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EDITORIAL

La revista ARTS ha estat guardonada amb el 1r Premi a la Comunicació Associativa de la Federació d’Ateneus de Catalunya,
que aquest any arribava a la 30a edició. Aquests premis, una
fita molt important per a la Federació, es van anunciar la tarda
del 9 de desembre del 2019 al Palau de la Generalitat.

El Consell de Redacció, veritable motor de la publicació, ha viscut amb alegria aquest guardó, com no podia ser d’una altra
manera, però sabem que el millor premi és seguir fent possible
el fil que conformen els 48 números publicats en els ja més de
trenta anys de vida d’aquesta publicació.

La il·lusió de rebre el premi —entre més de seixanta propostes
a concurs—, compartida entre la presidència, la Junta i el Consell de Redacció de la revista, ens duu directament a la reflexió
de la trajectòria d’ARTS. La nostra és una revista que emana
del Cercle de Belles Arts de Lleida i que irradia des de l’entitat
cap a un àmbit molt més ampli de manera clara i decidida,
que cerca l’excel·lència i aposta pel debat de les idees i el fet
artístic i sociocultural. Aquest reconeixement ens esperona tots
plegats a seguir treballant com ho hem fet fins ara per oferir als
nostres lectors la qualitat que nosaltres mateixos ens exigim.

Els principals protagonistes d’ARTS ja els hem anomenat, però
voldríem agrair especialment a Jaume Vilella el fet que sempre
hagi cregut, des del seu naixement, en aquest projecte, que
sempre ha donat total llibertat a les persones del Consell de
Redacció i que sempre ha estat al costat de la publicació buscant les complicitats necessàries perquè cada número pogués
veure la llum.

I encara més. La importància d’aquest guardó representa, per a
tot l’equip de redacció i per al mateix Cercle de Belles Arts, un
reconeixement a la feina feta número rere número. És també
un reconeixement que encara té més mèrit si tenim en compte els modestos mitjans amb els quals comptem, que, malgrat
que són escassos, no incideixen pas negativament en la qualitat
del producte final. I en darrer lloc, és un reconeixement a tots
els nostres col·laboradors, que de manera altruista redacten els
seus escrits i fan les seues aportacions. Una generositat que mai
ens cansarem d’agrair, perquè tots són també part d’ARTS.

I el present ens porta directament al futur. El Cercle està vivint
un moment de canvis amb la nova Junta. En aquesta nova
etapa que s’enceta sota la presidència de Divina Drudis, ARTS
continuarà sent una revista necessària i generadora de debat
que aportarà, sense cap mena de dubte, un imprescindible
apunt crític, social, cultural i artístic. És des d’aquesta publicació que depassem els nostres límits d’espai i temps per connectar el nou Cercle de Belles Arts amb la societat del segle XXI
que, canviant i líquida, necessita la cultura per saber qui som
i com som. En aquesta tasca de comunicació i de reflexió, reconeguda pel guardó, és on ens trobareu. Des d’ARTS, gràcies
per la companyia.
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ENTREVISTA

MARIA GARGANTÉ
Parlem amb Maria Garganté, historiadora apassionada per l’art barroc i coneixedora
de l’obra de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega. Amb el seu habitual rigor i fonament,
opina sobre el patrimoni i les intervencions contemporànies

