on a ells els interessa, controlant la seva
obra. Després entren en escena les institucions, incloent-hi els museus. Un exemple el tenim en aquest art “global” o “internacional” que podem trobar en tots
els museus europeus, representat sempre pels mateixos pintors, fet a tot arreu
seguint els mateixos paràmetres. Tot és igual. És un art desvinculat de les arrels.
Amb tot, sempre hi ha aquella persona que no es deixa manipular o controlar,
que es manté fidel als seus principis, però això provoca en la major part d’ocasions que resti inclosa en sectors més marginals.
Quant a les institucions estatals, tampoc defenso l’actitud paternalista de determinats estats vers el col·lectiu d’artistes. A Holanda, fins fa poc temps, els artistes tenien protecció estatal, és a dir, l’Estat comprava obra per facilitar la sub-

Foto: Quim Minguell

sistència d’aquests. Això, si no es realitza amb uns criteris adequats, és molt
perillós.
Una altra qüestió en relació amb aquest tema ve donada per les mateixes avantguardes, i especialment per l’avantguarda soviètica. En aquell temps es creia que
l’avantguarda tenia el poder de modificar, d’incidir en la societat, i d’aquí la seva
relació amb la revolució. Eisenstein, Pudovkin, Maiakovski, tots estaven immersos
en la revolució. Però amb l’arribada de Stalin i el seu comunisme nacionalista, tot
l’anterior se’n va anar en orris i va aparèixer en escena el realisme socialista. Els
que no estaven d’acord amb això van haver de marxar. El mateix passa a Alemanya en el moment en què Hitler puja al poder, ja que es titllarà de “degenerat”
l’art d’avantguarda que predominava fins aquell moment.
Avui en dia, tota aquesta idea d’avantguarda ha quedat diluïda, reduïda fins i tot
a una situació academicista. Ha desaparegut el contingut. Prima la forma. La forma per la forma. La democràcia té aquest vessant de trampa. El capitalisme, dins
la democràcia, campa al seu aire, i això provoca l’auge de l’individualisme. I si ens
fixem, veurem que les situacions de control ara són més fortes que amb els
estats totalitaris, tot i que amb procediments sofisticats.
Una de les teves preocupacions és que l’art arribi a tothom. Quin
paper creus que han de jugar les institucions, les entitats i els mateixos artistes per fer l’art més proper a la societat?
Bé, jo tampoc ho he vist ben bé així. Hem passat el segle XX, el segle de la
informació. Mai hi havia hagut una difusió com la que hi ha hagut fins ara. A més,
hi ha una cosa curiosa: allò que entenem per “mal gust” segueix estant vigent. I
només ens hem de fixar en la utilització que avui en dia es fa de la quotidianitat.
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Allò que denominem “kitsch”, si se li donés la volta seria útil. Pel que fa a les
institucions, cal dir que difonen una cultura que va a la recerca de vots, és una
cultura electoralista. És un tipus de cultura que va de cara a la galeria. Jo crec
que la sortida a això hauria de venir donada per una generació nova que es
carregués d’una nova ètica i donés una sortida a les coses.
Quin balanç fas de la Fundació Espai Guinovart d’Agramunt durant
els nou anys que fa que funciona?
Bé, en primer lloc haig de dir que la nostra Fundació s’està movent amb limitacions importants, tant a nivell econòmic com geogràfic. Esta situada en una població d’uns 5.000 habitants, i això és un handicap molt fort. Després hi ha el
tema del centralisme. Barcelona és centralista en relació amb tot Catalunya, però
Lleida, per a la mateixa província, també és centralista. Sigui com sigui, la valoració
que faig de l’Espai és molt positiva. Ens hem bolcat amb les escoles, sobretot
perquè ofereixen noves possibilitats d’incidir en la sensibilitat i la cultura. Però
això necessita més temps. Per mi els nens són fonamentals en tot aquest procés.
D'altra banda, la Fundació podem dir que es troba en una situació, potser, d’estancament, i això ho devem a motius econòmics. Tot i que està plenament consolidada, es fa necessària una revisió. Estem igual que fa nou anys. Les aportacions que rebem actualment de les institucions són insuficients, i l’esponsorització
per part d’empreses privades es fa molt difícil, ja que aquestes es mouen per
xifres. Malgrat aquesta situació, la Fundació és un ens molt dinàmic, gràcies sobretot a la voluntat de la gent que hi està implicada. Sense triomfalismes, i tenint
en compte aquestes limitacions, penso que funciona molt bé, i tenim el consens
del públic.
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Com a plans de futur, la Fundació ara hauria d’acabar d’obrir-se a Lleida, treballant, per exemple, en la difusió d’obra de gent del país, de la comarca, o de
Lleida mateix. A nosaltres ens agradaria moltíssim establir un nexe definitiu
amb Lleida. Estem obligats a potenciar la relació, i per això hem d’intentar
apropar-nos.
El dossier de la revista ARTS ha pres com a tema de reflexió la
situació cultural de la Lleida actual, així com també la seva interrelació
amb el seu entorn geogràfic més immediat. Quina és la teva valoració
sobre això?
En relació amb la cultura, no hi ha cap mena de dubte que, tradicionalment,
Lleida ha estat l’espai de Catalunya més abandonat. Fins i tot hi ha hagut moments en què m’ha semblat que es trobava més propera a Saragossa que a
Barcelona. A Catalunya, a més, sempre hi ha hagut tendència a cuidar zones com
l’Empordà. Però crec que tot això s’ha acabat, s’ha produït un canvi notori.
Amb motiu d’una exposició que vaig fer a l’edifici del Roser, ja fa uns anys, hem
vaig trobar un ambient molt interessant, amb gent molt receptiva i amb ganes de
conèixer. En aquell moment a l’Escola de Belles Arts hi havia una sèrie de gent
molt dinàmica. Només cal veure que la mateixa exposició va anar a Girona i
Tarragona, però el lloc on va tenir més èxit va ser Lleida.
Tanmateix, a Lleida sempre ha estat cabdal el tema de la barreja cultural. El
mestissatge està donant a Lleida una força característica, una entitat real. A
Lleida hi ha magma. A Lleida hi ha coses per fer, i això la diferencia d’altres
ciutats catalanes. Hi ha coses que encara estan verdes, que han de madurar,
i això és positiu.
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DOSSIER

LLEIDA: PERIFÈRICA
I GLOBAL
PRESENTACIÓ

Diuen els entesos que la perspectiva, el distanciament, és la clau de volta de
l’estudi dels fenòmens socials. Així, qualsevol anàlisi de la cultura que actualment
es gesta a la ciutat de Lleida ha de suportar sempre el pes miseriós d’aquesta
evidència. Parlar del que passa ara i aquí, com a mínim en un registre que vol ser
rigorós, és sempre parcial i fragmentari: hi estem tots massa implicats.
Com que fer un salt en el temps i agafar embranzida cap al futur no és possible,
hem tingut la idea de fer un salt en l’espai. Hem pensat proposar a persones que
coneixen l’àmbit lleidatà de cultura, però que no hi estan vinculades en aquests
moments, que ens diguin com veuen la realitat sociocultural actual de la ciutat de
Lleida: què creuen que pot aportar al territori comarcal que l’envolta, a l’àmbit
nacional que la inclou i al procés d’universalització de la cultura.
Som conscients que la pregunta és ambiciosa i extremament àmplia, però calia
atalaiar-se ben amunt perquè cada una de les persones implicades descabdellés
el tema lliurement i d’acord amb els seus interessos personals, professionals o
geogràfics. Com ja va sent habitual en ARTS, no busquem dossiers que
s’estructurin de manera massa uniforme i planificada sinó dossiers oberts que,
malgrat un punt de partida inicial comú, permetin una diversitat de plantejaments.
Creiem que ens n’hem sortit. Hem conjuminat la breu visió universitària de Josep
Murgades, la teatral de Xavier Albertí, la que des dels mitjans de comunicació
ens ofereix Jordi Úbeda i l’artística d’Hac Mor. A més, hem cregut convenient
afegir-hi una perspectiva territorial que representi les diferents àrees d’allò que
hom anomena la zona d’influència de la ciutat de Lleida: la Franja, amb Josep A.
Chauvell; les comarques més allunyades, amb Isidre Domenjó, i les més pròximes,
amb Ramon Queralt.
Cada un dels col·laboradors ha dibuixat el seu propi paisatge, amb l’estil i els
materials que ell mateix ha triat. El resultat el podeu valorar vosaltres mateixos:
tenim tants punts de vista com articles componen el dossier, tenim un collage de
visions personals i intransferibles. Mireu-vos aquesta varietat des de lluny, des
de la distància que demanàvem en iniciar aquestes ratlles, potser copsareu una
única imatge d’allò que fem i, en definitiva, allò que som culturalment a Lleida
tot just encetat el segle XXI.
Joan Talarn
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La Lleida d'ara
i la de fa trenta a
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P

rogrés és un concepte de què es gloriegen
els polítics i de què es malfien els intel·lectuals. Però
com que no hi ha blanc sens negre, i encara menys
negre sens gris, convé que, quan es pertany al gremi
d'aquests últims, hom s'apliqui de tant en tant a concedir un cert grau de fiabilitat al concepte susdit.
En el meu cas, quan vull creure-hi mínimament,
em basta de pensar en la Lleida d'avui i en la que
vaig conèixer aviat farà trenta anys, quan vaig
establir-hi el meu primer contacte professional. De
la que llavors no era sinó una simple delegació universitària, del tot incipient i amb un futur incert, en
una Lleida encara vinclada per guerra i postguerra i
tota afectada de provincianisme endèmic, s'ha passat a una Universitat plenament consolidada, en una
capital per tantes raons pletòrica. En l'endemig, i
com s'ha esdevingut en tants altres llocs arreu del
primer món, la institució universitària ha servit perquè, instaurada de nou en una zona tradicionalment
deprimida, hagi generat uns serveis, els quals han
acabat atraient una indústria i, doncs, s'hagi assistit
a una remuntada espectacular, tant en relació amb
el passat de la regió concernida com, sobretot, amb
el present de tota la resta del territori, dins el qual
té Lleida, avui com mai, un pes específic més que
considerable (i no únicament gràcies al paper jugat per la seva Universitat, però és bàsicament
d'aquesta de què jo puc parlar).

Comparativament, doncs, i amb tantes matisacions com calgui, no crec que la “realitat sociocultural” de la Lleida d'avui tingui res a envejar a la
de qualsevol altra ciutat semblant de les seves dimensions, ni entre les del veïnatge que ens és més
pròxim, ni entre tantes altres de situades Pirineus
enllà.
En relació amb el “territori comarcal que l'envolta”, Lleida ha d'excel·lir-hi com a esponja i com a
brollador, tot mostrant-s'hi absolutament receptiva i tot projectant-s'hi de ple. Cal que la gent del
Segrià, de la Franja, de l'Aran, etc., tinguin com a
primera gran destinació d'expectatives i d'assoliments la ciutat de Lleida, i que aquesta alhora sigui conscient que el seu potencial ha d'anar molt
més enllà dels límits fixats per la Mariola i la Bordeta.
Lleida no és cap perifèria de l'àmbit nacional en
què s'inclou, sinó que n'és, amb tota la resta del
territori de Ponent, l'espina dorsal. Algú s'imagina un cos viu i dinàmic sense espinada?
Sobre l'aportació de Lleida a la “universalització
de la cultura” fóra bo de tenir present el següent
passatge de Josep Pla: “Si algun dia tinc temps,
escriuré un llibre que es titularà: El que el món
deu al particularisme. Aquest llibre estarà destinat a demostrar que les quatre cinquenes parts de
les ciutats d'Europa que tenen cara i ulls són un

anys
Josep Murgades

fic i de substantiu a l'univers, al cosmos i al que
més convingui.
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Que visquem tots prou anys per veure-ho i viure-ho!

Fotos: Servei de Reproducció d'Imatge de la UDL

producte del més pur, exclusiu, limitat i venerable esperit local.” En la mesura que Lleida sàpiga
constantment renovar-se sense per això deixar de
ser el que és, podrà aportar alguna cosa d'especí-

Ja se'ns ha despe
Ponent!
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perquè heu intingo bé tothom
que molts mos miren
i poquets mos conixen
LLIBRE DE FER SAFOR
Carles Hac Mor
unes sinyoretes que vénen
remenen remenen remenen
cap aquí cap allà
remenen remenen remenen
així de costat
Lo Parrano

V

et aquí, en tot el text present, unes reflexions a la qüestió plantejada per la revista ARTS i que,
poc més poc menys, fa així: Què creieu que aporta,
pot aportar o ha d’aportar Lleida al territori comarcal que l’envolta, a l’àmbit nacional que l’inclou i al
procés d’universalització de la cultura?
Una primera resposta contundent és que la ciutat de
Lleida no té perquè aportar res a res d’enlloc, ni tan
sols a si mateixa. I això és aplicable a qualsevol ciutat, poble, país i individu. Malament rai, quan algú o
alguna cosa vol fer aportacions culturals o d’altra
mena. Aquesta voluntat fa olor de socarrim. A més a
més, tothom ja en fa contínuament, d’aportacions a

tot, ja siguin negatives o positives des d’algun dels
punts de vista possibles.
Allò sospitós és la voluntat, el voler aportar quelcom.
Aquesta voluntat prové d’una arrogància o de l’altra
cara de la mateixa moneda, d’un sentiment d’inferioritat, o bé de la ingenuïtat d’una ignorància benpensant. La voluntat d’aportar fa que hom aporti coses negatives. És a dir, per aportar quelcom —cosa
no necessàriament bona— cal no voler aportar res.
L’equivocació dels plantejaments benpensants rau
en el concepte d’aportació. Un individu, una ciutat,
un país, ja tenen prou problemes amb si mateixos
per haver-se de preocupar per altri. Ara bé, les preocupacions per altri poden formar part dels problemes propis; posem per cas: cal ajudar altri perquè
això ens ajuda a nosaltres.
I titllar totes les ratlles de més amunt de crida a la
insolidaritat i a l’egoisme equival a no entendre-les,
a no comprendre que la solidaritat i l’altruisme són
inseparables de la insolidaritat i de l’egoisme. El que
falla és la raó analítica, que es dedica a formular conceptes antagònics i idealistes, amb el benentès que
l’idealisme és una gran excusa hipòcrita per a moltes coses vergonyoses.
I per la via de la voluntat d’aportar hom acaba tenint el deliri de voler aportar coses al procés d’universalització de la cultura, o sigui, a la globalització

ertat
Carles Hac Mor

cultural que ha de contribuir a la globalització econòmica.
La globalització econòmica la fan les forces productives —no únicament el gran capital— i és un fet
imparable i, en principi, bo. Aquesta constatació,
però, no vol dir pas que hi hem d’aportar coses a les
palpentes, sense fer una crítica de la manera com el
gran capital, i el no tan gran, miren de conduir la
globalització.
Universalització de la cultura vol dir creació d’una
cultura universal amb l’anihilament de totes les cultures particulars? O totes les cultures han de fer aportacions a la futura cultura universal? Posem per cas,
algun país ha fet sacrificis en nom de la Unió Europea? ¿No hi va buscant cada país el seu benefici, en
la Unió Europea? Aquesta no és sinó una unió d’egoismes; i per això va endavant, malgrat les dificultats. Cal
voler fer aportacions a la futura cultura europea? No,
cap. ¿Per exemple, Jesús Moncada (un personatge no
gens controvertit, l’escriptor d’una Mequinensa de fet
ja inexistent, el qual no es proposa de fer cap aportació a Lleida, a Catalunya, a Europa, al món) s’hauria
de preocupar per fer-ne? Ja en fa, d’aportacions, amb
les seves novel·les. I si les fa és perquè no ha tingut
pas cap voluntat d’aportar res. Les bones intencions,
en literatura, en art, no porten enlloc.
Ah!, i atenció! Si bé l’art, les lletres, etcètera, són
elements d’una cultura, ens és llegut d’entendre

que una cosa és l’art (la literatura i d’altres pràctiques incloses), una altra és la cultura (en dues accepcions: entramat de costums i normes sovint fossilitzat o putrefacte, i indústria cultural, o promoció i gestió de la creació) i encara una altra cosa
són les polítiques culturals (o maneres d’orientar
la cultura que tenen els partits polítics a través de
les institucions). I l’art, la literatura, etc., en gran
mesura són contraculturals, s’oposen a la cultura
establerta.
A Lleida, a Ponent, i en qualsevol altre lloc del planeta, tot hi pot ser bo o dolent, des de l’ultralocalisme
a ultrança (i amb solipsisme a més no poder) al
megacosmopolitisme, de la delectació hiperrealista
en el celobert de casa a la descripció de les lluites
pel poder en una galàxia ben llunyana, de l’hermetisme més extrem a l’estil planer i ben a l’abast de
tothom, des de la inserció en unes tradicions fins a
transgredir-les o a ignorar-les.
No hi ha preceptes, ni receptes, ni fórmules, ni ningú
pot donar cap consell a ningú. La llibertat de fer i de
no fer és absoluta. Tot s’hi val (sí, l’expressió que esfereeix tanta gent d’ordre).
D’altra banda, al llarg dels darrers trenta anys, i sempre només des de Ponent, pel cap baix setze vegades —i
no exagero gens— m’ha estat demanada, per revistes i
d’altres publicacions, i en taules rodones i actes similars,
l’opinió sobre si existeixen o no un art i una literatura de
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Guardonats amb els Primers Premis Porcell, 2001 a Àger.
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Ponent. Aquesta revista mateixa, ARTS, també va
apuntar aquesta obsessió fa uns números.
Algú hauria d’esbrinar la causa d’una insistència tan
gran (¿necessitat d’autofirmar-se amb una idiosincràsia —en veritat existent i que ningú no discuteix pas—
que marca diferències amb la resta de Catalunya,
d’Europa i dels altres quatre continents? I per què
aquesta idea fixa?). No és broma: fóra bo d’arribar a
prendre consciència del motiu del neguit de saber si
el que es fa a Ponent és ponentí i si hom li pot dir
ponentí o no.
La meva resposta a si hom pot parlar d’un art i d’una
literatura de Ponent ha estat tothora, amb diferents
matisos i tons, que és evident que sí i que, tanmateix,
això no té gaire importància i, doncs, no cal posar-hi
cap èmfasi ni mig (o sí, amb reserves, si aquesta safor,
segons algú, va bé, per a algú, verbigràcia, per
promocionar productes culturals ponentins). En fi, la
resposta definitiva és que tota cosa porta ineluctablement l’empremta d’on prové.
Pel que fa a la capitalitat de la ciutat de Lleida sobre
les comarques de Ponent, Lleida (Lleida capital, no;
Lleida ciutat, tampoc; la ciutat de Lleida, o senzillament Lleida, sí) no hauria de voler exercir com a capital, no hauria de voler influir en res i enlloc. Lleida
ja pesa a bastament, a Ponent; ja ho és prou, de capital. La seva capitalitat és “natural” i s’hauria de mantenir en aquesta “naturalitat”.

David Ymbernon a la vetllada poètica Fira del Porcell.

I si bé la gestió cultural a Lleida ja rutlla prou (és
molt perillós de fer una afirmació així, per inexacta:
hi ha, a Lleida, un gran i fort impuls de les institucions i poca empenta al marge d’aquestes), el fet és
que a comarques, d’iniciatives culturals, no n’hi ha
pas gaires, per no dir poquíssimes o gairebé cap. Cal
un despertament de Ponent, a les ciutats i als poblets,
la qual cosa ja va passant, des de fa anys, tant a les
comarques gironines com a les tarragonines i a les
de vora Barcelona. Aquesta embranzida de Ponent
s’escaurà aviat, per molts motius: nivell alt d’educació, circulació d’informació, etc. (i explaiar-s’hi no ve
al cas, aquí). I res no respondrà a un voluntarisme de
les institucions, ans de tot en tot brollarà d’individus,
de col·lectius, d’associacions, els quals, és clar, hauran de rebre subvencions institucionals.
De pobles capdavanters en aquest desensopiment,
ho són, entre altres, Agramunt (amb l’Espai
Guinovart i el museu Lo Pardal), Juneda (on, a més
del premi Joan Duch, se senten remors de futur),
Almatret (on el pretèrit plusquamperfet i el condicional compost rimen amb ucronia) i Àger, on des de
fa cinc anys se celebra una vetllada poètica que barreja indiscriminadament components de cultura literària i artística amb altres de ben populars i on la
concurrència i participació del poble i de la
subcomarca hi és altíssima i creix cada any. La idea
va sortir de gent d’Àger, té el suport de l’Ajuntament i hi acudeixen escriptors i artistes de tot Catalunya, i no és cap exageració.