T E X T: A L B E R T O V E L A S C O

El temple de Santa Maria de l’Alba de
Tàrrega. Què té d’interessant aquesta
església des del punt de vista històric?
Quina és la seva significació en el context del Barroc català?
És una església de la segona meitat del segle XVII que exemplifica l’abandonament
del gòtic a favor d’un llenguatge més
classicista. Pensem que ben bé fins a mitjan segle XVII es construeixen esglésies de
nova planta amb volta de creueria, com
la parroquial de Tremp. En aquest sentit,
la de Tàrrega és una església plenament
“a la moderna”, que tindrà ressons immediats, com l’església del convent de
Sant Ramon de Portell o la del Talladell.
Un dels noms clau en la història de
l’església targarina és fra Josep de la
Concepció. Qui era aquest home? Com
valores la traça o el projecte arquitectònic que va fer a Santa Maria de l’Alba de Tàrrega?
Fra Josep de la Concepció és un frare carmelità, nascut a Valls, de qui no sabem
ben bé si ja s’havia format com a mestre d’obres abans d’entrar al convent o
bé va ser una vegada com a religiós que
va desenvolupar un interès teòric i una
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habilitat per a la traça arquitectònica. Va
començar projectant convents per als
mateixos carmelites descalços, un orde
“jove” que necessitava nous convents,
com el de Nostra Senyora de Gràcia —actual església dels Josepets de la plaça Lesseps, a Barcelona, i molts altres—, però
la seva fama com a “tracista” (de fet, era
conegut amb el sobrenom d’El Tracista)
va transcendir al mateix orde i el trobem
projectant tant capelles catedralícies,
com la de la Concepció de Tarragona,
com esglésies parroquials (Tàrrega seria
la més rellevant), campanars o fins i tot
intervenint en arquitectura civil, com la
casa consistorial de Vic, on introdueix la
novetat de cobrir la sala del consell o de
plens amb una cúpula hemiesfèrica.
En el cas de Tàrrega, a part de l’església, se’n conserva també la traça, fet
que permet conèixer com havia de ser
el campanar, que es va resoldre tardanament i de manera només parcial, i que
hauria reproduït l’esquema de campanar
de tres cossos amb llanternó, que s’inaugura a Vilanova i la Geltrú i es consolida
com a model que serà imbatible a les
noves esglésies del segle XVIII. També
a Tàrrega presenta la particularitat que
obre balcons a l’espai de les tribunes, un
tret més jesuític i amb plasmació a l’ex-

terior, on la façana principal tampoc es
va arribar a realitzar.
La potència, l’ordre, les proporcions
i les dimensions dels murs de Santa
Maria de l’Alba de Tàrrega, estaven
pensats per acollir creacions d’altres
artífexs? Era una església pensada per
tenir els murs pintats?
Hem de pensar que no. Fra Josep de la
Concepció fa seus els preceptes d’austeritat carmelitana, però, a més, desenvolupa un gust per la bicromia que ja
contrasta el color blanc dels murs emblanquinats amb el color gris de la pedra,
cosa que aportava una certa plasticitat
als interiors i connectava amb exemples
com els de l’Escola del Camp de Tarragona (església de la Selva del Camp, per
exemple) i una certa matriu renaixentista
que trobem als interiors brunelleschians
de la capella Pazzi o a l’església de San
Lorenzo a Florència. Aquest gust pels interiors austers cromàticament es manté
a les esglésies contrareformistes, quan
a finals del segle XVI les grans esglésies
romanes de l’època es deixaven de color blanc. Però també durant l’època del
Barroc hi haurà un canvi, i a partir del
segon terç del segle XVII es fa una aposta
per un barroc més sensual i persuasiu, de

manera que a la segona meitat del segle
les esglésies del Gesù, San Ignazio o Santa Maria in Valicella acabaran decorades
amb apoteòsiques pintures murals.
Ja fa uns anys que el pintor Josep
Minguell, seguint l’estela del seu pare,
Jaume Minguell, pinta al fresc l’interior del temple. Quina valoració fas
d’aquesta intervenció?
La intervenció de Josep Minguell a Tàrrega la valoro en diversos sentits: la gosadia i la magnitud “renaixentista” de l’empresa, així com la capacitat d’actualitzar
el “relat” des del punt de vista figuratiu,
però de manera tan impactant com evocadora. Ho veig com un homenatge a la
Tradició en majúscules i a partir de dos
vessants, el pròpiament pictòric (un ho-

menatge als muralistes renaixentistes i
barrocs) i el familiar, seguint l’estela del
seu pare, que tants temples i edificis rellevants va pintar en el seu moment. Tot
plegat, congriat en el fet que es tracta
de l’església de Tàrrega, d’on Josep Minguell és fill. El lloc sempre compta i ens
defineix d’alguna manera.

d’una etapa posttridentina més “austera”, pintors com Giambattista Gaulli
o Andrea Pozzo “obren” les voltes d’Il
Gesù o San’Ignazio a les apoteosis celestials que havien de provocar algun tipus
d’impressió en l’espectador, ni que fos
aquell punt de desassossec per “l’infinit”
que glossava Pascal.