Benet Rossell recitant poemes a la vetlladad’Àger.

Quant a la valoració actualment de l’art i de les lletres de Ponent, vistes per un ponentí que, per escriure aquestes ratlles, s’ha posat les ulleres de
barceloní, penso que és molt positiva, sense caure
en cofoismes. Aquest punt podria ser objecte de tot
un altre article. I resultaria impertinent de fer, aquí,
una llista d’artistes i escriptors ponentins que avalés aquest parer. I, atès el present, l’optimisme de
cara a l’esdevenidor per a l’art i les lletres de Ponent és ben justificat.
Xafat i resumit: el despertament cultural que hi haurà a Ponent (que així se sumarà al de les altres comarques catalanes), farà prorrompre les iniciatives
individuals i col·lectives a la ciutat de Lleida, on tot
depèn massa de les institucions. Aquestes hi fan bé
la seva feina, la qual emperò té les limitacions immanents a la institucionalitat.
El substrat de Lleida —com el de Tarragona (i no
pas, per exemple, el de la veïna Reus) i, no tant, com
el de Girona i, menys, com el de Barcelona— és el
d’una ciutat de provincias: manca de projectes de
base (populars o elitistes, tant és); dependència de
les instàncies, contradictòries, de poder. Per aquestes raons, Lleida no pot despertar les comarques de

Nelly Jourda i Ester Xargay a la vetllada del Porcell.

Ponent; en canvi, les comarques —tot i que, segons
com, són comparables a un desert cultural, o justament per aquesta raó— sí que poden esperonar la
imaginació privada a Lleida, mal que això soni a
utòpic, un concepte adjectiu que no invalida gens
allò a què s’aplica.
Una altra conclusió —repetim-ho— n’és que cadascú —individus, col·lectius, instititucions, ciutats i pobles— ha de mirar per a si mateix, sense contemplacions, sense idealismes (l’idealisme no té res a
veure amb la cultura del desvetllament de Ponent).
Les arrels de Ponent ja hi són, i ben pregones; no cal
buscar-les. L’art, la literatura, la cultura, poden ser
serioses i transcendentalistes o poca-soltes i farcides d’humor: no ens ha d’amoïnar gens el caire que
agafi el deixondiment ponentí. No hi ha d’haver consignes, ni dirigismes paternalistes: que cadascú vagi
a la seva. Amb l’ultralocalisme i l’individualime com
a bandera, o sense cap bandera, Ponent es farà sentir. La seva idiosincràcia, ben peculiar, ho exigeix. I
com que Ponent no voldrà aportar res a res, aportarà molt a tot. Aviat la podrem esbombar, des de tot
Catalunya, aquesta exclamació d’alegria: “Ja se’ns
ha despertat Ponent!”

19

Miralls trencats

20

Q

uina és la realitat sociocultural de la ciutat
de Lleida en l’actualitat? Em permeto, abans d’aquest
intent d’aproximació a la resposta, des del punt de
vista del joc dels mitjans de comunicació, algunes
reflexions prèvies amb l’objectiu de trencar, en primer lloc, el marc de la premissa i de les reflexions
que s’apunten a l’entorn del paper de la Lleida capital vers el seu territori, la seva incidència en el país i
les expectatives que les noves eines que la tecnologia ens posa a l’abast posen al davant nostre actualment. Comencem, doncs, esmicolant alguns conceptes enganyosos i que fins ara únicament aporten una
considerable dosi de boira ideològica sobre el paper
dels mitjans i dels professionals de la comunicació a
la Lleida capital, perifèrica i global. En primer lloc,
cal començar per enderrocar la cotilla territorial, i tot
i que per imperatius del llenguage emprarem les
consideracions del caire d’informació local, premsa comarcal, emissores municipals, grans mitjans, cada cop
més sentim parlar de la necessitat de no adjectivar la
informació. Els periodistes que treballen en un setmanari a Tàrrega fan informació local? La resposta, al meu
entendre, és no. I així ho entenen cada cop més professionals i veus més enteses. En el mateix sentit s’expressava un dels veterans del periodisme català i premi honorífic per la seva trajectòria professional, Josep
Maria Huertas Claveria. Els periodistes tafanegen en
la realitat del seu entorn, dels seus municipis i ciutats, però la informació local no existeix, únicament

hi ha informacions. Malauradament, aquesta divisió
territorial, i d’altres factors propis d’una tradició centralista en la forma de jerarquitzar els continguts informatius dels mitjans, han propiciat la perversió dels
continguts i han dificultat un major transvasament i
circulació de les informacions que es generen a Ponent en els grans mitjans centralistes.
Un segon miratge és el paper atorgat als mitjans de
comunicació, sigui quin sigui l’àmbit de cobertura.
Un paper que cada cop més es redueix a la simple,
pura i dura narracio de fets, de la realitat immediata,
d’allò que passa, dels fets noticiables. Una funció que
li fa perdre progressivament i li fa deixar enrere l’opció de donar noves visions de la realitat i que relega
el paper dels creadors a circuits alternatius de difusió. Un paper en què els mitjans audiovisuals tindrien molt a dir i a experimentar i en el qual el més
calent ho tenim a l’aigüera.
En aquesta situació hi intervenen factors com les actuals estructures empresarials que suporten els mitjans, la necessitat de fer rendibles els productes (diaris, programes, etc.), els processos de concentració
iniciats pels grups de comunicació i dels quals Lleida
no se n’escapa i el galdós paper de les administracions públiques en facilitar que, si bé les empreses privades puguin regir-se per les selvàtiques lleis del
mercat i de les audiències a l’hora de programar la
seva oferta, les opcions comunicatives públiques iniciïn un camí, no exempt de lògics riscos, en l’explo-

Jordi Úbeda

ració de noves formes de tractament de la informació
i en noves fórmules per mostrar el mosaic de realitats
que ofereix la societat lleidatana. Un exercici que suposaria elevar els mitjans de comunicació de titularitat pública a les més altes cotes de pluralisme i participació ciutadana i superar amb escreix el debat, mediocre i interessat, dels minuts que determinada opció política ocupa en la pantalla, en el dial o els centímetres quadrats de foto al qual s’està reduint actualment la discussió sobre els mitjans de comunicació.
El panorama comunicatiu a Lleida és, a primer cop
d’ull, saludable, plural i manté simultàniament una
oferta de mitjans de diversa titularitat, pública, privada i mixta. La xarxa que coneixem com de premsa
comarcal abasta un nombre divers de capçaleres que
amb els anys s’han consolidat i que han evolucionat
qualitativament i possibiliten cada cop més l’exercici professional del periodisme en els municipis, un
fet impensable fa només 50 anys. A la capital hi conviuen dos rotatius i les seves respectives línies editorials i a comarques hi trobem un bon reguitzell de
publicacions de periodicitats diverses, com algunes
edicions del projecte expansiu del Regió 7 cap a Ponent, en la mateixa línia expansiva d’experiències
com les d’El Punt a la vora de les comarques limítrofes amb Girona. La resta de publicacions conforma
un panorama ric i divers que va des de Lo Raier fins
a la revista Sió. Cito només algunes de les capçaleres adscrites a l’Associació Catalana de la Premsa
Comarcal i deixo constància que aquest no és l’únic

panorama editorial existent. El mateix suport en el
qual apareixen aquestes lletres no figura adscrit a cap
de les associacions de premsa existent, ni falta que li
fa. ARTS, com moltes altres edicions dependents d’en-
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titats o col·lectius, són una mostra més d’aquesta vitalitat de què parlàvem i que és un fenomen perfectament estès i consolidat a tot Catalunya. ARTS és, a
més, un dels pocs instruments editorials que ha fet
de la reflexió al voltant de diverses qüestions la seva
línia editorial, tota una heroïcitat en els temps que
corren. Idèntica situació la de la revista Transversal,
rara avis entre tots els ocellots de paper premsa que
niuen a Ponent, o la més recent de les experiències i
dels experiments en la consecució d’una publicació
allunyada dels criteris uniformitzadors de les actuals
redaccions a l’ús, La Confidencial. Així, hi trobem El
pregoner d’Urgell, L’espurna, La Fulla, Església
d’Urgell, Nova Tàrrega, Barret Picat, La Palanca, La
veu de Torreflor, La Veu de la Segarra, Carrilet, Cap
Pont, La Bordeta es noticia, Ressò de Ponent, Fonoll,
Terrall. Compleixen totes elles amb la funció de dibuixar la realitat cultural lleidatana. No posarem en
dubte que ho intenten, ja que forma part de l’ideari
de tota redacció la de reflectir en la mesura que es
pugui la seva realitat, sigui en un barri o en un municipi. Si ho aconsegueixen o no és una altra qüestió
que depèn en moltes ocasions de factors tan banals
com els recursos humans de què disposen o la seva
dependència en funció de la propietat de la publicació, de l’empresa editora i dels seus objectius. En el
cas de la premsa comarcal hi perviuen encara grans
dosis de voluntarisme i esforç personal per tirar endavant les diferents edicions, la qual cosa comporta
poca especialització i deixa aquest espai sobre la reflexió a les col·laboracions esporàdiques que es pu-

guin i vulguin obtenir. Moltes d’aquestes publicacions són d’informació general, per la qual cosa l’espai
dedicat a la reflexió o la difusió dels fets culturals
propis i forans queda sensiblement reduït a comptades publicacions. Per no deixar ningú fora no hauríem d’oblidar tampoc revistes especialitzades com
URC i les de caràcter científic promogudes des de
l’àmbit universitari com foren les Monografies d’arqueologia urbana, coeditades per la Universitat i la
Paeria, o les revistes sorgides de la vitalitat i tossuderia de grups i associacions per obrir escletxes en el
panorama de les publicacions culturals com la desapareguda Jazzology, la veu dels amics del Jazz.
Un cop d’ull a moltes d’aquestes edicions ens revela
que, si bé el seu paper en la reflexió sobre la realitat
sociocultural lleidatana és cabdal, molt sovint ens trobem que els continguts d’aquestes publicacions són
immersions arqueològiques per a la recuperació de
diversos autors, obres i fets. El Col·legi d’Arquitectes
publica monografies sobre grans noms de l’arquitectura lleidatana; URC s’edita amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, que també col·labora en diverses
publicacions universitàries. On és el suport a la nova
autoria literària, teatral i plàstica en els mitjans de
comunicació? La poca que hi puguem trobar té al
darrere l’administracio pública i això vol dir que la
seva superviviència està condicionada al pèndol conjuntural de les recessions econòmiques i a la forma
en què aquestes afectin els pressupostos, és a dir,
estan pràcticament condemnades a la desintegració

per no parlar d’un altre risc afegit; un canvi, un gir
polític les pot situar encara més ràpidament en el món
de la invisibilitat i l’immaterial.
En resum, hi trobem alguna reflexió però poca acció
cultural, en el panorama mediàtic lleidatà. Un panorama, d’altra banda, ni pitjor, ni millor, ni diferent
de la resta de Catalunya. Un panorama que no és més
ni menys apocalíptic que l’existent arreu, simplement
es produeix una situació de mimetisme en els models.
I el que és encara més decebedor tant a Lleida com a
Barcelona: la gran majoria d’aquestes iniciatives
compta o ha de comptar obligatòriament amb el concurs econòmic de les administracions de la Paeria, la
Diputació, dels Ajuntaments o de la Generalitat. Sembla, doncs, que la difusió cultural compta encara amb
greus mancances per a trobar els seus canals, ja que
tots passen ara pel filtre de l’administració. Difícilment
doncs es pot parlar de normalitat en aquestes condicions i aquest fet tampoc no és intrínsecament lleidatà.
Pel que fa als mitjans audiovisuals, l’oferta a les ones
s’ha desenvolupat en els darrer anys amb l’aparició
de noves emissores vinculades a grups de comunicació com el diari Segre amb Segre Ràdio o la Freqüència Lleida de Com Ràdio, que se sumen a l’oferta preexistent de Ràdio Nacional, Catalunya Ràdio, la Cadena Ser, etc. Dins la xarxa de Com Ràdio s’integren
moltes de les emissores municipals: Radio Artesa, EM
La Pobla de Segur, EM Les, Ràdio Balaguer, Ràdio

Bellver, Ràdio Menàrguens, Ràdio Rosselló i Ràdio
Seu FM. És en aquesta xarxa d’emissores on hi ha
les oportunitats i els espais suficients per a la propagació de productes que promoguin fets culturals lleidatans, ja que les grans cadenes aposten per una potser lícita però culturalment poc arriscada oferta de
fórmula musical de continguts netament emparats en
la comercialitat pura i dura. La realitat, però, és que
pocs són els espais que des de la producció local superen els condicionants dels programadors de les
emissores de les capitals i encara menys arriben fora
de l’àmbit provincial. Al màxim que arribem és a la
confecció de programes de tertúlia descentralitzada,
un model aquest de la tertúlia que no es caracteritza
per la seva originalitat ni per aportar al panorama de
la reflexió grans dosis de sentit comú sobre els grans
temes.
L’oferta televisiva és la més jove i, per això, la menys
desenvolupada encara juntament amb l’ús de les
noves tecnologies i el desenvolupament d’Internet.
A les delegacions de TVE i TV3 a Lleida, delegacions dirigides a nodrir de continguts informatius els
informatius de les seves respectives cadenes, la irrupció de Segrià Televisió i TV Lleida han vingut a
obrir un nou espai de comunicació a Ponent. Es tracta de dos models d’emissora municipal participada
per l’empresa privada en el cas de Segrià Televisio
amb l’Ajuntament d’Alcarràs i la productora Imatge
i en el de TV Lleida sota l’ombra del diari Segre. Igual
que amb la xarxa d’emissores adscrites a Com Rà-
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dio, és en aquest espai audiovisual local on tot és encara per fer. Un terreny verge per explorar i que dependrà de la valentia dels seus responsales i impulsors per propiciar graelles de programació que suposin un revulsiu del panorama cultural local. Ambdues
emissores estan adscrites al Circuit de Televisions Locals, fet que els possibilita, a banda de la confecció dels
seus respectius espais informatius, l’emissió dels paquets
de programació bàsica que ofereix aquest circuit; una
solució cooperativa que obre les portes als canals petits per oferir una programació alternativa nodrint-se
de l’esforç de cada cadena per a la confecció d’un o
dos programes que després són compartits, en alguns
casos passen a integrar el paquet de programacio bàsica i gratuïtat i en d’altres són oferts com a programes de pagament. Tenint en compte que són moltes
les emissores interessades, l’oferiment d’aquests programes pot fer-se a preus molt assumibles per als canals. A més, aquests tenen les mans lliures per trobar patrocinadors que financin la compra dels espais,
tant els gratuïts com els de pagament. Aquesta opció
deixa la porta oberta al fet que cada canal dediqui
els seus esforços a la producció de programes específics, que no solament enriqueixen la seva graella
sinó que poden esdevenir productes exportables.
L’espai és aquí obert i inexplorat i constitueix una
oportunitat única per generar una reflexió sobre quins
continguts culturals lleidatans poden ser exportables
per deixar de tenir el segell local, que no significa
perdre la personalitat ni la identitat locals, i esdevenir productes televisius consumibles arreu.

En els casos de la ràdio i la televisió, juntament amb
Internet, és on les possiblitats tècniques obren més
portes a la multidifusió de la cultura de forma
bidireccional. El principal risc és no emprar aquesta
bidireccionalitat i que els canals esdevinguin simples
repetidors dels continguts que reben. Un risc que
podem constatar que és mes que evident en l’oferta
radiofònica i que en la televisió i Internet pot caure
en el mateix parany.
Què cal fer en aquest espai audiovisual? Experimentar, provar i veure quina és la televisió lleidatana que
en surt. No cal seguir el model de Barcelona Televisió (BTV), ni cap altre model; els recursos econòmics
no són, ben segur, els mateixos, però cal plantejar-se
que si la televisió ens explica històries de la vida, ens
explica la realitat i som conscients que aquesta realitat no és monolítica, existiran múltiples formes d’explicar-la. La televisió és, en aquest sentit, una de les
millors eines que Lleida té al seu abast per obrir-se al
món i trencar els monopolis informatius que fins ara
l’han tingut relegada, per no dir segrestada, a aparèixer només en determinades ocasions. Cal constatar que és en el cas de la TV que el centralisme ha
causat més estralls i s’ha manifestat de la manera més
flagrant i caldrà estar atents perquè la Lleida capital
no caigui en els mateixos paranys respecte de les comarques de Ponent. Les grans cadenes només parlen de Lleida en determinades ocasions. Algú podrà
objectar que la presència lleidatana és creixent amb
exemples com el bàsquet i el futbol. Aquest és un

parany fàcil en el qual no caurem. Una concessió i la
traducció directa del pa i circ per als lleidatans. És
millor parlar dels espectacles, i els esportius s’ha de
reconèixer que tenen audiència, però això no reflecteix la realitat socioeconòmica d’un territori. Lleida,
per als serveis informatius, continua sent el territori
de la pesta porcina, dels problemes dels ramaders i
de la pagesia i de l’Aplec del Caragol. A l’hivern pren
més protagonisme la informació del temps, sobretot
si es tracta de parlar de condicions meteorològiques
adverses o desastres com el de les recents nevades.
Lleida és també el refugi dels esports d’aventura i
de la neu. I és cert, Lleida és tot això però també
hem d'estar d’acord que és més que tot això.
Podran les emissores locals de televisió trencar aquest
esquema? Podran fer-ho quan els models empresarials són de caràcter mixt i participats per grups de
comunicació que ja han demostrat en altres productes sota el seu control i administració seguir fil per
randa els models preexistents? I, contribuirà això a
vertebrar un discurs cultural coherent i representatiu amb la realitat existent i a difondre’l als quatre
vents? La resposta està per veure, però s’albira un
horitzó amb massa condicionals. I per si no n'hi hagués prou amb això hi ha un altre perill imminent
per a aquests canals de televisió, la transformació tecnològica que hauran d’assumir en un futur imminent,
el pas de l’emissió en senyal analògic al senyal digital terrestre. Una conversió tecnològica sobre la qual
plana més d’un perill. El més important, però, és l’ac-

titud, poc clara i més que dubtosa de l’administració
competent en el repartiment de les freqüències i que
està donant prioritat a les emissores privades per sobre dels canals de titularitat pública. Un repartiment
que deixarà en mans dels grups de comunicació privats el control i que repartirà les escurrialles entre
els petits, és a dir, entre les TV locals. Si la televisió
digital obre la porta a la televisió interactiva i d’aquesta manera amplia la possibilitat de crear un model
televisiu competitiu fins i tot per als canals locals,
aquesta opció està actualment amenaçada per la manca de previsió de l’administració autonòmica en la reglamentació del seu espai radioelèctric i per la total
ignorància des del Govern central de la realitat de la
xarxa de televisions locals. Així doncs, aquestes tenen
altres preocupacions en aquest moment que aturar-se
a reflexionar sobre el seu paper i incidència social quan
han de procurar la seva supervivència fisica.
Hem deixat de banda un altre segment de mitjans
de comunicació, els de més recent aparició, els que
utilitzen el suport de les noves tecnologies de la informació. La xarxa ofereix un inabastable ventall de
fórmules per a la difusió de missatges i és, en aquest
sentit, una eina de proporcions infinites i amb uns
costos infinitament inferiors als de la resta de mitjans. Són el potencial més important per tal de fer
viable un veritable diàleg entre la realitat cultural
lleidatana i la resta de realitats. En primer lloc, per la
ruptura territorial que suposa la desintegració del
món físic. En la virtualitat de la xarxa el fet lleidatà
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es dilueix per passar a la categoria de fet, i tot sense
perdre la identitat, simplement beneficiant-se del factor d’universalitat que proporciona el mitjà. Si en
l’àmbit de la televisió les opcions eren múltiples, en
aquest camp són encara més àmplies. Internet dóna
oportunitat al treball simultani de múltiples disciplines, obre la porta a la comunicació instantània i permet a molt baix cost la col·laboració entre diferents
agents. En aquest sentit és un camp encara més obert
als creadors i al treball conjunt dels professionals dels
mitjans de comunicació. És clar que no tot poden ser
flors i violes en aquest camp: tot i la creixent velocitat amb què s’estén l’ús de la xarxa estem parlant
encara d’elits en relació amb els qui utilitzen la xarxa com a vehicle d’expressió i de producció cultural.
El segment d’usuaris és cada cop més ample i caldrà
donar temps al fenomen perquè aquesta expansió es
faci realment universal. D’atra banda, i mentre esperem que la xarxa entri en tots els domicilis lleidatans, podem aprofitar el fet que hi ha milions d’usuaris arreu del món que poden estar interessants en la
realitat cultural lleidatana i en allò que d’interès tingui per dir sigui en l’àmbit que sigui. Som a les portes, doncs, d’una conversió i una transformació que
supera tots els marcs fisics i que ens atansa al fenomen de la globalització des de la suma de totes les
individualitats. I caldrà ser-hi.
Què ha d’aportar Lleida a si mateixa, al territori que
l’envolta, al marc general i al món? El que ha aportat
fins ara en més gran mesura. Creadors en tots els