A Tàrrega, trobem un Josep Minguell
transmutat en pintor muralista barroc.
En quins aspectes la seva obra connecta amb l’art barroc?

D’altra banda, també hi ha quelcom de
“miquelangelesc” en interpretar la volta
del temple com a espai propici per a la
representació del Gènesi.

Penso que hi connecta amb la voluntat
“persuasiva” que tenien les grans pintures murals que comencen a cobrir els
sostres de les grans esglésies romanes
de la segona meitat del segle XVII, com
ja he dit abans. És llavors que, després

Com valores que en ple segle XXI es
decori l’interior d’un temple? Quins
criteris s’han de seguir?
Ho valoro com el fet que es decori l’interior d’un edifici civil. No hi veig la di-

7

“La intervenció de Josep
Minguell a Tàrrega la valoro
en diversos sentits: la gosadia i
la magnitud ‘renaixentista’ de
l’empresa, així com la capacitat
d’actualitzar el ‘relat’ des del
punt de vista figuratiu, però
de manera tan impactant com
evocadora”

ferència, en aquest cas. Si és un edifici
que té un ús i una significació especials
per a la població, no veig que no hi pugui haver fins i tot consens en aquest
sentit. Potser a Tàrrega, com a tot arreu, la concurrència a les misses és ben
escassa, però d’una manera o d’una
altra, la immensa majoria de la població segurament ha passat per l’església
parroquial en algun moment o altre de
la seva vida, i de manera, a més, ritualitzada (bateig, comunió, casament?).
Podem no anar a missa, però la majoria diem “jo em vaig casar a tal lloc” i
molts targarins saben que el seu darrer
comiat serà també en aquest espai. Una
església parroquial com Santa Maria de
l’Alba és encara un lloc ben viu.
D’altra banda, si haguéssim de parlar
de criteris, la diferència principal seria
si es tracta d’intervenir sobre patrimoni preexistent —un edifici històric, com
és el cas— o si és una intervenció que
acompanya una construcció nova. Però
com ja hem dit abans, probablement
l’església no anava pintada, però tolera
bé que s’hagi pintat posteriorment.
Creus que seria positiva una intervenció pictòrica al presbiteri que clogués
el conjunt pictòric de tot l’interior?
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No ho veig pas incoherent en una intervenció pictòrica que s’ha concebut a
gran escala, al cap i a la fi el presbiteri és
l’espai amb més càrrega simbòlica d’una
església i sovint on es concentrava la potència transmissora del missatge que es
volia donar, amb la presència del retaule
major, l’altar, etc. Ara potser no cal un
retaule com a moble litúrgic, però, per
què no una pintura mural? També podríem mirar-ho al revés. Gran part de l’església està decorada pictòricament i la
potència simbòlica del presbiteri podria
ser que fos l’únic espai “en blanc”... Per
pensar-hi, si més no.

derna són, mira, “tolerables”, i per exemple a les terres de Lleida n’hi ha que fan
molta patxoca. Però considerem que a la
contemporaneïtat li falta una mena de
“pàtina” i, d’entrada, ens “costa”.

Què ha canviat i què roman igual en
projectes artístics com el que estem
valorant? És a dir, la societat ha evolucionat, l’art contemporani ja fa temps
que s’ha obert camí als temples, l’Església es troba en un moment de crisi
important quant al nombre de fidels...
Les motivacions són les mateixes?

Les motivacions per decorar un temple
avui dia ja no són les mateixes, perquè els
fidels tampoc ho són, almenys en el sentit de l’efecte que podia tenir abans un
programa iconogràfic amb un sentit catequètic. Crec que els camins de l’art religiós d’avui dia van més per la via d’explorar un concepte més ampli i alhora més
imprecís, com el de l’espiritualitat. Des de
la capella de Rothko, als anys 70, fins a la
capella “laica” de Tàpies, a la Universitat
Pompeu Fabra. Però és que fins i tot en
un espai hiperturístic i tan concorregut
com la Sagrada Família pots veure-hi de
tant en tant algú assegut i concentrat en
la contemplació dels vitralls, com passa

L’art religiós contemporani sempre ha lidiat amb un prejudici força interioritzat:
les esglésies han de ser “antigues”, i com
més antigues, millor. Atorguem al romànic i al gòtic, per motius diferents, una
“efectivitat espiritual” (que ens “recull” o
ens “eleva”) i les esglésies d’època mo-

Jo mateixa recordo l’estupor que em
va causar Ronchamp la primera vegada
que la vaig veure en foto, de petita, en
un llibre de Maravillas del mundo. O com
l’església del poble de ma mare, Tornabous, no m’agradava perquè era “massa
moderna” (i ja tenia pintures de Jaume
Minguell), i què dir de la de Guàrdia, feta
per Isidre Puig Boada.

Voltes de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega.

a les catedrals gòtiques. Els “comportaments” no són tan diferents. Per exemple, una cosa que em crida l’atenció dels
turistes és que, siguin al lloc que siguin,
si hi ha una església oberta, hi entren a
treure el cap, sense que la religiositat hi
tingui res a veure. Curiositat patrimonial?
Simple atracció turística? En qualsevol
cas, és quelcom que encara està viu.
En quin punt es troba la relació art contemporani-Església a Catalunya? Quins
aspectes lliguen a la tradició pintors
contemporanis com Josep Minguell?
Em sembla que estem vivint una època
prou “saludable” en aquest sentit. Per
començar, tenim la Sagrada Família, que
segurament és un dels edificis més importants del món actualment en construcció, i
amb reptes artístics de primera magnitud,

com la realització de la façana de la Glòria. Però és que, a més, comptem amb un
Museu de Montserrat que, a part de ser
una de les institucions museístiques més
importants del país, està intrínsecament
lligat a un monestir i dirigit per un monjo
benedictí, el pare Laplana, i és, a més, un
museu que està apostant fort per incorporar l’art contemporani en el seu programa
expositiu. I això va des del fet que puguem
trobar un Plensa a l’atri de la basílica fins
a exposicions com les de Jordi Alcaraz. A
pocs quilòmetres també hi ha l’espai Sean
Scully, a l’antic monestir de Santa Cecília,
que si bé potser no podem considerar
que sigui estrictament eclesiàstic, sí que
té una vocació clarament espiritual. Així
mateix, és significatiu que els museus on
l’art religiós medieval és el seu principal
actiu apostin per obres d’art contemporani, com la projecció de Bill Viola al Museu

Episcopal de Vic o els “diàlegs” entre Picasso i l’art romànic del MNAC.
Penso que Josep Minguell fa una adscripció o proposa un lligam amb la tradició
a partir ja de la pròpia tècnica pictòrica
que utilitza, la pintura al fresc, tan associada sobretot a la pintura romànica a
casa nostra. Però se serveix d’una tècnica
“tradicional” per transmetre un missatge
no tan “narratiu” i, en canvi, molt més
sensitiu i que convida a la reflexió.
Josep Minguell és un muralista amb
un perfil molt peculiar, ja que escriu
habitualment sobre el seu ofici i hi reflexiona des del punt de vista teòric i
acadèmic. Com valores aquest fet?
Jo sempre explico que, ja fa molts anys,
des de la meva llavors ignorància sobre
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”... els camins de l’art religiós
d’avui dia van més per la via
d’explorar un concepte més
ampli i alhora més imprecís,
com el de l’espiritualitat.”