àmbits, imaginació, i el que és mes important, les eines per fer que tot això es difongui. Ha d’aportar un
bon teixit de mitjans que mantinguin l’equilibri en el
cobriment de les notícies en els diferents nivells territorials (local, comarcal, nacional). Els mitjans hauran de començar a exercir el seu paper d’eixos
vertebradors de la societat i dels territoris. Al capdavall són les vies per les quals circula la informació i
sense una bona comunicació dificílment es pot tenir
una recepció adequada de la realitat. Si bé aquest
paper estava molt clar en la premsa del segle XIX, la
lògica ressaca de la fi de segle i l’aiguabarreig ideològic actual deixen més difús aquest paper.
Caldrà que cada mitjà i cada suport trobi la manera
de complir els seus objectius, cal retrobar el camí i
no creure que, en la línia del pensament únic que
ens han venut, l’única via possible és la que marqui
el mercat i el consum. Cal plantar cara a aquesta situació i exigir amb la màxima contundència als mitjans de comunicació que recuperin els espais perduts,
els espais que han cedit a les audiències massives i
que els retornin a les minories, que la immediatesa
deixi pas al treball de qualitat, acabar amb la tirania
del share i no deixar-se entabanar per enlluernadors
espectacles disfressats d’experiments sociològics.
Que cada cop siguem més conscients que reciclar la
brossa no significa que hàgim d’arribar a l’extrem de
menjar-nos-la. L’equilibri és possible i només cal una
abundant dosi d’imaginació. I que hi ha imaginació
és públic i notori. Ho demostra el fet que precisa-

ment alguns dels millors espais actuals dels mitjans els ocupa la publicitat. Són els continguts on
s’hi dediquem més esforços i recursos i més creativitat.
Lleida hauria d’aportar, i en això incompleix com la
resta de Catalunya, un bon teixit d’empresaris dels
mitjans de comunicació. Una xarxa encara més sòlida i estable de professionals en els mitjans i una progressiva consolidació d’especialistes en diverses disciplines amb veu pròpia i independent, és a dir, un
gruix de crítics en tots els àmbits, que generin opinió
i debat, sigui quin sigui el suport del mitjà en què
treballen. Aconseguir implantar aquest teixit comportaria una major independència de la mamella institucional que continua complint amb el paper de
suport gairebé monopolístic de la producció cultural.
Un paper, el de l’Administració pública, que no rebutgem però que no pot ser únic; són massa els riscos de dirigisme cultural si es deixa la responsabilitat d’aquest paper en mans només de l’Administració. El seu rol ha estat, és i ha de ser el de garantir
l’existència de canals de difusió pública. No deixem
de banda que els mitjans de titularitat privada, amb
comptadíssimes excepcions, no es caracteritizen precisament per aventurar-se a experimentar nous models, sinó que prefereixen navegar pels canals de la
seguretat i la comercialitat, aquells que garanteixen
ingressos publicitaris i els beneficis. Aquests mitjans,
a més, estan sotmesos a processos de concentració.
Els seus objectius i el seu sotmetiment a interessos

concrets, encara que puguin ser molt lícits, són al
capdavall un entrebanc i un obstacle per a un desenvolupament d’aspectes marginals o alternatius que
en definitiva aixopluguen sovint algunes de les iniciatives culturals més innovadores.
Tots aquests són apunts per a un debat sobre el qual
finalment no dono gaires respostes. Entenc i veig la
realitat lleidatana com um conjunt complex de malles que s’encavalquen i es comuniquen unes amb
altres. Com succeeix sempre que superposem malles i textures entre elles, obtindrem un efecte òptic
de moviment. En funció de la interacció dels diferents agents la malla genera un efecte més o menys
psicodèlic. Així doncs, el que per a alguns serà un
autèntic miratge o al·lucinació, per a d’altres serà una
cadencial seqüència animada. L’important, però, és
que hi hagi interacció i moviment i que els motors i
els provocadors del moviment no s’aturin. Cal doncs
cercar de forma permanent les complicitats adequades per crear la combinació d’elements que faran
possible parlar d’una projecció cultural pròpia. Agraeixo el fet d’haver-me convidat a plantejar aquestes
reflexions i emmirallar-me en el propi exercici professional des de la comoditat i la distància de no ferho en el vostre terreny. La composició d’imatge en el
meu mirall és, però, la reconstrucció de molts fragments i pedaços, el seu encaix ofereix un panorama
molt diferent en funció d’on situem cada peça i les
combinacions són tantes com paisatges desitgeu.
Construïu el vostre.
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n l’àmbit teatral Lleida viu una situació paral·lela a la de moltes altres ciutats (entre les quals
hi ha Barcelona) definida per la transformació de
les seves infrastructures. La Barcelona d’avui no te
gaire a veure amb la Barcelona de fa deu anys, i
amb Lleida succeeix el mateix. Plantegem-nos,
doncs, la següent qüestió:
— Què s’ha deixat enrere, què s’ha dotat i per què
ha de servir tot plegat?
Durant molts anys Lleida ha tingut uns grups de teatre més o menys personalitzats en alguns aspectes,
una aula de formació i un gran espai de titularitat
privada. Mancava, però, un teatre públic. Avui per
avui, les darreres reformes han suplert aquesta mancança a partir de la creació de tres àmbits nous, l’espai 1 i 2 de l’Escorxador i l’espai de l’antic convent
de Santa Teresa; encara es conserva l’Aula i s’ha dotat la ciutat amb una petita cèl·lula de producció,
Bulevard Espectacles. Tot això dibuixa un paisatge
aparentment interessant. Els resultats, però, són el
que hem d’analitzar detingudament.
És molt difícil establir un debat d’aquests tipus sense
entroncar-lo amb moltes de les situacions que, paral·lelament, s’estan vivint en indrets similars a Lleida.
Primer de tot perquè aquesta té un conflicte no ben
resolt encara, i que no depèn pròpiament de la ciu-

tat, sinó d’un canvi en el sistema de propagació dels
productes teatrals que produeix per a una recepció
més immediata per part de les comarques adjacents.
— Produir sí, però què, com i per a qui?
Una de les primeres temptacions que sorgeix quan
hom té una cèl·lula de producció es intentar arribar
a la capital, al mercat gran, allà on s’ha d’anar. I això,
que succeeix d’una manera més o menys regular en
els darrers temps, provoca que productes fets a
Lleida es puguin veure en festivals com ara el de
Sitges, la Fira del Teatre de Tàrrega, el Grec de Barcelona o en teatres de temporada a la mateixa ciutat
comtal. Podríem dir que això ha inaugurat un camí
important vers la normalització, que tot i la seva reduïda dimensió fa preveure un creixement recolzat
per unes estructures que ho permetin.
Una altra situació fa referència a la formació d’actors. Tot i que en aquest àmbit l’Aula porta ja molts
anys al darrere —fent una feina importantíssima a
l'hora de donar sortida a les aspiracions de la gent
jove que vol entrar en el món del teatre— falta, però,
una base necessària; aconseguir convertir-se en una
veritable factoria de vocacions professionals. I això
tan sols és possible reforçant, d’una banda, les estructures professionals existents a la ciutat i, de l’altra, fomentant l’existència d’un mercat que possibiliti aquesta estructura. Tot plegat, un peix que es mossega la cua.

una globalització
rna de la situació
a Lleida
Xavier Albertí
Una eina com l’Aula Municipal de Teatre no pot,
únicament, donar satisfacció a les primeres fases de
formació dels actors. Avui per avui diríem que el
model de l’Aula és un model inscrit dins un primer
nivell de formació, i que, en finalitzar, porta implícit
un missatge per a l’estudiant que diu “... ara ves a
Barcelona a estudiar a l’Institut del Teatre”. L’opció
és molt correcta, però cal tenir en compte que això
provocarà la seva connexió amb la vida teatral de la
ciutat comtal, i que, posteriorment, resultarà molt
difícil reprendre la vinculació amb la vida teatral de
Lleida.
Segurament aquests tipus de centres pedagògics han
de fer la feina que fan, però seria molt important que,
alhora, mantinguessin una certa perspectiva per poder augmentar el seu grau d’especialització. En
aquest sentit, Lleida podria tenir totes les cartes a la
mà per a esdevindre un important centre de formació
de titellaires, sobretot tenint en compte dos factors:
1. L’existència d’un dels únics centres estables de
titelles que en aquests moments hi ha a Catalunya,
que hauria de poder donar formació i informació
d’una manera molt més important del que ho està
fent en l’actualitat.
2. L’eliminació progressiva, per part de l’Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona, de qualsevol
aspecte formatiu vinculat amb el mon del titella.
Seria, doncs, una excel·lent idea que Lleida assu-

mís la formació superior en aquest nivell, vinculada
— per què no— a l’àmbit universitari més proper, al
mateix Institut del Teatre o a qualsevol altre sector
que pogués emmarcar una formació superior
d’aquests estudis.
Mirat una mica fredament i des de fora (sempre molt
més còmode que des de dins), una cèl·lula com la
que existeix en aquests moments a Lleida, Bulevard
Espectacles, segurament necessitaria de molts més
recursos per ser, realment, un centre de produccions que inscrigui la ciutat en un circuit d’intercanvi
de projectes, sobretot pel que fa a temes de producció i exhibició. Si no es fa aquesta tasca, s’acaba protegint i afavorint productes exclusivament interns
que debiliten la possibilitat de producció externa.
En aquest sentit, segurament la tècnica de la coproducció és la més eficaç perquè garanteix la utilització d’uns recursos interns, propis de la ciutat, i uns
d’externs, que asseguren una major viabilitat del producte i, alhora, una major corresponsabilitat, una
major obertura que no fa sinó esgotar un període
dominat per l’endogàmia i l’autoconsum.
Analitzar fredament un paisatge teatral —qualsevol—
sempre és difícil i, alhora, un xic artificiós perquè tot
prové d’un nucli bàsic i essencial: la recepció.
Lleida té un públic teatral educat, capaç d’assumir
una temporada força diversificada i satisfet amb una
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sèrie de productes d’àmbit més comercial que arriben a la ciutat amb tanta naturalitat com ho fan en
qualsevol altre punt del país. Això, però, no impedeix que existeixin una sèrie de professionals que
estan intentant crear uns productes molt específics
en l’àmbit del teatre infantil i de titelles, i un cert
tipus de produccions més intel·lectuals, per dir-ho
d’alguna manera, en menor consonància amb el mercat i més en l’ona del compromís ideològic, intel·lectual, ètic i moral a l’entorn del fet teatral. Aquests
darrers existeixen (i això és important) i avui per avui
estan començant a créixer, però encara és el sector
amb una major necessitat d’extroversió, de creixement, de respiració.

que demanen un producte cultural més elevat, elaborat i selecte.
Perquè això es produeixi amb una certa normalitat
cal veure com han de poder créixer els òrgans que
han nascut a Lleida, com dotar-los de major autonomia i capacitat tàctica a l'hora d'elaborar coproduccions i, sobretot, com assumir un pes específic i de
decisió més grans dins aquests centres de producció locals.

Resumint: sabem de l’existència d’un públic amb
capacitat de consumir uns determinats productes
que arriben a la ciutat, però a banda d’aquests, quins
altres han d’arribar-hi? Aquesta és una mica la mare
dels ous en una ciutat com Lleida i en moltes altres
ciutats.

Tot això, per tant, ens obliga a pensar una mica
en un doble paisatge: el local, quan aquests centres de producció estan satisfent una demanda
interior, i el global, on aquests mateixos centres
s’han d’inscriure amb naturalitat. I això només es
fa, elaboradament, amb bones idees i, sobretot,
amb recursos, l’única eina real que pot permetre
que les companyies existeixin d’una manera arrelada a Lleida i que hi mantinguin centres de producció estables.

Vivim en un país perillós per l’existència d’una certa tendència a la monopolització de les dinàmiques
d’exhibició. Tant el sector privat (en mans d’uns pocs)
com el sector públic actuen, amb major o menor grau,
a partir de barems d’èxit mesurables amb criteris
quantitatius. Això, que suposa una aposta per un tipus de productes teatrals que ho garanteixin, d’una
banda normalitza els processos de consum però, de
l’altra, no satisfà les necessitats d’aquells ciutadans

El mercat que s’han de marcar aquestes companyies és el global anteriorment mencionat. Si pensem
en Lleida com en l’únic ens estem equivocant. Òbviament, mentre Lleida produeixi espectacles d’autoconsum el mercat es redueix molt, però per què
ha de ser així? Tenim exemples més que suficients
de companyies que han fet produccions des de
Lleida i que, posteriorment, les han dut a fora i han
funcionat amb una perfecta normalitat.

Foto: J. Solsona
Inauguració Bulevard Espectacle

No voldria anar molt lluny, però fa set o vuit anys
trobar un espectacle d’una companyia lleidatana en
un festival català era impensable, si exceptuem la
petita quota de localisme que hi havia a Tàrrega. Ara,
veure espectacles al Grec o al Festival de Sitges, tot i
que és un fenomen recent, és un fet real i fins a cert
punt habitual, encara que estiguem parlant de molt
poques companyies, de les quals tots tenim el nom al
cap. I això s’ha aconseguit per la preocupació de trencar esclerosis localistes, treballant amb actors i directors de fora i realitzant coproduccions amb teatres també forans. Posem un exemple clar que ha
recollit una enorme quantitat d’elogis de crítica i públic: El gat negre, una producció de Bulevard Espectacles coproduïda pel Teatre Melic que es va estrenar la temporada passada en aquest espai i que, posteriorment, es va veure a Lleida.
Així doncs, estem parlant de productes perfectament
factibles que reclamen una obertura de mires per
part dels responsables de política cultural. Es tracta
que aquests entenguin els recursos que s’estan donant a aquests centres no com a fruit d’unes necessitats locals, sinó com una veritable voluntat de competitivitat en un mercat global, com ara Catalunya,
Espanya i, si els productes s’ho mereixen, qualsevol
altre d’àmbit internacional.
Avui per avui, desgraciadament, si traduïm l’imaginari polític a través dels recursos que s’estan donant,
els resultats són mínims. I per canviar aquesta dinà-

mica s’ha d’eliminar el xip de la supervivència i pensar en models d’acció i actuació amb objectius clars,
que permetin que una companyia es pugui plantejar la seva pròpia existència en qualsevol àmbit a
partir de la utilització de recursos competitius. La
improvisació és un sistema que no ens aporta cap
mena de garantia de continuïtat a l'hora de construir unes estructures bàsiques de funcionament,
amb capacitat per a competir. Novament, però, això
solament es pot dur a terme amb un nombre determinat de recursos.
Tot plegat es resumeix en una qüestió de diners, és
veritat, però amb una vocació política dirigida, no
per a mantenir un estatus i prou. Es tracta de triar
objectius, prioritzar-los i atacar-los. I això, que ja ho
fan les companyies, necessita, alhora, el suport d’un
públic, perquè cap producte teatral, absolutament
cap, es fa sense ell.
En aquest sentit, any rere any he anat observant la
recepció del públic de Lleida a algun dels meus espectacles, considerats no estrictament comercials i,
per tant, no lligats a un públic potencial tan, diguemne, obert, i he anat descobrint que és un públic que,
amb la dinàmica de programació de la Sala Bulevard primer i amb l’Escorxador després, s’ha anat
formant progressivament i té molta informació del
que està passant. El fet que creixi o no depèn, doncs,
de la continuïtat que s'atorgui al seguiment d’aquest
tipus de produccions.
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Trencar els esquemes de consum local resulta d’allò
més complex perquè hi ha una tendència generalitzada a l’autarquia lligada a una voluntat de supervivència més que no pas d’entesa. Així, al ciutadà
de Lleida i al professional del teatre li costa sentirse inscrit en un marc perquè sempre ha estat “a les
trinxeres”, resistint amb una recepció purament local. Però aquest és un pas factible que ens hem de
creure tots, especialment els pactants (els professionals teatrals de Lleida).
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Segurament l’administració que més ha apostat perquè aquest canvi sigui factible és l’Ajuntament de
Lleida, i en aquest sentit hi ha una responsabilitat
important del govern de la Generalitat de Catalunya, que segurament és qui menys s’ha mullat fins
al moment per a fer possible aquesta industrialització. I això succeeix perquè, quan des del Departament de Cultura es donen les subvencions, encara
es pensa en grans produccions i els muntatges fets
per companyies de Lleida sempre han tendit a ser
més petits, marcats per la mateixa mida del mercat
local i perquè la província encara té poques
infraestructures que permetin un mercat més
globalitzador.

Hamlet, de X. Albertí

En el fons es tracta de tornar a la qüestió del canvi
de mentalitat del professional amb una ajuda decidida de la política cultural sobre una situació que
s’està produint, creiem, de forma satisfactòria. A
Lleida no hi ha, com en altres casos, infraestructures

Foto: Quim Minguell
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grandiloqüents que després no han servit de res. Les
infraestructures fetes son útils, i això és molt important, i formen part d’una aposta sensata dins aquest
tipus d’actuacions. El que no està essent sensat és

la resposta econòmica de les administracions, que
encara estan jugant amb el voluntarisme de la gent
i l’esgotament que això provoca.