l’art contemporani vaig aprendre a apreciar i entendre l’obra d’Antoni Tàpies després de llegir-lo a ell. Vull dir que sense
ser preceptiva, quan es produeix aquesta
conjunció d’artista i teòric de l’art en una
mateixa figura, els fruits acostumen a ser
molt interessants.
Quines indicacions suggeriries a un
visitant per interpretar el conjunt de
Santa Maria de l’Alba, és a dir, com ha
de llegir i valorar aquest diàleg entre
l’art barroc i les creacions contemporànies que decoren els seus murs?
El Barroc sempre ha estat integrador i
no té dificultats “de convivència”. Més
encara a Tàrrega, partint del fet que l’església barroca és fonamentalment espai,
però sense decoració conservada, i en
aquest sentit l’espai ha “acollit” l’entrada de l’art contemporani d’una manera
gens forçada, com si en fos una continuïtat natural.
Catalunya ha estat històricament un
país amb una tradició muralista molt
important que es remunta a l’edat
mitjana, i les terres de Lleida hi han
jugat un protagonisme essencial. Com
valores aquest interès dels artistes lleidatans de la contemporaneïtat (Lluís
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Trepat, Víctor Pérez Pallarès, Josep
Serrasanta i altres) per intervenir a l’interior dels temples?
Després de la Guerra Civil, el patrimoni
a les terres de Lleida, per la proximitat
del Front del Segre, havia quedat molt
malmès, ja sigui per acció dels bombardejos o per la fúria iconoclasta d’inicis de
la guerra. En aquest sentit, les esglésies
restaurades i “despullades” del mobiliari
litúrgic que s’havia destruït constituïen
una oportunitat per a l’art contemporani, més encara en un context com el
català, on alguns sectors de l’Església
combregaven amb les teories de Joan
Ferrando Roig, que volia que de l’ensulsiada de la guerra en sorgís almenys una
reflexió al voltant de l’art que es volia a
les esglésies i s’abandonés el que ell considerava “quincalla”. Crec que hi ha dues
tendències dins de l’art religiós després
de la Guerra Civil: una de més “neobarroca” pel que fa a la imatgeria (i que reproduiria passos processionals a l’antiga i
estaria representada per les fàbriques de
sants d’Olot o els tallers dels Salesians) i
una altra de més “moderna” (en el sentit actual), que pretenia una renovació
de l’art religiós. Seria el cas dels pintors
coments, i fins i tot hi situaria Jaume Minguell en el marc del Grup Cogul.

Ara s’està plantejant una intervenció
al Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat a Barcelona que implica
la retirada de les pintures realitzades
durant el període de la dictadura de
Primo de Rivera, la revaloració dels
murals de Joaquim Torres Garcia que
van ser retirats, la seva possible restitució. Quina opinió tens sobre aquesta qüestió tan complexa? Quina creus
que podria ser una bona solució?
Retirada no implica destrucció. Per mi, és
una qüestió de “normalitat” i salut democràtica. La comissió d’experts ha de dictaminar si la reintegració de les pintures de
Torres Garcia és viable o bé, per contra,
es deixa l’espai “net” i amb la bicromia
renaixentista que va concebre Pere Blai
en el moment de la construcció de l’espai, i que, per exemple, ja havia posat en
pràctica a les capelles de Sant Joan i Sant
Fructuós de la catedral de Tarragona.
Ets membre de la comissió artística assessora del temple de la Sagrada Família
de Barcelona, un projecte in progress
que va avançant a partir del projecte
d’Antoni Gaudí. Quina és la teva tasca?
Què en penses, de la polèmica que ha
envoltat històricament el projecte sobre
la necessitat del seu acabament?

Voltes de Sant’Ignazio. Roma. Pintura al fresc d’Andrea Pozzo (1685).

La comissió artística de la qual formo
part té un caràcter assessor i ara mateix
s’està treballant per afrontar un repte
monumental: l’execució de la façana de
la Glòria, la façana principal del temple,
que n’ha de suposar la culminació.
La polèmica sobre la continuació de
les obres va tenir sentit en el seu moment, però ara la realitat és que hi ha

una basílica consagrada i a punt per
ser acabada. Discutir sobre la “necessitat” o no d’acabar-la a aquestes altures del campionat em sembla bastant
bizantí. Ara bé, sí que considero necessari que la mateixa Sagrada Família
participi d’un debat que s’atreveixi a
“abraçar la contradicció”, entomar les
crítiques inevitables i reconvertir-les
per mirar de catalitzar la possibilitat

que esdevingui un referent dins l’art
religiós contemporani. En aquest sentit, la façana de la Glòria en el conjunt del temple pot ser una oportunitat guanyada o perduda, segons com
s’afronti. El debat sobre art i religió (o
vegi’s espiritualitat) en la contemporaneïtat és necessari, i que la Sagrada
Família ens el proporcioni dins un espectre ampli ho veig positiu.
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PINTURA AL FRESC
A PROPÒSIT DE LA FASE FINAL
DELS MURALS DE SANTA
MARIA DE L’ALBA DE TÀRREGA

En aquesta dècada, els murals s’escampen arreu i s’han popularitzat fins al punt d’ocupar barris o poblacions senceres, com, per exemple, les Penelles. Ara bé, són creacions
afegides i en molts casos desvinculades o contraposades a
l’arquitectura i l’estructura urbanística, amb molta representació icònica i sense gaire relació amb el que ha significat l’art de la pintura.
En aquest Dossier proposem entrar al món dels murals des
del vessant de la pintura, en concret, la pintura al fresc. Ho
fem a partir d’un cas concret, els frescos de Santa Maria de
l’Alba de Tàrrega, de Josep Minguell, obra de gran magnitud
que ara planteja iniciar la fase final, que clourà un conjunt
de 1.000 m2.
És un projecte que sobrepassa els esquemes habituals de
l’obra artística i obre qüestions com la pintura en l’arquitectura, l’espai sagrat i la dimensió cultural, l’edifici patrimo-

nial i l’art contemporani o l’ús del procediment al fresc en
plena època digital.
A través dels diversos articles hem intentat fer una mirada
polièdrica a aquesta obra.
L’entrevista amb la historiadora de l’art Maria Garganté ens
permet entendre aquesta intervenció pictòrica en el context
de l’arquitectura barroca i del patrimoni arquitectònic.
L’escriptora Ada Castells ens endinsa en la creació de les
pintures. Montserrat Pagès, exdirectora del romànic MNAC,
interpreta el conjunt des de l’òptica especialitzada en pintura mural medieval. L’historiador de l’art Alberto Velasco traça una línia de continuïtat des de l’antic temple romànic fins
a la intervenció pictòrica actual. Albert Domènech, també
historiador de l’art, valora la necessitat i el sentit d’aquesta
intervenció pictòrica. Finalment, l’autor dels frescos, Josep
Minguell, esbossa els criteris bàsics d’aquesta obra artística.
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INDESCRIPTIBLE
LA CREATIVITAT A LES PINTURES
DE SANTA MARIA DE L’ALBA
ADA CASTELLS I FERRER

Per què un bon dia el compositor s’alça del llit, i plou i les
fulles dels plàtans es mouen, i hi ha una remor de trànsit, i
potser una botzina esporàdica, i de tot això en vol fer un tot,
trobar-ne una coherència, unir-ho en un fil perquè es torni
música? I per què l’escriptor fa el mateix, i a sobre s’inventa veus de personatges i s’adona que tot plegat és perquè
té alguna cosa a dir al món? I el pintor? El pintor, per què
ho fa? Què el mou a barrejar potingues, a embrutar-se les
mans, a vèncer el mareig de les olors, a estampar paisatges
en una tela? I si en lloc d’una tela és un mur? I si aquest mur
és en una església? I si aquesta església és Santa Maria de
l’Alba? Per què aquesta necessitat humana de crear alguna
cosa del no res?

tenim aquesta necessitat de crear: “No sempre em surt tot
bé. Hi ha fragments que he d’esbossar diverses vegades per
arribar al que vull representar. Llavors el dibuix es va cobrint de taques fosques formades per restes de temptatives
i errors. Quan estic segur, pressiono amb força el carbonet
per dir amb línies fermes que ja tinc el contorn que busco.”
Fins aquí tot és clar com l’aigua, però si parlem de creació,
hem d’anar més enllà, i és quan Minguell continua: “A poc a
poc les mans, els braços i el rostre es van ennegrint i s’emmascaren amb la pols del carbonet. Els ulls em brillen amb
el contrast, soc la imatge perfecta del dibuixant que pensa
amb la mirada.” I encara podríem anar més enllà: és el pintor
que es torna pintura.