La ciutat
des de les comar
Lleida, lluny
34

Isidre Domenjó

C

ontemplada des de la Seu d’Urgell, d’on sóc
fill i on he viscut sempre, la ciutat de Lleida se m’apa-

reix llunyana, de perfils poc definits i tonalitats difuses. Tota la responsabilitat d’aquesta percepció és
exclusivament meva, perquè la vinculació que hi
he mantingut fins ara ha estat més aviat escassa.
Enllà de la Seu, el meu referent cultural més proper
és Andorra. I no només per una qüestió de distàncies, sinó també pel fet de compartir Pirineu. La gent
de muntanya ens assemblem molt més entre nosaltres, encara que pel mig hi hagi una frontera política (el cas d’Andorra) o orogràfica (els ports que separen comarques), que no pas amb la gent de la
plana, per més que la carretera ens hi meni sense
tants revolts.
Mai no hi he tingut tirada, cap a Lleida; sempre m’ha
atret molt més Barcelona. Posats a viatjar, mitja hora
més de carretera no és gran cosa i, com és cert i lògic, la capital catalana disposa d’una oferta cultural
molt més àmplia i diversificada. Prefereixo fer drecera. No amagaré pas que rere d’aquesta tria hi ha
un declarat antiprovincialisme. Des del meu punt de
vista, la província és una demarcació arbitrària, anacrònica i, per definició, centralista. I més a Catalunya i més en concret la demarcació de Lleida. Havent passat un segle i mig des de la seva creació, les
províncies són encara vigents per a l’administració
de l’Estat —com no podia ser d’altra manera— i han
estat incomprensiblement adoptades per la Generalitat restaurada. Després de més de vint anys d’autonomia, el Govern català no ha estat capaç d’articular
una organització territorial basada en la realitat del
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país i que, en conseqüència, reconegués l’Alt Pirineu
com a regió o vegueria.
És per això que al Pirineu ens hem beneficiat ben
poc de la descentralització política i administrativa.
La programació cultural ens arriba amb comptagotes. Tenim, com a exemple recent, la celebració de la
Setmana del Llibre en Català. Va començar fent-se
només a Barcelona. Els últims anys, ha decidit obrirse al territori i ha arribat a Tarragona, Girona, Lleida,
Madrid i Nova York. Hem avançat. Però cap a on?
Cap a una nova centralització. De què ens serveix
als pirinencs que la totalitat d’actes se celebrin a
Lleida? Una cosa similar passa amb la Fundació La
Caixa, que actua també a partir de criteris de divisió
provincial i concentra la major part de la seva oferta
cultural a la capital del Segrià. Si Lleida és perifèria,
el Pirineu és la perifèria de la perifèria.
És probable que el lector trobi fora de lloc aquest
plantejament inicial i es pregunti què té a veure
tot plegat amb la cultura de la ciutat de Lleida.
No li falta raó. Certament, les persones que treballen per la cultura a Lleida no són en absolut
responsables de la poca simpatia que algú, des del
Pirineu, pugui tenir vers la província a la qual, més
per força que per grat, pertany. Tanmateix, he volgut fer aquesta declaració de principis per advertir, d’entrada, que la visió que percebo del que la
ciutat de Lleida genera m’arriba tamisada per les
meves pròpies fòbies.

Conec la vitalitat cultural de la ciutat de Lleida d’una
manera indirecta. És la informació que rebo a través
de les trameses de programes que fan les institucions i les entitats que organitzen els actes i, també,
pel que publiquen els diaris. Aquest últim vehicle de
comunicació es troba viciat pel poc espai que aquests
mitjans, sobretot el diari Segre, dediquen a la cultura en comparació amb les pàgines de societat, que és
com eufemísticament encapçalen les notícies de sang
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i fetge. L’excepció són els mateixos col·laboradors del
diari, que gaudeixen d’un tracte preferent en relació
amb la resta d’escriptors. La col·locació de les planes
de cultura, rere dels anuncis classificats, no fa altra
cosa que ajudar a fer que passin desapercebudes.
M’imagino que és un peix que es mossega la cua: el
diari publica el que la gent devora i la gent devora el
que el diari publica.

les comarques de muntanya ha estat sempre presidida per una gran sensibilitat. El primer nom que em
ve al cap és el de Josep Borrell, que, essent director
de l’IEI, va concebre la Nit Literària amb caràcter itinerant, de manera que el segon any ja arribava a la
Seu d’Urgell, amb un enunciat que aquí dalt ens va
fer sentir compresos i volguts: «Nit Literària de Ponent i l’Alt Pirineu».

Els editors de premsa saben que la cultura no ven i,
com a empreses privades que són, tenen tot el dret a
menystenir-la. Però fins i tot quan tracten la cultura,
ho fan a partir d’uns criteris que prioritzen els productes culturals més comercials. He vist, per exemple, articles extensos per a llibres dolentíssims, però
que cauen en gràcies perquè tracten temes exòtics,
curiosos o polèmics. En contraposició, obres d’un elevat nivell de qualitat literària reben el silenci per promoció. Un altre cas: la presència a Lleida de qualsevol famós del món de l’espectacle arracona a un parell o tres de breus la cultura que neix del teixit social de la ciutat.

D’altres intel·lectuals lleidatans, però, continuen sense comprendre, ni voler comprendre, la realitat cultural pirinenca. En aquest sentit, la seva amplitud de
mires és molt més estreta que la del món cultural
barceloní. La seva visió de la cultura a la demarcació
de Lleida continua essent uniformista, i contemplen
les comarques de muntanya amb un cert paternalisme, no exempt dels tòpics de sempre. No deixa de
sorprendre que el recel vers el que es fa al Pirineu
sigui una actitud transversal: no distingeix conservadors de progressistes.

Em consta, per les meves pròpies relacions personals,
que hi ha gent del món de la cultura a Lleida que
entén el fet diferencial pirinenc, i la seva actitud vers

Respecto profundament el món cultural de Lleida.
Estic completament convençut que es treballa amb
vocació, entusiasme i talent. Sé del cert que en puc
aprendre molt. Però no puc evitar sentir-me Lleida
lluny. Molt lluny.

Lleida i la Franja de Ponent
Josep. A Chauvell

E

l Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça d’administració aragonesa tenen la ciutat de Lleida com a
capital natural. Lleida és un referent obligat per a
quasi tot. Nosaltres, els lliterans, els ribagorçans i
els habitants del Baix Cinca anem a Lleida com
aquell que va al bar.

Economia, sanitat, educació i, sobretot, oci són parcel·les que hem de cobrir comptant amb la ciutat de
Lleida. De sempre aquestes terres frontereres de la
Franja han estat estretament vinculades a Lleida.
Hl ha un document que és històric i parla del suport
que pobles com Tamarit, Altorricó, Alcampell i fins
tot Binèfar van donar a Lleida perquè aquesta esdevingués capital de província.
Lleida és una peça fonamental dins d’un ampli territori. Moltes comarques depenen d’ella i, a la Franja
de Ponent, sobretot a les tres comarques esmentades, no s’entendria la vida sense el vincle lleidatà.
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Ara bé, que aporta Lleida capital al territori que l’envolta i més concretament als pobles d’administració
aragonesa? La pregunta ja s’ha contestat a l’encapçalament, però cal anar més lluny i veure que més pot
aportar i on es troba el dèficit, culturalment parlant. És
innegable que Lleida ha sofert una enorme transformació a nivell cultural.

Quan jo era més jove, fa més de vint-i-cinc anys, només es podia baixar a Lleida els diumenges al matí a
veure teatre al cinema Fémina. Avui l’oferta cultural
lleidatana és prou nombrosa i variada. Els cicles de
teatre a l’Escorxador, la Mostra de Cinema, la Setmana del Llibre en Català, els concerts a l’Auditori i
altres són una realitat palpable que alguna cosa funciona a la ciutat de Lleida.
Últimament, també, Lleida està tirant la vista cap a Ponent del tot. La revista U R C de la Paeria ha tractat en el
seu últim número sobre els escriptors de la Franja de Ponent que escriuen en català. Pagès Editors ha obert la
seua editorial a un grapat de gent de les nostres terres
que escrivim en la nostra llengua comuna i catalana.
Tot i representar un pas endavant encara no és
prou, i cal que Lleida perdi el seu complex colonitzador front les terres d’administració aragonesa que té al costat.
Lleida ha de jugar un paper de capital cultural de
totes les terres de Ponent, a dreta i a esquerra, a baix
i a dalt.
A la comarca de la Llitera, s’ha celebrat la 3a mostra
de teatre afeccionat, ha estat oberta a tot Aragó i a la
província de Lleida. Els guanyadors del certamen han
sigut Tea3, de Lleida. Per què Lleida continua pensant que si intervé culturalment a Aragó serà tractada de neocolonialista?

Lleida ha d’actuar i no ha d’amagar-se d’estudi en el
seu paper de capitalitzadora cultural de totes les comarques que l’envolten. No ha de tornar a passar que,
per l’ineficàcia i la debilitat d’un home massa servil,
com ha estat el bisbe Malla, Lleida no defensi el seu
paper de centre cultural i artístic de tot el seu radi d’acció.
La segregació de les parròquies de la Franja i la polèmica del Museu Diocesà són una clara mostra de la
debilitat lleidatana per assumir plenament el seu centre geogràfic, lingüístic, econòmic i cultural.
Quant a l'extrapolació i influència externa de la cultura lleidatana, Lleida no ha de renunciar a res, i també ha de deixar enrere els complexes perifèrics.
Cada cop, les perifèries dels Països Catalans tindran
més importància. Mallorca, València, Tortosa i sobretot Lleida, ja aporten, i cada vegada ho hauran de fer

més, el seu tarannà, la seua veu diferenciada i alhora unitària a l’espai catalanoparlant, per tal de refrenar l’uniformisme barceloní. D’altra manera no hi
haurà projecte nacional que valgui.
El temps i la voluntat dels agents culturals lleidatans
diran si Lleida fa aquesta aposta àmplia per la cultura més enllà del seu espai capital. Els que som perifèria de la perifèria ho agrairíem profundament, car
després d’anar sols per la vida durant nou-cents anys
aguantant encesa la flama d’una llengua i una cultura ancestrals, ja ens toca de ser atesos com cal.
La Franja de Ponent és el coixí lingüístic i cultural de
Lleida front la cultura castellana. Si aquest coixí desapareix, els lleidatans hauran de posar la seua barba
a remullar i de res valdran les lamentacions.
Confiem i desitgem que així no sia.
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Les Garrigues, comarca dual
40

Ramon Queralt

L

a més meridional de les comarques de Ponent. Aquesta em sembla la definició més afinada. Darrere la frase s’hi comprèn un munt de matisos que ens poden ajudar a entendre una llenca

de país que, en general, cau bé. Objecte de les
més variades lamentacions des de fora, i sobretot,
des de dins, normalment fonamentades en un medi
difícil, les Garrigues ocupen un espai de transició
entre la plana de Lleida, l’anomenada Terra Ferma, i les comarques tarragonines que l’abracen per
llevant i migjorn. La vinculació amb aquestes darreres és considerable a certs nivells (treball, oci,
estudis, relacions, esport, etc.) per una colla —la
meitat— de pobles. No és endebades la pertinença de diversos pobles al bisbat de Tarragona, o
que després de Lleida, sigui la Universitat Rovira
i Virgili el segon destí més escollit pels estudiants
de grau superior. I és que cal no perdre de vista la
secular adscripció de la major part dels municipis
a la antiga jurisdicció del Monestir de Poblet, i en
certs casos, a Scala Dei. La Ribera d’Ebre i, sobretot, la Conca són, a més, comarques amb aspiracions i desesperances semblants, subalternes totes dues d’àrees econòmiques molt més dinàmiques i potents. S’ha de dir, nogensmenys, que
aquests lligams han amainat amb la vertebració i
aprofundiment de les divisions administratives i a
causa de la consideració externa que reben els
mateixos habitants per part de diaris, televisió,
ensenyament, campionats esportius, etc., factors
cada cop més presents i determinants en la percepció col·lectiva. Tanmateix, aquest seguit
d’apreciacions no treuen a les Garrigues i a la seva
gent el seu caràcter de ponentins i sí que els aporta un tret diferenciador, un alè de marinada que,

sens dubte, enriqueix el tarannà de les persones i
de retruc, la seva forma d’organitzar-se i relacionarse. De fet, el model cooperatiu agrícola, original de
la Conca, penetra a les nostres comarques a primers
del segle XX per les Garrigues. L’ampli i divers teixit associatiu existent en cadascun dels àmbits (cors,
formacions musicals de tota mena, grups de teatre,
publicacions i revistes, folklore, espais de poesia,
premis culturals, etc.) tan comú en indrets prelitorals,
no es reprodueix en la mateixa mesura en comarques veïnes comparables en volum de població.
Un model econòmic en crisi
Però els camins de l’economia són diferents. L’aspror i el relleu del paisatge palestinenc, tan plàstics
i suggeridors per a forasters desperts i emigrants
enyorats, no resulten engrescadors per als amics dels
negocis que: a) o se’n van (lúcids emprenedors locals), o b) ja no vénen (inversors, negociants, …). A
l’ombra d’aquesta dinàmica —associada a societats
tradicionalment agràries on la generació de capitals
no va ser suficient per a emprendre, al seu moment,
la reconversió als nous sectors industrials—, s’explica la crisi del model econòmic de semisubsistència
i, en darrer terme, l’èxode dels joves, que caracteritza el dia a dia de tants i tants pobles. Aquest procés, l’inexistència d’una xarxa interna de comunicacions apta i l’emergència de centres de relació
urbans o semiurbans propers i massa sovint
excloents, compromet el futur de les Garrigues i, per

extensió, la viabilitat de la seua base cultural i associativa. Òbviament, l’afebliment no només respon a raons socioeconòmiques d’oferta i concentració del treball, l’oci i les persones, sinó que també es veu influenciat per les pautes de consum i
lleure que imposa el sistema a tota la societat. Sigui com sigui, prosperitat econòmica no equival
automàticament a dinamisme cultural i a la inversa, i és per això que, en el camp de l’art i la lletra,
el pols encara és viu. Una millora en les comunicacions transversals segur que ajudaria a crear
unes sinergies, ara com ara, difícils en relació amb
nombroses iniciatives.
El paper de Lleida ciutat
Per una part de la comarca, Lleida actua com a
capital de fet. L’atractiu de la ciutat, el seu poten-
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cial i els lamentables accessos al cap comarcal, les
Borges Blanques, la converteixen en l’objecte principal de tot tipus de desplaçaments per als habitants de les Garrigues Altes, els quals representen gairebé un 25% de la població. A la banda
nord, les Garrigues Baixes, es mantenen més ordres de relació estrictament comarcal per una
qüestió d’oferta de serveis i massa crítica. Per la
seva banda, de la variada oferta cultural de Lleida
en gaudeixen majoritàriament els i les joves universitàries, que cada cop més hi resideixen al llarg
de la setmana. Aquests són els qui en principi
estan cridats a prendre el relleu a unes generacions inquietes i voluntaristes que han estat capaces de crear i mantenir unes activitats i un calendari. Malgrat el desarrelament que suposa establir-se lluny del poble als 18 anys, afegit al dels
nois i noies que, a l’edat dels 12, ja s’han de desplaçar per fer la ESO, el nivell cultural de les grans
capitals aporta noves eines i punts de vista que
poden resultar útils als que retornen. Si retornen…
En aquest sentit, no estaria de més una empenta
des de les capitals a reconèixer la contribució al
nivell cultural del país que es fa des dels entorns
rurals, i en particular des de les Garrigues. Això
ajudaria aquests espais a dotar-se d’un prestigi
que no tenen i que es tradueix, també, en un constant degoteig de gent capacitada. I és que, amb
lògica o no, la intensa activitat que té lloc a la comarca enregistra una feble repercussió mediàtica
més enllà de la zona d’influència. La majoria d’en-

titats no tenen experiència en la promoció de les
seves accions o, simplement, no la necessiten potser perquè ja fan comptes que els seus beneficiaris, tret d’accions concretes, seran de la zona estricta. Això tan corrent fins a cert punt, i no pas
exclusiu d’aquí, priva els cercles locals i comarcals de formar part de la intel·lectualitat reconeguda que domina i és tinguda en compte en les
esferes de decisió de l’òrbita cultural lleidatana.
En qualsevol cas, les Garrigues sí que, amb els
anys, s’han guanyat merescudament una certa
consideració entre aquesta intel·lectualitat que esmentàvem i que s’ha estès fins i tot a una part significativa de l'opinió pública regional.
Ser de poble
D’altra banda i especialment entre una part del
jovent, s’ha produït un fenomen esperançador i imprescindible per afrontar el futur, que és el
reforçament d’una identitat garriguenca en sentit
ampli, basada en l’assumpció en positiu d’un determinat paisatge i dels problemes comuns que s’hi
associen. Sens dubte que això ho hem de relacionar amb una dinàmica generalitzada a tot el Principat de posada en valor dels trets rurals per part,
precisament, dels habitants de les ciutats i, en
paral·lel, d’un desacomplexament dels joves respecte del seu origen pagès. Pel que sigui, a les
Garrigues, aquest fenomen hi ha cristal·litzat i alguns conjunts musicals ho recullen gràficament en

les seves lletres, com els Tse-tsé de les Borges, que
triomfen en festes majors i vetllades diverses amb
el tema Sekera, no: Som d’una comarca tranquil·la
on hi ha gent interessant. Pagesos, pastors, ramaders, que la tiren endavant. Però no tot són flors i
violes, tenim un problema molt gran, la sequera
ens amenaça, d’una manera constant. Els porcs

moren a les granges, de collita no en tenim, trobem a faltar l’aigua, necessària “pa vivir”. Obriu
les pales, aigua per tothom, obriu les pales, sequera no!! (…). Si el Producte Interior Brut de les
Garrigues pogués parlar, heu d'estar segurs que
cantaria la cançó. Sortosament la cultura i el que
en penja es conrea, també, en camps pelats.
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EL CENTRE
COMARCAL
LLEIDATÀ DE
BARCELONA: UNA
HISTÒRIA PER
RECORDAR
Joan TALARN i Lídia BELL-LLOCH
Los insistentes rumores circulados estos últimos días sobre la
supuesta segregación de la provincia de Lérida del resto de la
región catalana hace que la Diputación Provincial tenga que manifestar explícitamente que tales rumores carecen totalmente de
fundamento. La naturaleza catalana de la provincia de Lérida es
un hecho tan incontrovertible que no admite discusión ni duda de
ninguna clase, y todo rumor o argumentación en sentido contrario
debe considerarse tendencioso y lesivo a los intereses de Lérida,
Cataluña y España.

Nota de la Diputación Provincial de Lérida
Novembre de 1966
De quan a Lleida no érem catalans
Qui recorda aquell hivern del 66? La ciutat dormia el
son provincià del leridanismo, acotxada per l’alcalde Pons,
i el Segre baixava mandrós entre una boira que des del
39 sembla més espessa que mai. I tot d’una, sense avisar
i en forma de rumor oficial, arribava l’informe de
FOESSA sobre la divisió territorial.

importants va venir de més enllà dels Brucs, del Centre
Comarcal Lleidatà de Barcelona. La gent del Centre,
lleidatans desplaçats a la capital, apostaren de manera
contundent per la defensa de la identitat catalana de
Lleida i organitzaren un seguit de conferències amb el
bo i millor de la cultura del moment.
Falta encara l’estudi definitiu sobre les raons profundes, les causes i les reaccions al pla secessionista de
l’Organització Sindical franquista. I aquesta no és pas la
intenció d’aquest article. Nosaltres volem quedar-nos
amb la resposta produïda al cap i casal, o millor, amb aquells
que la promogueren, el Centre Comarcal Lleidatà de
Barcelona (CCLB). I volem quedar-nos amb el Centre
perquè, malgrat haver rebut una Creu de Sant Jordi al
principi dels 90, la importància històrica de què parlàvem no ha estat recompensada com calia.Tot al contrari, la institució, que en aquells moments va representar
la capacitat de reacció, l’esperit crític i la lucidesa política que mancava a la ciutat de Lleida, ha estat pagada
amb un cert oblit històric des d’aquesta mateixa ciutat.