A Crònica d’un pintor de frescos, Josep Minguell ens dona
pistes per trobar respostes a aquestes preguntes, sobretot
a l’última. Dic pistes perquè l’autor es resisteix a traduir en
paraules què és el que mou l’artista. Se sent més còmode
en el terreny de l’artesà, en el de qui ens parla de la tècnica, de com fa els cartrons que li serveixen de base, com els
calca sobre el mur que ja ha preparat amb morter, com en
ressegueix el dibuix. Minguell ens explica com els paletes
arrebossen les voltes de Santa Maria de l’Alba amb “l’aspre
morter magre de calç”, ens detalla com augmenta els esbossos del projecte a la mida real, però de tant en tant se li escapen paràgrafs on sí que s’acosta a la resposta de per què

Bé, ja sento la veu d’en Minguell que em diu: “Castells, no
t’embalis.” Cert. En l’elaboració d’un mural hi té molt de pes
la condició d’encàrrec. Un no es lleva un bon matí, com feia
el compositor que escoltava les fulles dels plàtans, i entra a
l’església de la seva ciutat i es posa a construir una bastida
per pintar-la. Hi ha d’haver algú que li ho mani. L’artista és al
servei d’un patró, i això, al segle XXI, bé, des de la reivindicació del geni romàntic, no ho acabem de portar gaire bé. En la
pintura mural s’ha de trobar l’equilibri entre el requeriment
de qui fa l’encàrrec i la necessitat d’expressió de qui l’acompleix. Si, a sobre, el que s’ha de pintar és una església, com
és el cas que ens ocupa, hem de tenir també clar el missatge
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Esbós de la volta, amb les figures d’Isaac i de Jacob. Josep Minguell, 2010.

transcendent que es transmet a qui visita el temple, i això,
naturalment, no és un detall menor. Quan a la seva crònica
Minguell ens parla de la seva feina a Santa Maria de l’Alba,
no oblida en cap moment quin és el seu propòsit inicial: “Vull
omplir l’església amb una escenografia de vida i llum. Necessito imaginar-me la sensació que tindrà qualsevol persona
que entri i vegi el conjunt dels murals, camini cap a l’interior,
miri amunt i se senti plenament envoltada i coberta per les
pintures. Tinc ben present que les han de rebre els ulls dels
espectadors.” Sí, el pintor es deu a qui li ha fet l’encàrrec,
però també a qui l’ha de rebre.
Arriba un moment, però, en què ja no tot està tan apamat,
en què no hi ha normes, en què les coses es poden fer així
o aixà. “Pintar àngels —ens diu Minguell— permet jugar
amb la fantasia i la ingravidesa, el vol de les ales venç el
pes i alleugereix l’estructura del cos humà. Gaudeixo pintant aquestes figures que fan possible el joc, la bellesa, la
fantasia i l’assaig d’efectes de color i de llum.” Exacte. Les
paraules gaudeixo, joc, bellesa i fantasia ens apropen a

aquell compositor, a aquell escriptor, a aquell pintor que
mirava les fulles dels plàtans aquell matí de pluja. Ara bé,
només ho podem entendre si aquella mirada inicial es converteix en obra: “Les primeres pinzellades van esbandint
els temors inicials, aconsegueixo que el blanc del morter
de calç reflecteixi un gran efecte de llum i amb la mescla
de pigments de terra i aigua creo subtils ombres.” Només
és fent camí que s’arriba a aquest punt en què la creació no
se sap d’on ve. Minguell ho expressa així: “La pintura funciona sola. Tot és fàcil, és un goig pintar aquestes escales
que van i venen del cel. Amb el cap mirant amunt, experimento una sensació d’ingravidesa, com si volés dalt de les
bastides. Tot va bé, estic bé pintant, el resultat m’agrada
i sento una felicitat personal indescriptible. Aquest és el
meu cel.” “Indescriptible”, escriu Minguell, i es queda tan
ample. Indescriptible és un adjectiu que els escriptors no
ens podem permetre. Però té raó: no hi ha paraules que ens
puguin descriure aquesta necessitat de creació humana,
aquest buscar un més enllà, el que es mereix, ben mirat, és
un gran silenci.
15
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ELS “MURS DE LLUM”
DE SANTA MARIA DE L’ALBA
M O N T S E R R AT PA G È S I PA R E TA S