I amb l’informe, arribava la polèmica.
Dels difícils anys 30
Segons sembla, en un intent de desintegrar la unitat
territorial de Catalunya, el Règim va proposar l’adscripció de la “provincia de Lérida” a una nova regió anomenada “del Valle de l’Ebro”. La idea, que ja s’havia recollit
en algun llibre de text, no fou ben rebuda a la ciutat, ni
per aquells que eren més propers al franquisme. A més,
va produir un cert desvetllament identitari i una
reafirmació, fins allà on permetien les circumstàncies,
del sentiment de catalanitat. I una de les reaccions més

Per saber què és el CCLB, hem de fer una regressió en
el temps i situar-nos a la darreria de la tercera dècada
del segle passat. El 4 de novembre de 1927, en plena
dictadura del general Primo de Rivera i a la seu de l’Ateneu Empordanès, es reuneixen un seguit de lleidatans
residents a Barcelona per aprovar els estatuts i elegir la
primera directiva del “Centro de Lérida y sus comarcas”,
una institució comarcal que pretén ser un nexe
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aglutinador de persones originàries de Lleida que per
diverses raons viuen a Barcelona.
Els primers anys, potser en concordança amb la realitat
política i social que els toca viure, són agitats. D’una
banda, faran falta uns quants trasllats per trobar el local
que els ha d’aixoplugar de forma definitiva l’any 1929,
un edifici davant de la Universitat de Barcelona, on encara avui està ubicat. D’altra banda, aquest mateix any,

Antoni Bergós al Centre Comarcal Lleidatà

diferències polítiques entre els membres de la institució van produir una escissió que va ocasionar el naixement del Casal Lleidatà; tot i que, l’any 1933, ambdós
centres es reunifiquen en allò que definitivament serà
el Centre Comarcal Lleidatà. Aquest estat de convulsió
inicial també es fa evident en els canvis constants de
president: Enric Beleta i Gasull (1927), Joan Ibars i Saxo
(1931), Manuel Berni i Puig (1932), Andreu Gelonc i
Zelón (1933), Ramon Aldomà i Llussà (1934), Lluís

Portada del butlletí del Centre Comarcal Lleidatà

Vilaplana i Jover (1935) i Jaume Duran i Bellera (1936).
A més dels dos presidents de l’escindit Centre Lleidatà:
Lluís Companys i Jover (1928) i Enric Mias (1930).
I després la guerra.
De l’època fosca
La tarda del 19 de juliol del 1936, més d’un devia atalaiar-se darrere les vidrieres de la balconada del CCLB
per veure —o potser per amagar-se— com el coronel
Escobar, sota les ordres de la República, vencia, en plena plaça Universitat, els insurrectes que s’havien aixecat a Barcelona. Malgrat aquesta primera victòria, quedaven molts anys de guerra i un final que aquells primers moments d’alegria no feien presagiar.
El Centre encara serà espectador d’excepció d’altres
batalles, dins mateix de les files de la República, fins a la
batalla final, el 26 de gener de 1939, quan les tropes del
general Franco entren a la ciutat.
Potser aquell mateix dia, o un dia posterior, un escamot
de l’exèrcit franquista puja les escales en direcció a la
porta d’accés a la institució per fer l’escorcoll de rigor;
es tractava de destruir o requisar tot allò que fes tuf a
nacionalisme o esquerranisme. Però vet aquí que, segons narra la gent del Centre amb un magnífic sentit
èpic, es troben la porta barrada per un individu que
pistola en mà els impedeix el pas. Després d’un primer
moment de nervis i confusió, l’home s’identifica com a
Ramir — segurament, Ramiro — Ollé i Gandalia, reco-

negut militant carlista i tinent de l’exèrcit nacional. Sigui o no exactament així com es produïren els fets, és
cert que, gràcies a aquest personatge de pensament
tradicionalista i president des del 1939, el CCLB no va
ser clausurat i va poder continuar, malgrat la precarietat
del moment, les seues activitats tot just acabada la confrontació.
En aquests primers anys de postguerra, la informació
que tenim sobre el Centre i sobre les activitats que s’hi
desenvolupen és ben poca. Sabem que la vida social de
la institució havia quedat reduïda a la mínima expressió
i que, en aquells moments, s’hi celebrava ball les tardes
dels dies festius. No sembla, però, que hi hagi una adhesió profunda a les posicions oficials de la dictadura, més
aviat es podria parlar d’una letargia ideològica: allò d’anar
fent la viu-viu sense ferir la sensibilitat del règim que,
no hem d’oblidar, està a flor de pell.
Del desvetllament
A final de la dècada dels 50, la maquinària política i
repressiva, i no pas per voluntat pròpia, comença a obrir
escletxes. El CCLB, altra volta, n’esdevé un observador
d’excepció.Tot just al davant, la universitat es desvetlla, es
produeix una presa de consciència política d’amplis sectors universitaris, amb inevitables enfrontaments amb el
govern civil de l’època. Si a això hi afegim altres moviments socials d’oposició, com la segona vaga dels tramvies, ja tenim el còctel necessari per generar en la població
el sentiment d’un cert alliberament, la sensació que el
període de la clandestinitat més fosca ja havia acabat.
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La gent del Centre no són aliens a les circumstàncies
que els envolten, i és en aquests moments quan inicien el
procés de represa i de demostració palpable d’una ideologia catalanista que, com dèiem, dormia sota el sutge
fosc produït per vint anys de franquisme intransigent.

ta clarament catalanista i progressista i el seu lleidatanisme sense complexos, tan allunyat del “leridanismo”
provincià i antibarceloní que supurava en sectors de la
Lleida oficial. Així, en la presentació del número u de la
revista s’afirma:

Aquest renaixement s’inicia l’any 1957 i es materialitza
al 1958 quan, de la mà de l’encara president Ramir Ollé,
desenganyat dels principis del Movimiento, i d’Antoni
Bergós, es reprèn la publicació de la revista del CCLB,
que s’havia editat des del 1928 fins al 1932 i tres números, sota el nom d’Occident, l’any 1934. Aquest butlletí
—que condueix una comissió formada per Ramon
Costafreda, Josep Prenafeta i Jaume Torrent, tots ells
directius del Centre— és una eina fonamental per comprendre i analitzar la vida cultural de la institució que
l’edita i, també, la vida cultural i folklòrica de les terres
de Lleida. A més, ens dóna les pistes necessàries per
comprendre el tarannà ideològic del CCLB, la seua apos-

“Un saludo también a la Ciudad Condal que en su seno nos
acoge y que con nosotros mismos rivaliza en su amor hacia
nuestras comarcas, hacia nuestra historia y hacia nuestros
destinos.”

Sala d'exposicions del Centre Comarcal Lleidatà

«[...] la nostalgia de nuestras cunas lejanas y un mismo
amor enfervorizado por la ciudad “cap i casal” de Cataluña,
[i perquè no hi hagi dubtes] que nuestra acción conjunta va
a convertir en grávida balsamera de las esencias españolas”
Si continuem fullejant el número u de la publicació, ja
ens ha de sobtar l’ús de la llengua catalana, no pas en
tot el butlletí, però sí en l’article més important, el que
el vertebra. En l’apartat “Figures lleidatanes” hi apareix
una aproximació a la figura de Manuel de Pedrolo –
segurament no gaire estimat pel règim— i un breu text
d’aquest mateix autor, tot escrit en català. L’ús de la
llengua del país anirà en augment, fins que en el número
4 d’aquell mateix any ja esdevé llengua principal, i deu
anys després, al 68, llengua exclusiva. Paral·lel al procés
de catalanització, la publicació va adquirint, a poc a poc,
més volum i més qualitat, tant en l’edició com en els
articles i col·laboradors. Fins al punt que l’any 1969 pràcticament havia pres vida pròpia, es feia fora del Centre
i en les seues pàgines descobrim interessantíssims monogràfics sobre literatura, pintura, etc. Realment havia

Activitats culturals del curs 1959-60

deixat de ser el butlletí d’informació d’una agrupació
comarcal per esdevenir una vertadera eina de difusió
cultural. I justament aquest èxit fou el motiu de la seua
mort. Però no avancem esdeveniments.
La revista, doncs, és un element més, potser el més important, de tot el que està bullint dins del CCLB. Però
no hem d’oblidar altres expressions de vitalitat com les
tertúlies literàries anomenades “Cafè dels dissabtes”,
una activitat instituïda per Antoni Bergós l’any 1959 i
per on va passar la intel·lectualitat del moment: J.V. Foix,
Joan Sales, Guillermo Díaz-Plaja, Joaquim Molas, Joan
Olivé, Concepció G. Maluquer... A més d’aquesta, al
Centre s’organitza un reguitzell d’activitats de tota mena,
des d’aproximacions a la cultura gallega, concerts de
cant coral o audicions musicals, fins a conferències de
to científic sobre Einstein, o d’arqueologia, o d’economia o de medicina... passant per xerrades sobre aspectes lingüístics o artístics realitzades per personatges tan
destacats com Rubió i Balaguer o Enric Jardí. Fins un
curs de Leridanidad dirigit pel professor Joan Chacón.
A tot això hem d’afegir aquells actes i activitats que
típicament defineixen un centre comarcal: escacs, biblioteca i hemeroteca, tenis taula, secció femenina, secció
infantil, associació de pares, ball, teatre, muntanyisme,
sardanes, coral —anomenada “Terra ferma”. D’altra banda, el Centre va esdevenir un aixopluc per a diferents
associacions lleidatanes com ara els Amics de Juneda
(presidida per Josep Cornudella i Capdevila) o els Amics
de Verdú o els de Golmés o els d’Organyà, la primera
de les quals té un pes molt important en la institució i

és fonamental per entendre el procés de transformació radical que es produeix al Centre en aquests anys.
Però encara no és tot: caldria fer esment d’incalculables festivals, excursions, visites culturals, exposicions. I,
finalment, diferents cursos ja sigui de música, com la
flauta o la guitarra, o de català —iniciat el 1958! pel
professor Pere Elias— o el de divulgació científica “La
ciència del dia”, que segons sembla tenia força adeptes.
I així podríem anar dient fins a cansar-vos.
De la plenitud
Realment, és quan analitzem aquest ambient cultural, ni
que sigui de passada, que ens adonem fins a quin punt
seria injust que la nostra memòria històrica oblidés la
tasca ingent realitzada per aquella gent en unes circumstàncies tan adverses i, segurament, amb uns mitjans ben migrats, i recordeu que som en plena dictadura, i tot això no podia fer gaire bona olor per als afectes al règim.
I encara devia fer un tuf més horrible quan l’any 1961 el
CCLB decideix celebrar el vuitè centenari de la mort
del compte Ramon Berenguer IV amb un curs d’història de Catalunya impartit per professors de la talla de
Ferran Soldevila, Josep Lladonosa, Miquel Coll Alentorn
o Joan Ainaud de Lasarte. Les aportacions d’aquests
estudiosos són recollides íntegrament al número de
març del 1964 del butlletí.
I finalment, la flaire es devia tornar insuportable, fins al
punt que el Centre és el tema d’una informació especi-
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al sol·licitada directament pel Consell de Ministres a
causa del cicle de conferències de què parlàvem en iniciar aquestes ratlles, engegades a instàncies de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis
Catalans) com a resposta a l’intent de secessió de les
terres de Lleida.
El CCLB, amb l’empenta de l’incombustible Antoni
Bergós, organitza 17 conferències sota el títol: Les terres de Lleida en la geografia, en l’economia i en la cultura
catalanes (després, aquestes conferències seran recollides en un llibre homònim publicat per l’Editorial Pòrtic
l’any 1971). Les sessions, que es van impartir entre la
sala d’actes del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona i la mateixa sala d’actes del Centre Comarcal Lleidatà, es van iniciar el 19 de desembre
de 1966, amb la lliçó inaugural del geòleg Lluís Solé i
Sabarís, i van acabar el 4 de maig de 1967, amb l’aportació del catedràtic de geografia de la Universitat de
Madrid, l’aragonès José Manuel Casas Torres. I entremig
tot un seguit d’estudiosos que amb una periodicitat més
o menys setmanal, bàsicament en dilluns i algun dissabte, van anar desgarbellant l’encaix econòmic, lingüístic,
social, cultural i, fins i tot, anímic de les terres de Lleida
en la unitat catalana. Parlem de personatges com Ramon
Trias Fargas, Josep Iglésies i Fort, Pierre Deffontaines,
Antoni Badia i Margarit, Joan Coromines, Joan Ainaud
de Lasarte, Josep Lladonosa i Pujol, Josep Vallverdú i
Aixalà, Simeó Miquel i Peguera, Josep C. Serra i Rafols,
Josep M. Muntaner i Pascual, Domènec Carrové i Viola,
Ignasi M. Colomer i Preses, Joan B. Manyà i Ramon M.
Roca i Sastre.

Malgrat les ensopegades produïdes per pressions de
l’oficialitat política, que el president Ollé va poder trampejar gràcies al seu passat de servei a la pàtria, el curs
va tenir força èxit a la capital. Terra endins, però, el
Segre feia orelles sordes, ja n’havia tingut prou amb la
nota de novembre en què la Diputación Provincial de
Lérida desmentia els rumors de segregació i que podeu llegir a l’encapçalament d’aquest article. Miquel
Pueyo, en el seu Lleida: ni blancs ni negres però espanyols
(1984), tan sols documenta un comentari del dia 4 d’abril
a La Mañana sobre la dissertació de Josep M. Muntaner.
Així, les conferències quasi no tingueren seguiment des
de la capital de Ponent, que havia de ser, teòricament, la
més interessada.
De la decadència
Amb l’organització d’aquestes sessions i, com dèiem
abans, amb l’edició cada cop més reconeguda del butlletí, el CCLB arriba al seu moment de màxima esplendor i de difusió. El moviment que es devia produir per
les sales del Centre a finals dels seixanta havia de ser
per força frenètic, amb multitud d’actes i reunions de
les diferents seccions. I justament en aquest punt, l’any
1969, és quan es produeix una crisi interna que afecta
l’estabilitat i la cohesió del mateix Centre. Ramir Ollé,
que havia comandat la institució durant una trentena
d’anys, cedeix la presidència, i en un any el segueixen
quatre presidents: Ramon Calaf, Ramon Costafreda,
Ramon Andreu i Josep Solé Segarra, que sembla que va
aconseguir, finalment, donar certa estabilitat, ja que fou

Ramir Ollé, president del Centre entre 1939 i 1969

president des del 1970 fins al 1973.
La raó de tot plegat? Sempre és difícil argüir les raons
dels processos de crisi interna d’una institució, tothom
aporta la seua visió, depenent de la seua posició en
aquells moments, i evita explicar fets i situacions que
considera desagradables; és del tot lògic. Malgrat això,
podem parlar de dos fets que van anar covant la situació crítica. En primer lloc, el mateix butlletí, la volada
del qual comportava una important despesa econòmica per al Centre, cosa que segurament migrava la caixa i
no es devia entendre gaire des de les altres seccions; a
més, com havíem dit abans, la publicació pràcticament es
feia des de fora del CCLB, fins i tot d’esquena a la mateixa entitat. En segon lloc, les seccions havien augmentat
de forma desmesurada, no hi havia prou espai i era
molt difícil gestionar el volum d’activitats i reunions, la
qual cosa, evidentment, havia de generar conflictes interns. I aquesta situació explota, com hem comentat,
quan la llista de Ramir Ollé perd davant la candidatura
presentada per una secció que havia anat agafant molta
força, Pares de Família.Tot seguit es produeixen dimissions i s’inicia el període crític de què parlàvem.
Malgrat que el relat acaba en aquest punt, evidentment
el temps ha passat i les aigües d’aquella crisi ja fa temps
que han tornat a la llera. El Centre ha continuat des de
llavors i continua actualment establert a la plaça Uni-

versitat —bé, concretament a la Gran Via de les Corts
Catalanes— desenvolupant aquelles activitats socials i
culturals que li són pròpies i arrecerant lleidatans o fills
de lleidatans que viuen a Barcelona.
Nosaltres tan sols hem volgut aportar quatre pinzellades sobre la institució, descriure-us —en els orígens—
i relatar-vos un dels moments de màxima esplendor:
quan les circumstàncies van portar-la al primer pla de
la militància cultural; quan, per omissió de la seua ciutat
natal, van esdevenir els representants d’un lleidatanisme originari allunyat de vel·leïtats folkloristes i acomplexades. Però, més encara, van ajudar que una intel·lectualitat barcelonina redescobrís sota la cadència
boirosa del Segre una Lleida que, amb noms i cognoms
(Josep Lladonosa, Simeó Miquel, Josep Vallverdú,
Francesc Porta, el pare Gabernet...), gosava respondre
l’intent maldestre de segar-li les arrels que la lligaven
històricament a Catalunya.
Potser val la pena no oblidar-ho.

Aquest article té com a punt de partida el treball d’investigació La vida
institucional a la Lleida franquista realitzat l’any 1989 per Talarn, J.; Pallàs,
T.; Grañó, R.; Bosch, R.; Bell-lloch, L.; Arellano, M. J.
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DE TIPOGRAFIA.
DUES MOSTRES
LLEIDATANES

Óscar BAGUR
52

Quan llegim qualsevol text en realitat n’estem llegint
dos. El que ens diu el mateix text, i el que ens diu el
tipus que s’ha utilitzat per representar-lo. Del primer
se n’ocupa l’autor, i del segon, la tipografia.Aquesta, però,
sempre s’ha de posar al servei d’aquest. Perquè, encara
que no ho sembli, no és el mateix llegir un poema amb
un tipus de pal sec, com l’Optima, que amb un de renaixentista, com el Garamond. Depèn del poema se n’usarà un o altre per tal que el missatge arribi millor. I qui
s’ocupa de la tipografia? En teoria el tipògraf. A la pràctica, qualsevol persona que pugui emprar un programa
de maquetació. Però, en teoria, el tipògraf.

diccionaris generals dóna uns resultats pobres i de vegades confusos. Vol dir que és per manca d’ofici? Per
què no es fan bons llibres? No, i menys tenint en compte l’impressor Oliva de Vilanova i la Geltrú de principis
del s. XX, l’editorial mallorquina Moll durant els anys
trenta, o, actualment, Quaderns Crema i Eumo. Simplement perquè són termes que s’han propagat dels centres francesos i anglesos, i que fins a l’arribada de
l’autoedició no han passat al llenguatge col·loquial, almenys d’aquells qui tenen ordinador, i s'han desbaratat
i creuat el significat d’alguns d’ells. La fixació d’aquests
termes, però, és per fer.

El tipògraf és aquell personatge que col·loca el text que
s’ha d’imprimir en un espai determinat. Qui fa la tria
d’aquest espai, la caixa, l’interlineat, i qui tria el tipus i el
cos amb què es farà, etc. Tot això suposa un coneixement ampli del material i la matèria. Fer-ho bé no és
difícil. Amb una certa pràctica i fixant-se en altres models s’aconsegueixen uns resultats correctes. Però ser
bo és realment difícil. Perquè la bona tipografia ha de
ser com el bon àrbitre de futbol o bàsquet, que en acabar el partit no s’ha notat que hi fos, és a dir, que serveix però no es nota. Sempre serà millor la contenció
que el lluïment típic del dissenyador. No obstant, les
pràctiques comercials d’algunes editorials, per tal d’abaratir o encarir un producte, no hi ajuden gens.

De qualsevol manera, podem intentar assajar la definició d’alguns termes. Per família es pot entendre tant el
dibuix de la lletra (Garamond, Optima, Bodoni... — normalment porten el nom del seu dissenyador)— com
les agrupacions, segons uns criteris, d’un conjunt d’aquestes (romana, de pal sec...). És preferible usar aquest terme en el segon sentit. I el primer l’usaríem per a tipus
(o caràcter), entenent que és una peça de metall o de
fusta amb un signe gravat; i en el sistema digital, cada
signe del mapa de caràcters. L’estil és cada una de les
variants formals de la lletra: minúscula, majúscula, versaletes, cursives, negretes... El terme que més problemes presenta és font. Amb aquest americanisme, derivat del francès fonte, fosa, ens referim al conjunt de caràcters de cadascun dels estils d’una família.Aquest terme, de l’època de la tipografia de plom, s’ha estès extraordinàriament amb l’aparició de la tipografia digital i
la seva expansió per Internet. És preferible, però, bandejar l’ús d’aquest terme a favor de tipus. I finalment,

Un dels problemes que apareixen a l’hora d’endinsarnos en el món de la tipografia és la seva terminologia.
En català encara no es compta amb una obra lexicogràfica específica, i la cerca de mots sobre la matèria als

Exemple de la mostra de B. Corominas

qui posa en solfa la tipografia (l’art, el procedimen; i el
taller): el tipògraf, que és el componedor de textos; l’impressor, i el dissenyador de tipus.

postes de Bringhurst, segons el marc cultural en què es
desenvoluparen, ja que tot tipus és un reflex de la cultura, en tots els seus aspectes.

A causa de l’augment de tipus, multiplicat a partir
de la revolució industrial, es va fer necessària una
classificació d’aquests, per facilitar-ne l’ús i pel seu
mateix estudi, tant per entendre la història de la
impremta com per a la història de l’art. És a dir, pels
dos casos lleidatans de què ens ocupem. De classificacions tipològiques dels tipus n’hi ha hagut diversos intents durant el s. XX, uns de més reeixits que
d’altres. Actualment regeix la de Maximilien Vox, amb
algunes modificacions, que va adoptar l’Associació
Tipogràfica Internacional (A TYP 1). El problema és
que la majoria d’aquestes classificacions s’han fet
sobre diferents criteris alhora, com la forma, l’origen o la història dels tipus, és a dir, sense seguir-ne
només un. D’aquí la seva complexitat i difícil fixació.
Però si intentéssim classificar-los segons els seus usos
possiblement obtindríem una classificació més útil (per
als tipògrafs i per als dissenyadors) i més fàcils d’assimilar. Per tant, primer hauríem de definir els dos tipus
d’ús que podem observar. I són: la tipolectura i la
tipovisió. En el primer cas ens referim a la lectura més
“llibresca”, ja sigui contínua, com les novel·les, o discontínua, com els diccionaris. I en el segon als productes del camp de la il·lustració, com cartells, etiquetes...

Els tipus que classifiquem dins la tipovisió (amb gràcia:
renaixentistes, barrocs, neoclàssics, romàntics; sense
gràcia: realistes, geomètrics, lírics moderns i postmodernistes) no són aptes per als usos de la tipolectura, a

Com a subclassificació podem establir el criteri del traç
amb el qual es realitza el caràcter, que és un dels factors més ràpids d’apreciar. I, després, i agafant les pro-

Opinió
53

54

excepció de les cobertes dels llibres i algun altre cas
on hi participa la tipovisió, però mai en el seu cos. En
canvi els tipus classificats dins la tipolectura (inscripcions: d’inscripcions romanes, d’escriptura, medievals, decorats, pintats, modernistes i deconstruccionistes) sí
poden ser emprats en la tipovisió, de fet, i passa habitualment, es demostra que són tipus molt ben dissenyats, gairebé immortals, només bandejats temporalment pels gustos estètics d’una època. No oblidéssim
pas que els del primer grup van néixer amb la impremta
—i s’han pensat sempre per aquest mitjà— i els segons són o anteriors o posteriors, executats directament amb la mà, amb algun estri, però no mecanitzats,
pensats per a la il·lustració.

D’aquesta classificació el grup que pot sorprendre el
lector iniciat és el dels deconstruccionistes. Amb aquest
terme em vull referir als tipus que en un grau major o
menor trenquen amb alguns dels principis de la lletra,
com pot ser la llegibilitat. Al meu entendre són uns tipus que juguen amb la imperfecció, quan la tècnica tipogràfica tendeix sempre a la perfecció, i semblen reflectir
la buidor i la indefinició de finals del s. XX. Aquests darrers anys es poden definir com l’època que es creia no
definida, és a dir, conscient i coneixedora de la història i
les estètiques de l’art anteriors, però sense un moviment propi. En aquesta (falsa?) orfandat s’ha jugat molt
amb la realitat i la irrealitat, desdibuixant sempre els
seus límits, amb les aparences, l’ambigüitat (també sexual) i la indeterminació del resultat. Cinematogràficament em ve al cap la pel·lícula Memento, de Cristopher
Nolan (2000), excel·lent exercici narratiu en aquest sentit
(il·lustració 4).
Amb aquestes bases, introductòries, a la tipografia tenim
uns coneixements, per bé que mínims, que permeten acostar-nos a dues mostres tipogràfiques lleidatanes. Dues
mostres de dues tasques diferents del tipògraf: el cas del
componedor de textos i de l’impressor, i el dissenyador
de tipus.
El primer cas és el de l’impressor Bonaventura
Corominas, i no, pel que he pogut saber, perquè sobresurti com a impressor en la història de la impremta
catalana o per ser un gran tipògraf, sinó perquè, fruit
d’una recerca bibliogràfica, vaig topar amb ell, i la curiositat bé s’ho val.

Tipus de deconstruccionistes

Aquest editor nascut a Oristà (Osona) va exercir d’impressor a Lleida del 1816 al 1841, i va continuar la seva
família amb l’empresa fins entrat el s. XX. La seva editorial fou l’única que existí del 1816 al 1833, quan Ignasi
Buxó obrí el seu establiment a la plaça de la Paeria,
molt a prop del de Corominas. La competència que
podia suposar aquest fet devia ser relativa, ja que
Corominas gaudia de l’exclusivitat de ser l’editor del
bisbat. Corominas va editar aquell mateix any les
Muestras de los caracteres de letras que se hallan en la
imprenta de Buenavra Corominas. Aquest document es
troba a la Biblioteca de Catalunya i als mateixos anys
trobem exemples semblants a Saragossa, València i
Barcelona. Concretament de Saragossa n’hi ha dues: la
de Roque Gallifa, del 1830, i la de Cristóbal Magallón,
del 1831, totes dues amb el mateix títol.
La de Lleida consta de trenta cinc pàgines impreses amb
les mostres dels tipus amb què comptava. Un romàntic

Tipus Flash de Crous-Vidal

(didona) amb tots els cossos habituals de rodones i
cursives; una d’escriptura, amb cossos grans; un gòtic
romantitzat sis de decorats (del gust de l’època); divuit
tipus de vinyetes; quatre símbols (sol, corona, calavera i
escut); tres cossos de claus, i tres ornaments florals. Un
repertori acceptable però plagat d’errors de composició, i algunes confusions de caràcters en el tipus d’escriptura: ics per erres i as accentuades per des. Això
podria voler dir que, o bé feia poc que comptaven amb
aquest tipus i no el coneixien prou, o bé que van composar aquestes mostres a corre-cuita. Amb tot, una
mostra que s’haurà d’estudiar en el seu context per
fer-nos-en una idea més precisa.
L’altre cas és el d’Enric Crous-Vidal, que a banda de
poder haver vist més mostres del seu art, és, indiscutiblement, més ric i més conegut, com a mínim amb més
projecció. Nascut a Lleida el 1908, fou un personatge
rellevant en els ambients culturals de Lleida abans de la
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Guerra Civil. Inquiet i innovador va ser un dels caps
visibles de la Grafia Llatina, juntament amb Vox i
Mendoza. D’il·lustrador publicitari a tipògraf possiblement seria un camí massa llarg i pretensiós per descriure la seva trajectòria. Tots els seus tipus, dels anys
cinquanta, són de tipovisió. No en va fer cap pensant en
la composició de llibres, però eren uns grans tipus per
a la il·lustració i el cartellisme. Els més destacables són,
al meu parer, l’Ilerda, per la seva economia en l’ample i
agilitat, i el Flash, per ser un tipus amb moviment de
veritat. Dos tipus emprats i reeixits de l’època. En canvi, el
Catalanes és molt fluix, per les faixes superiors i inferiors
en cada caràcter que dificulten molt la lectura i fan feixuga l’assimilació, així com el joc de pesos que pot donar.
En general són tipus més d’investigació i exploració de
grafista que de tipògraf. La prova és que Frutiger, el 1957,
superarà de llarg les expectatives dels cercles francesos, i europeus en general, amb l’Univers. Hàbil per als

Tipus Ilerda de Crous-Vidal

dos usos, de línies pures i contorn alemany. Crous-Vidal,
en veure-ho, decideix retirar-se de la tipografia. Frutiger
havia superat i millorat el tipus Futura de Renner, pel
qual tenia inclinació el lleidatà, i havia deixat clar qui era
tipògraf i qui “pintava” lletres.
Però Crous-Vidal devia conèixer les seves limitacions i
el seu art: el grafisme. En aquest camp ens va deixar
meravelles. Les vinyetes dels Arabescos són admirables
(de fet, alguns logos de programes de la casa Macromedia
sempre me’ls han recordat).
Avui la foneria Neufville Digital promou una campanya
per a la recuperació i dignificació dels tipus de CrousVidal. La llàstima és trobar-se amb versions il·legals del
tipus Flash per Internet amb noms tan increïbles com
New Mexico o ChiliPepper (sense els caràcters accentuats). Ara és feina dels lleidatans de preservar-ne el
seu art, la seva memòria i dignitat, i reconèixer i tenir
present Crous-Vidal com un gran grafista.
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Type Books: Ressenyes de llibres sobre tipografia i entrevistes amb els
autors.
http://www.typebooks.org
Typographer.com: Notícies sobre recursos, articles i llibres.
http://www.typographer.com
Typographie et civilisation: Relacions de la tipografia i la cultura.
http://www.typographie.org

Webs
(Totes les adreces s’han comprovat la primera setmana de febrer del 2002)
&Type!: Publicació electrònica sobre tipografia.
http://www.graphic-design.com/Type/index.html
Abc typografy: Museu virtual de tipografia.
http://abc.planet-typography.com
Caractères typographiques: Història, descripció i classificació.
http://caracteres.typographie.org
FontIdentifier: Per identificar un tipus.
http://www.identifont.com
Luc Devroye’s Home Page: Pàgina personal completíssima.
http://cgm.cs.mcgill.ca/~luc/
My fonts: Fonts classificades per famílies, per foneries, i programari.
http://www.myfonts.com
Neufville Digital: Foneria tipogràfica que ofereix els tipus de Crous-Vidal
en format digital.
http://www.neufville.com
Tipus Catalanes de Crous-Vidal

LA BIENNAL D’ART
LEANDRE CRISTÒFOL:
L’OPORTUNITAT
D’ENTRAR EN
CONTACTE AMB L’ART
MÉS RECENT
Antoni JOVÉ
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La Biennal d’Art Leandre Cristòfol aquest any ha arribat a la tercera edició, mantenint i renovant els propòsits que motivaren la seva posada en marxa l’any 1997,
alguns dels quals, val a dir, ja foren esbossats en els

precedents de l’actual biennal: la Biennal d’Art. Lleida 0
(abril-maig,1991) i la Biennal d’Art. Lleida 1 (març-abril,
1992). Aquests propòsits són, d'una banda, l’exhibició i
la revisió de la creació artística contemporània que es
dóna en el marc català i espanyol, i de l’altra, la promoció dels nous creadors. El primer objectiu, l’anàlisi del
context artístic actual, es materialitza a través de diferents exposicions, la publicació Impasse1 i l’organització de tallers i conferències2 . El segon objectiu, la promoció dels artistes, es fa efectiva a partir de la concessió del premi Leandre Cristòfol —guanyat fins ara per
Jordi Colomer (1997), Antoni Abad i Ana Laura Aláez
(1999) i Alícia Framis (2001)—, i l’adquisició d’obra, fet
que alhora suposa la creació d’una col·lecció municipal
d’art contemporani que ha de nodrir el futur Centre
d’Art La Panera.
Així, és fàcil advertir que la biennal no es restringeix
únicament i exclusiva a l’organització d’una exposició
col·lectiva cada dos anys, sinó que va més enllà, des del
moment que mitjançant les diferents activitats ja esmentades es busca una continuïtat entre una i altra
biennal, al mateix temps que es confereix coherència i
cohesió a bona part de les activitats que en matèria
d’arts plàstiques es desenvolupen des de la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.
Ara per ara, encara és aviat per avaluar les repercussions d’aquest projecte sobre la ciutat; tanmateix, hi ha
una sèrie d’efectes que no es poden obviar com són, en
primer lloc, la progressiva normalització de l’oferta i el
consum d’art contemporani, quelcom que podem consi-

nbf. Caixa Negra (2001)

Javier Codesal. Padre I (2001)

derar com un guany qualitatiu, en tant que des de la
condició perifèrica de la nostra ciutat, prenent Barcelona
com a centre, podem fer-nos ressò dels discursos artístics més actuals; i en segon lloc, la ubicació de la ciutat de
Lleida en el mapa cultural català i espanyol.
Naturalment, aquesta activitat, pel fet d’estar adreçada
a la difusió i l’exhibició de l’art més recent té els seus
detractors i els seus defensors. Part dels detractors
perpetuen —sigui per desinformació i desconfiança,
sigui perquè cenyeixen els seus gustos artístics a l’art
de finals del segle XIX i a molt estirar a l’art de les
avantguardes històriques— un discurs d’oposició que
veu en qualsevol manifestació artística contemporània
o un element distorsionador i amenaçador, o bé quelcom insubstancial i exempt de tota significació. En canvi, aquells que simpatitzen amb la creació contemporània contemplen aquest esdeveniment com quelcom
natural i necessari, i si es vol, inevitable. Altrament, des
d’aquesta posició favorable, no es pot negar que l’aposta
per la creació contemporània té els seus riscos, ningú
alberga veritats absolutes, ni molt menys es pot erigir
com a profeta; tanmateix, amagar el cap sota l’ala no és
la solució, sacrificar la possibilitat de construir hipotètics futurs des del present com a conseqüència del pes
feixuc de la pròpia història o el temor a equivocar-se,
acaba coartant, quan no paralitzant, tant l’ara com l’esdevenidor.
Així, si ens centrem en l’exposició inaugural de la biennal d’enguany, és difícil no admetre que el risc corregut
ha pagat la pena. Com en les edicions anteriors el co-

missariat de la biennal ha anat a càrrec de Glòria Picazo;
tanmateix, en la present edició ha comptat, a l’hora de
seleccionar els diferents artistes participants, amb la
col·laboració de José Miguel G. Cortés, director de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, i de María del
Corral, directora de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació La Caixa.
La característica principal d’aquesta exposició incial fou
la diversitat i heterogeneïtat de discursos artístics, que
van anar des de la pintura fins al net.art. Pel que fa a la
pintura, aquesta estigué representada per Felicidad
Moreno, que a través d’un viu cromatisme i l’experimentació amb diferents suports s’ha mantingut en el
marc d’aquesta disciplina d’ençà els seus inicis als anys
vuitanta. Al costat de la pintura de Felicidad Moreno,
però, la disciplina artística predominant fou la fotografia, emprada per Txomin Badiola, Juan Pablo Ballester,
Javier Codesal, Alícia Framis, Álex Francés i Rogelio
López Cuenca.
Les obres escollides de Txomin Badiola, malgrat que
estaven caracteritzades per un alt grau d’hermetisme,
no impedien, a causa de la riquesa de les situacions
recreades, que cada espectador pogués construir la seva
pròpia narració dels fets allí presentats, i era relativament fàcil que un dels motors desencadenants de les
diferents històries fos la violència, la qual era mostrada
explícitament o implícitament.
D’altra banda, Juan Pablo Ballester amb la sèrie "S.T.
(en ninguna parte)", transportà a un espai destinat a
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Txomin Badiola. Vida cotidiana (con dos personajes pretendiendo ser humanos) (2001)
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l’alta cultura unes imatges extretes de la cultura popular,
en aquest cas relacionades amb una tribu urbana en
concret: els skin heads. Amb aquest gest, així com també
en el tractament fotogràfic dels models, en la mesura en
què es perseguia el major grau d’objectivitat possible, l’artista indirectament ens proposava que reconsideressim
la nostra mirada envers l’altre, envers el diferent, al qual
moltes vegades jutgem a partir d’uns estereotips que
ens han imposat els mitjans de comunicació de masses.

Javier Codesal presentà tres fotografies: Padre I, Padre II
i Padre III, que tot i el seu valor autobiogràfic, com a
conseqüència d’una acurada i calculada posada en escena, que deixava a la figura del pare en un no-temps i
en un no-lloc, aconseguien superar abastament el món
íntim de l’artista per ubicar-se al si de cadascun dels espectadors, en tant que d’aquelles imatges es desprenia un
missatge universal, com és el camí cap a la vellesa.
De la mateixa manera Álex Francés en les seves obres
partia de la pròpia experiència, en aquest cas l’experiència del propi cos. Un cos que a través del contacte
amb la natura cercava la purificació de les vexacions
infligides per una societat que es mostra dèspota i repressora amb determinades opcions sexuals.
Alícia Framis, per la seva banda, amb la sèrie “Remix
Buildings” plantejava, a partir de la manipulació digital
d’unes fotografies, diferents intervencions artístiques
en espais urbans i arquitectònics, totes elles encaminades a fer-nos prendre consciència de diferents problemes que afecten les nostres societats capitalistes i avançades. Així, amb Crematorium with 24h Warm Space, ens
parlava alhora de la mort i dels sense sostre, en tant
que proposava un edifici que a més a més d’acomplir la
funció de crematori funcionés, amb la calor generada
per la incineració dels difunts, com un espai càlid 24 h
en el qual aquells que no tenen habitatge podrien resguardar-se de les inclemències del temps. Certament,
té un punt de morbidesa; tanmateix, no es tracta de
pensar tant en la seva execució real com en el gest
suggerent i transformador de l’artista.

Juan Pablo Ballester. S.T (en ninguna parte) (1999-2001)

Alex Francés. Duelo y deleite (2000)

Pel que fa a Rogelio López Cuenca, hem d’assenyalar
que el seu treball des dels seus inicis s’ha caracteritzat
per una forta càrrega crítica i política, i les obres presentades a Lleida són un exemple d’aquesta manera d’entendre el fet artístic. Els
treballs de Rogelio López
Cuenca que vam poder
veure a la biennal s’inclouen en un projecte que
du per títol “El Paraíso es
de los extraños”3 , en el
qual l’artista, servint-se
de la descontextualització, la juxtaposició i la tergiversació d’imatges mediàtiques i textos també
mediàtics, literaris o històrics prèviament apropiats, analitza la relació
entre Occident i Orient.
Finalment, deixant de
banda la fotografia i entrant al terreny de les
noves tecnologies, ens
trobàvem amb les obres
de la lleidatana nbf (Neus
Buira Ferré) i Daniel
García Andújar. Nbf, amb
la seva instal·lació, ens va
proposar l’enfrontament
amb la idea d’infinit a parAlícia Framis. Anorexic center (1999)

tir de la unió de la nostra respiració amb una successió dinàmica i inacabable dels signes matemàtics que
representen aquesta idea. Altrament, Daniel García
Andújar, l’àmbit creatiu i expositiu del qual és Internet4 ,
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presentà l’obra Technologies To The People NetArt Classics
Collections, en la qual es posava en qüestió la possibilitat de col·leccionar net.art, així com també els drets
d’autoria i propietat d’aquestes obres. Aquest
qüestionament es derivava, d'una banda, de la mateixa
presentació de l’obra: una successió de pàgines web
impreses digitalment sobre llenç, per tant congelades,
petrificades i momificades, privades de la seva funció
real, és a dir, existir en el temps i l’espai de la xarxa; i

d'altra banda, es derivava del procediment seguit a l’hora
de realitzar l’obra: l’apropiació, previ acord amb els diferents artistes, de les pàgines web de net.artistes de
renom internacional; per tant, tal com versa el títol, uns
clàssics d’aquest nou gènere artístic.
Acabat el repàs de les diferents propostes que vam
poder veure a la tercera biennal, tant per la seva varietat com per la seva qualitat, és inevitable que ens reafir-

Daniel Garcia Andújar. Technologies To The People NetArt. Clasic Collections (1999). Detall.

Rogelio López Cuenca. Mantar Bahari (Marina) (2000)

mem en l’aprovació d’activitats com aquesta, que esperem contribueixin a enfortir i eixamplar el teixit cultural de la ciutat.
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Amb motiu de la primera Biennal d’Art Leandre Cristòfol es va publicar
el llibre Impasse. Art, poder i societat a l’Estat espanyol, en el qual diferents
crítics i teòrics de l’art analitzaven la situació de l’art espanyol després
dels exultants però a la llarga nefastos anys 80. A aquesta publicació
l’han seguit Impasse Dos. Creació i context artístic a l’Estat espanyol, en la
qual prenen la veu tots els artistes de la primera i segona Biennal, i
finalment, Impasse 3. Una revisió de l’art català recent a partir de textos
publicats.
2
Entre els tallers realitzats destaquem el dut a terme per Daniel Canogar:
Cossos digitals, identitats virtuals (del 13 al 15 de novembre de 2001); i entre
les conferències, la protagonitzada per Marina Núñez (25 d’octubre de
2001). Al mateix temps cal assenyalar que al mes de juliol de 2001 Glòria
Picazo, comissària de la biennal, va organitzar un curs de comissariat en el
qual participaren artistes i estudiants d’Història de l’Art i d’Història, i que
es gestava a partir d’aquí una exposició que sota el títol Identitat
Condicionada (24 de gener-7de febrer 2002) treballà amb diferents obres
de la col·lecció generada a partir de les successives biennals.
3
Aquest projecte pot ser visualitzat a la pàgina web de l’artista: http://
www.lopezcuenca.com
4
http://www.irational.org/tttp

Felicidad Moreno. Loto (2000)

CUINAR
AL SEGLE XXI

Albert COGUL
Cuinar va fer l'home?
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És una afirmació sens dubte contundent, però certa. En
un magnífic cicle de conferències celebrades al Museu
de la Ciència de Barcelona, amb el títol Ciència i Cuina:
Encontres per als cinc sentits, vam tindré la sort de comptar amb reconeguts científic i antropòlegs catalans com
Ramon Clotet, catedràtic de química i bioquímica de la
UPC de Barcelona, o Jesús Contrera, catedràtic d'antropologia social i alimentària de la UB, a més de reconeguts cuiners de Catalunya. Cap dels assistents a les
conferències dubtàvem del fet, que avui em porta a escriure aquest article. La cuina és un art, mes o menys
reconegut per les institucions culturals del nostre país,
però un art.
Hi ha, sense cap dubte, moltes maneres de definir l'art,
però entenc com a definició vàlida l'habilitat de l'home
per transformar elements i situacions de la natura en
elements que enriqueixen els nostres sentits, és la capacitat de crear quelcom que ens reconforti l'ànima i
l'esperit, només pel pur plaer de gaudir-ne. L'home va
utilitzar el sílex per tallar i el fang per fer recipients, i
desprès els va decorar, l'home va utilitzar els tints naturals per fer perdurar el que havia vist i el que havia
viscut i li va donar un sentit artístic, l'home va utilitzar
l'expressió corporal per explicar fets a la resta i després els va escenificar amb periodicitat per recordar
les gestes de cacera, però el que realment va fer superior l'home per sobre de les altres espècies va ser la
capacitat d'aquest per transformar aliments que no eren
aptes per al seu consum, en part de la seva dieta. No hi

ha dubte que la primera eina que va utilitzar l'home per
això va ser el foc. L'home va començar a cuinar, alhora
que es feia amo i senyor del món. Centenars de milers
d'anys després, inventà el forn, l'olla, i descobreix la tècnica del fregit; ja al segle XX descobreix les microones.
L'home evoluciona amb la seva capacitat per transformar aliments i cuinar-los.Tinc la teoria que les civilitzacions mes pròsperes sempre s’han trobat entre els meridians 40 i 50, just a la "panxa del món", la part del món
on la diversitat vegetal i animal és més important, hi ha
mes elements per cuinar i menjar; gairebé m'atreveixo
a dir que la frontera la delimita tant pel nord com pel
sud la terra on creix la vinya.
Això em porta a fer una reflexió.Van ser unes costelles
a la brasa la primera obra d'art gastronòmic? Doncs
bromes a part, probablement sí, fins i tot m'atreviria a
dir que aquesta obra d'art datada de quan l'home lluitava per deixar de ser mico té la seva part de responsabilitat en l'existència de les altres arts; potser avui no
existiria ni Altamira ni les piràmides egípcies, si l'home
no hagués cuinat per fer-se a si mateix.
És realment un art la cuina?
En un moment en què la cuina està popularitzada pels
mitjans de comunicació de comunicació i per la fulgurant fama de moltíssims cuiners, cal replantejar-se si la
cuina ha fet un salt qualitatiu cap endavant o simplement si s'ha beneficiat d'aquests mitjans per donar a
conèixer el que ja existia: un camp creatiu sense fronteres, i encara per descobrir en gran part, i l'aprofita-

ment de les noves tècniques, mal anomenades cuina de
disseny, per arribar a nous conceptes en un ofici en el
qual per a molts semblava que la seva única utilitat era, a
més de complir la més importat funció orgànica, junt amb
la de respirar, satisfer el sentit del gust i el pecat de la gola.
No hi ha cap dubte que l'entorn de la cuina esta passant per un moment molt importat de transformació,
tant tècnica com conceptual. Així com en el seu moment els druides i els maies van passar a ser reconeguts en la seva feina, i després elevats al dret d'obtindre
una titulació, avui metges i arquitectes, als cuiners els
toca viure aquesta transformació en aquest moment, la
necessitat de professionalitzar la cuina comporta tindre
més coneixements tècnics sobre la matèria, i començar
a diversificar els tipus de cuiners.
És cert que dins del boom de cuina en la qual ens trobem
immersos, el que més atrau als nous cuiners són els credos dels cuiners estrella, l'avantguarda. Molts d'aquests
aspirants es deixen enrere l'aprenentatge de la base.
Quants teòrics pintors, aspirants a avantguardistes, no
saben fer dibuix clàssic? Quants teòrics actors televisius serien incapaços d'aguantar 3 minuts dalt d'un escenari? Doncs això també passa a la cuina: tothom vol
ser el millor i el mes ràpid i això amb la professionalitat
i l'art no lliga, tot i que caldria deixar un petit espai per
als genis que encara no saben que ho seran, i potser mai
seran proclamats o reconeguts, però d'aquests n'hi ha
pocs, com en totes les arts; sabem perfectament que
son espècimens realment difícils de trobar, i quan neixen, la seva llum ens indica que en tenim un al davant.

Oficis creatius? Tots els creadors ho són d'ofici, perquè
per molt imaginatiu que siguis, per molta capacitat creativa que tinguis, per entrar a formar part del grup d'homes i dones que aspiren a ser anomenats per tan apreciat adjectiu, artista, calen un parell de coses. La primera es innata: l'ofici. Un creador tria on vol i que vol
crear de forma natural, per instint, i l'altre és aprendre
les tècniques necessàries per poder dur a terme les fantàstiques idees que penses que tens al cap, perquè per ser
artista no n'hi ha prou amb creure que ho ets, sinó que
cal demostrar-ho amb creacions, i sobre tot cal demostrar-t'ho a tu mateix, i això només es pot fer a través del
treball i de la perseverança, i de creure en tu mateix.
No tinc cap dubte que la cuina és un art, perquè igual que
jo, hi ha moltes persones que ens emocionem davant de
la creació d'un cuiner. Com a cuiner sento enveja sana de
les creacions d'altres cuiners ala quals admiro per les seves creacions, pels seus conceptes, perquè son creadors
a la llum o a l'ombra, però artistes.
No tinc cap dubte que tots els que teniu aquests fulls a
les mans heu sentit el mateix que jo al veure l'obra d'un
altre, independentment de l'art al que esteu abocats,
heu reflexionat sobre el que us falta per aprendre, com
aconseguir l'expressió d'aquest actor, sobre l'escenari,
el sentiment que m'impregna l'obra de determinat pintor, o les sensacions que un cuiner ha volgut reflectir
en un plat.
No sé si el fet d'haver-me iniciat en la cuina al Celler, just
davant de l'Escola de Belles Arts i l'antiga sala de teatre
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Boulevard de Lleida ha fet millorar els meus plats, però
del que sí que n'estic segur és que m'hi ha impregnat la
seva essència. Pintors, escultors, dissenyadors, actors,
gravadors, aquarel·listes i creadors de tota mena em
provocaven una sana enveja amb les tertúlies sobre conceptes, tècniques i filosofies sobre l'art, em van fer adonar
que aquell ofici al qual l'esclavitud de l'economia m'havia
arrossegat era tot just el punt de sortida d'un mar de
somnis en què la imaginació, la tècnica i la creativitat m'obrien les portes de bat a bat. La cuina reuneix totes les emocions de l´art en una: l'admiració pels mestres, el volum
de l'escultura, el color de la pintura, la tècnica del gravat,
la immediatesa del teatre i així fins a esgotar totes les
possibilitats d'expressió artística que conec.
Per mi avui cuinar és una manera d'entendre i d'interpretar la meva vida, cuinar és un bon credo a seguir,
que em porta al cel cada dia i que m'ha fet conèixer
l'infern. Si hi ha un creador, de segur que li hauria agradat ser cuiner; si hi ha un art conceptual que el món
encara no ha descobert, és la cuina.
Com a cuiner tinc la necessitat d'expressar emocions,
sentiments, sensacions i alegries i aquestes les expresso a través de la meva cuina, molts cops sense importar-me si aquella creació és comercial o no. Això m'ha
aportat lloances i en molts casos, crítica.
Els cuiners hem de començar a fer educació gastronòmica als nostres comensals, no podem anar a veure un
concert, un museu o una obra de teatre si no estem
disposats a emocionar-nos.

Avui, pràcticament deu anys després d'aquesta "revelació interna", continuo lluitant cada dia per obtindre millor capacitat tècnica, més coneixements, més experiències i així poder portar a terme noves fites que alimentin el meu instint de creació.
L'art de cuinar o encisar
La cuina està sotmesa a gran quantitat de criteris, tant
dels que hi entenen com dels que no. I qui és qui per
catalogar aquest criteri?
És difícil, ningú visita museus d'art clàssic o contemporani, va al cinema o al teatre, visita magnífics edificis ni
assisteix a espectacles de dansa o cant, cada dia. I encara menys 21 cops per setmana, que és la mitjana d'àpats
que fem. Tothom te relació periòdica amb la cuina, per
activa o passiva. Això no vol dir que un cafè amb llet o
un plat de bledes sigui un obra d'art, així que existeix
un criteri molt ampli, la cuina no es una ciència exacta,
tot i que amb tècnica i disciplina podem aconseguir plats
clònics, però cada un d'ells amb ànima pròpia.
Caldria també definir tipus de cuina; no és millor cuiner un que elabora una deconstruccio del pa amb tomàquet que el que el fa com sempre s'ha fet, són simplement filosofies diferents, és la diferència entre un
artesà i un altre que, a més, vol aportar alguna cosa
nova, crear.
La valoració d'una cuina de qualitat està subjecta a molts
criteris i és possiblement l'expressió artística més inte-

ractiva de totes i una de les més complicades de demostrar al gran públic.
Un altre fet diferencial de la cuina és que és un art "car
de gaudir". Podem gaudir de la contemplació d'una
aquarel·la, de la música, de l'escultura, etc., des del nivell més amateur, fins al de més nivell, a un preu raonable. Excepte si desitgem comprar l'obra, aquí neix la
diferència, a la cuina cal comprar l'obra per gaudir-la, i
la cuina de qualitat val diners.
Certament, amb la meva experiència, no com a cuiner,
sinó com a gastrònom de cuina de qualitat, he pogut
gaudir de la capacitat artesana de grans cuiners, molts

cop autodidactes, mestresses de casa o simplement cuiners conseqüents amb el producte que l'envolta i de
genis del foc amb la capacitat creativa que els avala i un
equip humà molts cops responsable de la veritable obra.
Més d'un cop he trobat en el grup dels primers qualitats
que corresponen més als genis, i genis que s'han aprofitat
d'una bona administració empresarial del seu restaurant
per ser considerats uns genis, quan en realitat estan en el
grup dels bons artesans, tot i que per ser un cuiner de
primera fila cal ser un bon empresari, així de clar; si la gent
no es menja els teus plats no hi ha criteri, no hi ha opinió,
i com hem dit abans l'obra és cara, i no la pots lluir, ni
explicar, ni tan sols ensenyar-ne una fotografia; l'has con-
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sumit i l'has gaudit tu solet o amb els teus companys de
taula, i has pagat un preu que molts cops és prohibitiu.
Com explicar a una societat consumista, que ha canviat
anar a l'església per veure la marca de la creu, per anar
a les grans superfícies comercials a lluir la marca del
seu abric, bossa, cotxe, a adorar el signe de la marca de
moda, el gran deu Nike, que sens dubte va en Ferrari i
mira l'hora en Rolex i no hi ha dubte que cada dia assisteix a la missa d'Operación Triunfo, i que la Lliga de Campions ens empari.
Gràcies a Déu, aquesta paròdia és exagerada però penosament certa. Als restaurants no hi ha etiquetes ni
logotips del que s'ha menjat. Per acabar d'arrodonir-ho
resulta que en l'àpat no hi havia ni tan sols llagosta!!
Doncs que has menjat per aquest preu?, Com pot un
quadro com el Guernica, ple de dibuixos infantils i sense
cap sentit, valdre el que val? O una obra de Tàpies, i ja
no parlem d'en Mariscal.
Només una persona sense criteri pot expressar el que
he dit, i no tindre criteri no és un pecat, és una carència,
però per desgràcia hi ha massa gent que sense capacitat de criteri valora la feina dels cuiners, els famosos i
els que no ho són.
No es el mateix veure el Guernica en una fotografia que
gaudir al davant de l'original. Quanta gent opina d'aquestes obres i no les ha vist mai al natural! Quanta gent
parla de les grans creacions d'uns cuiners i de les mancances d'altres i mai s'ha assegut a la seva taula?

I un cop davant del Guernica, quanta gent té coneixement del context en què va ser pintada l'obra per poder realment gaudir-la en tota la seva plenitud? Quanta gent seu a la taula d'un cuiner valorant perquè l'autor ha arribat a les conclusions que ens posa a taula?
Pràcticament ningú, però a diferència de les altres arts,
els comentaristes gastronòmics o comunicadors de
cuina massa vegades són famosets abocats a la bona
taula sense un profund coneixement de la tècnica i la
matèria. Certament no em sento representat per les
senyores Bàrbara Rey o Florinda Chico, i totes dues
tenen avui en dia espais televisius o llibres de cuina, tot
i el meu respecte cap a elles. La veritat, gràcies a déus
dels bons gastrònoms, també n'hi ha a Catalunya, fins i
tot a Espanya, tot i que una part important d'ells es
guien tot sovint per interessos comercials.
D'altra banda, l'alta cuina està necessitada de molts complements per gaudir-ne. De segur que tindre al menjador de casa nostra el senyor Flotats fent una demostració de la seva capacitat artística és un privilegi i una
sort irrepetible, però on gaudirem realment del seu
talent serà en un confortable teatre amb unes condicions de so adequades, en un decorat adient i amb els
seus companys d'escena i sobretot amb el desig de
gaudir de les seves qualitats interpretatives. Anem a
passar una bona estona, no a criticar!!
Doncs la cuina és el mateix que el teatre, cal una
bona taula, l'ambient adient, un bon vi que no ens
tapi les sensacions que pretén donar el cuiner, i que
anem a enriquir l'ànima amb les arts de la bona tau-

la. Cal tindre en compte que la feina d'aquest cuiner
és com al teatre, cada dia dos funcions, és igual l'humor amb què et posis a treballar, si plou o neva, cal
deixar l'espectador satisfet i això tant a la cuina com
al teatre és un repte diari. Fins que no acaba la funció i no parles amb l'espectador, no sap si li has proporcionat el plaer que pretenies, i en tot cas ja no
pots rectificar la teva obra, la presentes en viu, en
directe.
I ara em direu: però la cuina no és així en el dia a dia,
no vas al restaurant a ser sorprès en cada plat? Cert.
Tampoc vas cada setmana al cinema amb la idea de
sortir enlluernat per la qualitat de la pel·lícula que
ha costat milions de dòlars, la majoria dels cops simplement has vist una pel·lícula, has dinat, has sopat.
Però? Vas al teatre amb la mateixa il·lusió que al cinema? La meva opinió és que no, al teatre cuinen
només per tu, i aquells homes i dones treballen a
peu de trinxera per aconseguir la teva satisfacció,
amb l'afegit que tu pretens obtindre altres sensaci-

ons. Doncs a l'alta cuina és el mateix, cal anar disposat
a gaudir-ne.
Val a dir que hi ha moltes pel·lícules que ens satisfan
al sortir del cinema, però en la majoria dels casos és
fastfood, et treu la gana i et deixa content, i no és
una crítica cap al setè art, Déu me'n guard.
No tingueu cap dubte que estem en el moment dels
cuiners, està explotant per moments i ni jo mateix
sóc capaç d'imaginar on podem arribar. A més a més,
tenim la sort de ser al rovell de l'ou: Catalunya és
sens dubte el centre de la cuina mundial, i encara ho
serà durant 8 o 10 anys més com a mínim, i si no,
temps al temps, i això és un privilegi per als cuiners
que fem el gruix d'aquesta nova generació. Tindrem
la possibilitat d'impregnar-nos d'aquest moment per
millorar encara més, i els comensals, de viure un
moment únic a la cuina mundial, l'autèntic renaixement del minimalisme, la textura, l'aroma, el gust, el
plaer de gaudir d'una obra d'art.
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L´APRENENTATGE
DE LA
FOTOGRAFIA A
LLEIDA – RÈPLICA
Toni PRIM
70

Ha estat una agradable sorpresa constatar el desplegament d'energia que aquesta publicació ha realitzat darrerament envers la situació de l'art de la llum a les nostres contrades. No puc deixar de felicitar la Florencia
Corretti amb el seu treball d'investigació, al número 16,
sobre els antecedents de la SOCIETAT FOTOGRÀFICA DE LLEIDA, i a tot el nombrós equip de col·laboradors que, en el número 17, han elaborat l'extens dossier LA FOTOGRAFIA A LLEIDA: UNA DIAGNOSI DE
LA REALITAT.
Aquest dossier, que com és lògic podria ser la base d'un
estudi més exhaustiu, dedica un apartat, signat per la
Mariona Roure, a l'anàlisi de la situació de l'ensenyament de la fotografia a Lleida, article que considero realitzat sota una òptica desenfocada, per utilitzar termes
estrictament fotogràfics.Tot i que el desenfocament, en
imatge, constitueix també un llenguatge: una manera de
no voler o de no deixar veure conscientment; per tant,
una actitud tendenciosa i qui sap si no interessada.
La Mariona Roure divideix el panorama de l'ensenyament de la fotografia a Lleida en dos blocs: l'un format
“per associacions de veïns (Sant Llorenç o Balàfia en
són un exemple), per institucions com l'Ateneu Popular de Ponent o els centres municipals de joventut o
per establiments comercials...” (sic). L'altre bloc “es troba
en mans d'escoles o iniciatives privades”. Davant
d'aquesta sorprenent divisió se'm plantegen algunes
preguntes: 1a.- Què tenen a veure, per exemple, els
establiments comercials i les associacions de veïns per
a posar-los en el mateix sac? 2a.- L'Escola de Belles

Arts on és? 3a.- Quan parla d'escoles privades, en plural, a quines es refereix? O és que n'hi ha més d'una?
A partir d'aquestes premisses, suficientment desenfocades, l'esmentat article estableix un esquema que sempre funciona: els bons (els del primer sac) i els dolents
(els del segon). Així hi trobem perles com: “existeixen
persones que tenen la sort de ser autodidactes...”, “els
preus que es demanen per l'ensenyament estan pels
núvols...”, “la qualitat d'allò que s'ofereix no és proporcional a les quantitats que es demanen”, “en la majoria
de centres no es potencia la creativitat... s'inculca una
mena de doctrina... no es tenen en compte les possibilitats de creació que pot tenir l'alumne”,“la meva experiència personal com a docent en diversos tallers m'ha
permès lluitar contra les mancances que vaig trobar
quan era estudiant.” Entre moltes altres asseveracions
no menys inexactes i que fan bona aquella màxima que
diu que no es pot ser jutge i part al mateix temps.
Diguem, d'una vegada, les coses pel seu nom: que jo
sàpiga, l'únic centre privat dedicat a l'ensenyament de la
fotografia existent a Lleida amb una programació estable i ininterrompuda des de l'any 1982 —ara en farà
20!— és el Centre d'Estudis Creatius (abans Fotocentre)
que tinc l'honor de dirigir.
Que aquest centre es va muntar sobre la base d'un
programa facilitat per la Visual Arts Studies de Rochester
N.Y., on vaig tenir l'oportunitat d'obtindre part de la
meva formació fotogràfica, quan Lleida era un desert en aquest camp.

Que durant molts d'aquests 20 anys el nostre centre
ha estat l'única opció privada o pública i per tant ha
omplert un espai per a uns quants centenars (aviat un
miler) d'alumnes que s'han beneficiat dels nostres esforços a canvi d'una remuneració lícita, lògica i raonable que tot just sobrepassa les 1.000 ptes./hora, de les
quals caldrà deduir salaris, amortitzacions, materials i
impostos com la SS, l'IVA i l'IAE d'ensenyament entre
altres; impostos que, per cert, desconec si tots els
del “sac dels bons” estan obligats a cotitzar i efectivament ho fan.
Que el nostre centre, davant de la lògica mancança de
professorat amb títol oficial en un estat en què la universitat no contempla la
fotografia (ni a nivell
d'Història de l'Art, com
molt bé reconeix la
Mariona) s'ha nodrit de
professionals i creatius de
prestigi com ara el Joan
Saureu, el Jordi Pou, la
Susanna Martínez, el
Manel Viladrich i l'Emili
Morreres, entre molts altres, a part dels de la casa
com ara el Gener Massot
i, recentment, el Rafael
Martinez, el Fernando
Aguado, la Silvia Jorge i el
Miquel Àngel López en el
departament de Disseny

Gràfic, Audiovisuals i Fotografia Digital. Personalment,
no en conec de millors.
Que, a part de l'activitat docent que ocupa més de
tres-cents metres quadrats repartits entre tres aules,
un laboratori i un plató, hem destinat des del principi
un espai estable a l'exhibició de creació fotogràfica en
què han passat per les nostres parets Joan Fontcuberta,
Javier Vallhonrat, Daniel Canogar, Toni Catany, Marc
Viaplana i Mabel Palacin, només per citar-ne alguns, molt
abans que passessin per qualsevol altre espai de la ciutat dels considerats avantguardistes. I puc dir, amb orgull, que el nostre espai ha estat l'únic de Lleida present en totes les edicions de la Primavera Fotogràfica
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a Catalunya i figura en les més importants guies internacionals de sales d'exposició dedicades a la fotografia,
arreu del món.
Vull afegir, també, que el nostre centre disposa de l'homologació del Departament de Treball de la Generali-

tat de Catalunya, avalada per la Certificació de Qualitat ISO 9002, recentment certificada per AENOR, per
impartir cursos privats i de formació ocupacional i així
ho ha fet durant més de deu anys. Cursos dels quals
s'han beneficiat de manera gratuïta centenars d'aturats, més de la meitat dels quals ha trobat feina relaci-

onada amb les matèries impartides, gràcies als nostres
convenis amb empreses del sector.
Què més cal afegir? Potser poca cosa més. Llàstima
que les inconsistents crítiques que l'autora de l'esmentat
article fa tan poc subtilment al nostre centre no les
hagués fet quan n'era alumna i no només durant un
curs sinó al llarg dels dos anys complets en què hi va
estar inscrita, aprofitant complidament, per cert, el ser-

vei gratuït de laboratori i biblioteca en hores lliures
que el nostre centre sempre ha ofert. Crec, sincerament, que ara que dirigeix cursets en associacions de
veïns no és el moment més elegant per fer-ho. I la credibilitat dels seu treball d'investigació (?) se'n ressent,
així com, malauradament, el conjunt del magnífic dossier, pel qual una vegada més em complau felicitar aquesta publicació.
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CARRERA
V I L A N OVA
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La seva activitat professional es desenvolupa en un àmbit
distant de la fotografia, ja que és professor de Física a la
Universitat de Lleida. Però l’interès per la fotografia li
ve de lluny, i no la considera en absolut un món
contraposat a l’altre. S’endinsa en l’activitat fotogràfica
d’una manera bàsicament autodidacta, que es complementa amb l’assistència a seminaris impartits per Lucien
Clergue o Franco Fontana.
L’any 1992 exposa per primera vegada a Almacelles, el
seu poble, el reportatge NAMASTE Imatges quotidianes
de l’Índia, que després es veuria a la Sala Nàusica de
l’Ateneu Popular de Ponent, on també ha participat en
el cicle “Imatges d’arreu del món” amb projeccions
dedicades a l’Índia i el Vietnam.
L’any 1995 exposa el treball titulat Cos de pedra, Cos de
palla a la Sala Municipal de Sant Joan de Lleida, que
posteriorment arriba a Cervera i a Barcelona (espai
Pro-40 i galeria-llibreria Tartessos), i es publica a la revista La Fotografia (1997, núm. 59). Això suposa l’inici
d’una línia creativa d’introspecció al voltant del
tractament fotogràfic de les formes del cos femení. La
narració fotogràfica fonamentada en el diàleg cosescenari –en l’encaix de la geometria del cos versus la
geometria de l’escenari–, es concreta en el darrer treball
presentat l’any passat amb el títol de Geometries a la
galeria Periferiart de Lleida i publicat a La Fotografia (2001,
núm. 85). En els propers mesos l’exposició visitarà Madrid i València sota l’organització de la galeria EFTI, alhora
que s’hi aniran introduint obres de nova creació.

Creació
75

Geometries (2001). Sèrie: Estructures
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XVII PREMI DE PINTURA
Aquesta és la primera edició del premi amb caràcter internacional i ha estat dedicat
al desaparegut artista Joan Font Revés.
Es van presentar un total de 88 obres.
1r PREMI:
Dotació de 600.000 PTA,
per Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida: núm. 20
Autor: Núria Rion Virgili (la Canonja, Tarragona)
Títol: Orígen i Vivència
2n PREMI:
Dotació de 400.000 PTA,
per Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida: núm. 60
Autor: Gabriel Pérez Bolaño (Lleida)
Títol: Paradís Oníric
Menció a:
Núm. 78
Núm. 42
Núm. 26
Núm. 7
Núm. 22

obra: Olor a pols
obra: Pas zebra
obra: s/t
obra: s/t
obra: Cartas a mi memoria

Autora: Mercè Humedas Parés (Lleida)
Autor: Sebastià Farré Monné (Guissona, Lleida)
Autor: Rafael Murió (Sao Paulo, Brasil)
Autor: John Lahuis (Miami, EUA)
Autor: Víctor Méndez (Espanya)

XVIII PREMI DE PINTURA
Convocatòria per a l’estiu d’enguany. Aquesta és la segona edició internacional i
estarà dedicada a l’artista desaparegut recentment senyor Ramon Puig Reñé.

Cercle de Belles Arts
XI FIRA INTERNACIONAL DE PINTURA I DIBUIX
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Programada per als dies 11 i 12 de maig de 2002,
dins de les activitats programades per la Festa Major de Lleida.

XXXIV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Programat per al dia 12 de maig de 2002,
dins de les activitats programades per la Festa Major de Lleida.

III PREMI DE GRAVAT CIUTAT DE LLEIDA
1 Hi podrà concórrer qualsevol artista que utilitzi la tècnica del gravat.
2 El tema serà lliure.
3 La tècnica del gravat empleada ha de ser necessàriament sobre planxa de material
rígid: metall, fusta, etc., gravada per mitjà dels procediments de la punta seca, burí,
aiguafort, aiguatinta, aiguada, manera negra, vernís tou, etc., als quals podreu afegir
totes aquelles altres tècniques gràfiques que cregueu oportunes.
4 El gravat no sobrepassarà, sense emmarcar, els 105 x 75 cm, emmarcat amb metacrilat
transparent i marc metàl·lic o de fusta, de motllura no superior a tres centímetres.
5 Cadascun dels artistes podrà presentar una sola obra. Aquesta haurà d’ésser
totalment inèdita, i seran considerades així aquelles que no hagin estat exposades en
públic. L’oblit d’aquesta circumstància serà motiu d’anul·lació del premi encara que
aquest hagi estat atorgat.
6 En el moment de presentar les obres, els participants o els seus representants
hauran de subscriure una butlleta en què haurà de constar:
a) El número d’inscripció.
d) NIF
b) Nom i cognoms del participant.
e) Títol de l’obra.
c) Adreça completa.
f) Tècnica.
7 S’estableix un únic premi de 1.352 € i un accèssit de 300 €.
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8 La planxa guanyadora passarà a formar part del fons d’art del Cercle de Belles
Arts de Lleida.
9 El guanyador del premi haurà de realitzar una tirada de 30 gravats de la planxa
guanyadora, els quals haurà d’haver presentat juntament amb la planxa inutilitzada
abans del dia de lliurament dels premis.
10 El període d’admissió de les obres queda obert fins al dia 19 d’abril de 2002. Es
podran lliurar a la seu social del Cercle de Belles Arts de Lleida (c/ Major núm. 24, 1r
pis, 25007 Lleida- Telèfon 973243725), de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre. El
Cercle de Belles Arts lliurarà al participant o al seu representant un rebut numerat
de conformitat.
11 El Cercle de Belles Arts i l’Associació d’Arts de Ponent no es fan responsables,
en cap cas, de les possibles pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el
transport. Una vegada presentada l’obra, l’autor o representant no podrà retirar-la
fins a la cloenda de l’exposició.
12 Es realitzarà una exposició a la Sala Maria Vilaltella del Cercle de Belles Arts de
Lleida, amb una selecció de les millors obres presentades.
13 L’autor o persona degudament autoritzada podrà passar a recollir l’obra, a partir
del dia 20 de maig de 2002, a la seu del Cercle de Belles Arts, dins dels horaris
assenyalats anteriorment. En el termini de 30 dies, les obres no retirades restaran
en propietat de l’entitat.
14 El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi en el món de l’art. La
seva composició s’anunciarà en el moment oportú.
15 El veredicte del jurat serà inapel·lable.
16 La decisió del jurat es farà pública el dia 24 d’abril de 2002 a través dels mitjans
de comunicació. Els lliuraments dels premis es duran a terme el dia 6 de maig de
2002 a la sala Maria Vilaltella del Cercle de Belles Arts de Lleida.
17 El Cercle de Belles Arts de Lleida i l’Associació d’Arts de Ponent es reserven el
dret de poder modificar i canviar algun punt de les bases. El fet de la presentació de
l’obra suposa per al participant el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

XXXIV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA (TEMA LLEIDA)
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1 Podran participar-hi tots els pintors nacionals i estrangers que desitgin plasmar
amb el seu art la bellesa de la ciutat de Lleida.
2 Les dates de celebració del Concurs seran el dia 12 de maig de 2002.
3 El Concurs començarà a les 10 h del matí i cada artista haurà de presentar acabada
la seva obra a les 14 h de la tarda, al local social del Cercle de Belles Arts de Lleida.
4 El Tema podrà ser de lliure elecció però s’haurà d’ajustar obligatòriament a la ciutat
de Lleida.
5 Per a la realització del quadre, l’artista podrà escollir el material, la tècnica i l’estil
que desitgi.
6 La dimensió mínima de l’obra serà de 15 F.
7 Cada artista participant, abans de començar el Concurs, haurà de presentar-se al
local social del Cercle de Belles Arts, carrer Major núm. 24 1r pis, a partir de les 9 del
matí, on es numeraran i segellaran les teles.
8 Acabat el Concurs, es reunirà el Jurat per tal de qualificar les obres. A les 18 h de la
tarda del dia 12 es realitzarà el lliurament dels premis. Les obres premiades quedaran
com a propietat del Cercle de Belles Arts.
9 El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si, al seu criteri, l’obra no
aconsegueix la qualitat suficient.
10 Acte seguit, es procedirà a l’obertura de l’Exposició, i quedarà oberta fins al dia 19
de maig.
11 Després de clausurada l’Exposició, podran ésser retirades les obres exposades en
un termini de 30 dies, pels seus autors o persona autoritzada. En el cas que no fos
així, restaran com a propietat del Cercle.
12 El fet de participar en el Concurs suposa la total acceptació de les bases i la
conformitat amb el veredicte del Jurat.
Lleida, febrer de 2002
PREMIS
1r Premi de 600,00 €
4t Premi de 240,00 €
2n Premi de 360,00 €
5è Premi de 180,00 €
3r Premi de 300,00 €
6è Premi d’Arts de Ponent 180,00 €
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Dates de celebració: Festa Major de Maig (dies 11 i 12)
Lloc: Rodalies de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
Inscripció:
Els participants abonaran la quantitat de 78,00 € d’inscripció
Els artistes que siguin socis del Cercle de Belles Arts de Lleida o de l’Associació
d’Arts de Ponent tindran una reducció de 18,00 €. Per tant, hauran d’abonar 60,00 €.
En ambdós casos, a les esmentades quantitats s’inclou el dret al sopar de cloenda.
La data límit d’inscripció serà el 30 d’abril de 2002 (no s’admetran inscripcions
després d’aquesta data). El nombre màxim és de 40 places.
Cal retornar la butlleta d’inscripció acompanyada de la fotocòpia del justificant de
l’ingrés bancari al Cercle de Belles Arts de Lleida, carrer Major núm. 24, 25007
Lleida.
A tots els participants se’ls designarà un número segons la data de recepció que
serà el lloc a ocupar en el recinte de la Fira.
Els premis seran per especialitat, i aquestes són: Pintura, Aquarel·la, Gravat i altres
tècniques.
Tots els inscrits tindran un diploma de participació.
Cada Artista-Pintor podrà participar al Concurs amb l’obra que cregui més adient.
Solament les obres que es presentin a concurs podran estar emmarcades.
El Cercle de Belles Arts de Lleida com a Entitat Organitzadora es reserva els drets
de variar algun dels apartats de les bases per motius aliens al Concurs.
La decisió del Jurat serà inapel·lable.
Els Artistes-Pintors podran participar en el XXXIV Concurs de Pintura Ràpida del
dia 12 de maig.

AEM-BELLES ARTS TEATRE
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Representació de l’obra Aquí hi ha mullader, de Lluís Coquard, a la Mostra de Teatre
Ciutat de Lleida de l’any 2001.
Aquesta obra es continuarà representant durant tot l’estiu per diverses poblacions
d’arreu de Catalunya.
S’està assajant l’obra de Nicasi Camps Cast o una vida gens casta. L'estrena és realitzarà
amb la presència de l’autor a la Mostra de Teatre Ciutat de Lleida de l’any 2002.
Així mateix, s’està preparant per al dia 8 de maig l’estrena de l’obra El Mutis de Moliére
(el caudal d’un actor), de l’autor i advocat Emili Baldellou al Teatre Principal de Lleida.

CORAL L’ESTEL
Actuacions a:
Barri de Cappont de Lleida amb motiu de Mans Unides.
Gimenells
Auditori Enric Granados de Lleida a favor de la síndrome de Dawn.
Catedral de la Mare de Déu de Montserrat.
Conjuntament amb la Coral de la Granja d’Escarp a l’Auditori Enric Granados.
Catedral de Lleida amb motiu de l’aniversari de l’afusellament del beat Francesc
Castelló i Aleu.
Acadèmia Mariana en la missa del Certamen Marià.
Casino dins de la setmana cultural de la Penya Barcelonista.
Vall de Núria.
Missa celebrada amb motiu del dia de la Seu Vella de Lleida.

Josep Fonollosa,
mestre d'hipòcrites
per Emili Baldellou
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Amb tota probabilitat, la classificació de la Naturalesa
en tres únics regnes (mineral, vegetal i animal) és inexacta, atès que, entre ells, no s’hi inclou l’actoral. El
motiu d’aquesta omissió de les Ciències Experimentals cal buscar-lo en el caràcter canviant i polimòrfic
—ingrat per al mètode científic— d’aquest ésser que
anomenem còmic o histrió i que els antics grecs, observadors més aguts que nosaltres, anomenaven hipòcrita.
L’hipocresia és, doncs, l’art de l’actor; en conseqüència,
l’excel-lència d’aquest "art de la mutabilitat" rau en la
capacitat de transformació de qui el practica. En canvi,
el fregolista (per l’italià Fregoli, el seu gran mestre) resta
lluny de l’histrió: a diferència d’aquest, que opera en
l’esperit del personatge, l’activitat d’aquell es limita al
transvestisme. És un virtuós del canvi sobtat de vestuari i de l’adaptació a la nova escena en un temps rècord. Per desgràcia, la proliferació incontrolada dels
fregolistes —principalment, més enllà dels escenaris—
ha produït una apropiació indeguda del terme "hipòcrita" i, per ella, una perversió equívoca del seu original sentit. Malgrat tot, encara resten vestigis —no pas
gaires, però— d’aquell art dels comediants ja gairebé
extingit: Josep Fonollosa, al meu entendre, n’és un. Representa la pervivència de l’antic hipòcrita grec, del
vell actor de teatre.

I no ho dic per quedar bé ni malament (atès que, com
ja se sap, no es pot parlar bé d’un còmic sense ofendre’n un altre, ni malament sense que algú no li xerri).
És, senzillament, una qüestió de tradició o, si es vol, de
transmissió de l’ofici. En l’aprenentatge dels actors
d’abans —com en totes les feines artesanes—, la tècnica era sempre un patrimoni heretat. Es transmetia
per exemplificació a l’aprenent i aquest la rebia filtrada
per l’art (o artesania) del mestre. En aquest procés, hi
havia un component d’iniciació i d’intimitat. De ritu.
Des que l’art del comediant s’imparteix a les acadèmies, la tècnica —pretesament autònoma— s’ha desprès
de la tradició i l’actor-hipòcrita ha anat perdent la referència del mestre, de la transmissió personal i, en
darrer terme, del sentit de ritu (i això, si tenim present
com i d’on va sorgir el teatre, té la seva importància).
D’altra banda, si el teatre és sempre el producte del
seu temps, no ens ha d’estranyar que un teatre actual
hagi perdut aquest sentit i, fins i tot, el senderi.
Josep Fonollosa, el vell actor, va rebre aquell mestratge. Ha rebut i ha transmès aquella tradició actoral (la
de l’escola d’en Borràs a Barcelona; la dels germans
Florista a Lleida), avui dia substituïda per l’escola de
mercat i per la formació acadèmica indiferenciada. Actualment, la tradició ja no és transmissible; només ho
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són les accions de la franquícia d’art dramàtic que hi
ha en el seu lloc.
No és estrany, doncs, que un vell actor senti que el seu
temps s’ha esgotat; el temps, ara, passa més depressa:
el predomini de les noves tecnologies ha imposat un
ritme trepidant (que no intens), i ha fomentat l’aparició
d’hipòcrites precoços i d’espectadors impacients. Abans,
el teatre era un "art efímer"; ara, és només "fugaç".
Per tot això, l’actor d’abans, algú com Josep Fonollosa,
pot arribar a pensar que Talia ha canviat massa, que

s’ha fet un lifting i s’ha assiliconat els pits; que li ha fet
el salt amb els fregolistes que muden la pell a cada
moment per anar a la moda; que l’ha abandonat per
ser massa tradicional. En definitiva, que l’ha traït. Aleshores, se n’adonarà que la Talia que encara estima és
una altra, una que ja no hi és. Què pot fer, aleshores, el
vell actor, sinó fer un mutis?

Un mutis tan dramàtic com pugui, això sí.

Josep Fonollosa
representarà el seu darrer personatge a:

EL MUTIS DE MOLIÈRE
(el caudal d’un actor)
d’Emili Baldellou
Teatre Principal, 8 de maig de 2002, 10 nit.
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