Murs de llum, el nom que el seu autor, Josep Minguell Cardenyes, ha donat als frescos que vesteixen els murs de l’església barroca de Santa Maria de l’Alba, a Tàrrega, és del
tot escaient en el sentit significatiu del terme: “omplir de
llum tant els murs com, sobretot, les voltes”. Els cercles del
centre dels quatre trams de la volta barroca, tots diferents,
configuren una bella harmonia de llum i de color. Al primer,
el de la Creació, trobem la separació de la llum de la tenebra; el segon cercle, o cel ennuvolat, té els tons grisosos
del mar embravit, que s’hi reflecteix i del qual surt l’arc de
l’aliança, el senyal, com el colom vora l’olivera, que el diluvi
s’ha acabat; la volta del tercer tram, d’un roig i morat lilós,
conté les constel·lacions, imatge de la magna descendència
d’Abraham, complementada amb l’escala del somni de Jacob. El cercle més pròxim a l’altar és el sol de Zacaries, que
il·lumina tant l’arbre de Jessè com el mar Roig que Moisès
és a punt de travessar.
Aquests murals enllacen amb els dels braços del creuer. Si en
els darrers arcs encara s’hi representaven escenes de l’Antic
Testament, ara hi veurem el Nou Testament, amb el Naixement, a migdia, amb el rostre dels profetes Isaïes i el Baptista
Baixant de la primera volta. La creació dels animals
(Foto: Josep Maria Martí).
A la dreta, vista del conjunt de les voltes de Santa Maria de l’Alba
(Foto: Josep Maria Martí).
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a una banda i a l’altra de l’arc que l’emmarca; i la Resurrecció, plasmada al mural del costat septentrional, el primer dels
quals va pintar l’artista, on veurem també Jonàs al ventre del
monstre marí i el carro de foc d’Elies a la volta superior.
Des de tots els punts de vista, el projecte és alhora excepcional i extraordinari. Excepcional, perquè a l’església ja hi
havia pintat el seu pare, Jaume Minguell Miret, i extraordinari per l’envergadura de l’obra pictòrica, que revesteix
prop de 800 m2 de pintura al fresc, raó per la qual Ximo
Company, Maria Garganté i Meritxell Niñà, en un llibre sobre l’església (2015), en diuen la Capella Sixtina catalana.
Més modest, el pintor targarí, a la seva Crònica d’un pintor de frescos. Tàrrega-Florència (2019), cerca el paral·
lelisme de l’execució del seu treball, de l’esforç, de la dificultat i de l’emoció de pintar a tan gran escala, no pas amb
Miquel Àngel, ans amb el dels pintors de la cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore, d’aquells que van treballar
en el projecte de Giorgio Vasari (1565), especialment amb
Federico Zuccari, pintor d’Urbino, que després de la mort
de Vasari el va continuar i acabar (1576-1579), però que va
rebre després, dures crítiques i desqualificacions, en què,
entre altres coses, l’acusaven d’enlletgir i amagar la magnífica obra arquitectònica de Filippo Brunelleschi, una de les
joies del Renaixement florentí.
No és el cas, però, de Santa Maria de l’Alba, on la llum i
el color del fresc no amaguen, sinó que potencien, l’arquitectura barroca del temple, obra notable de fra Josep de la
Concepció (1672), el millor arquitecte català del seu temps.
Tampoc és el cas pel que fa a l’apreciació de l’obra pictòrica, tant des del punt de vista del poble, que l’ha festejada i
celebrada des del primer dia, com de la crítica, que igualment l’ha elogiada.

el que integra la construcció pictòrica. Això fa que l’artista,
abans de posar-s’hi, hi hagi de pensar molt, perquè en el moment de pintar no pot. En realitat, quan pinta, l’artista pensa
d’una altra manera. I sovint, tot i dur-ho molt ben pensat,
molt treballat i estructurat, quan es troba al davant del mur,
enfrontat al repte artístic, el nostre pintor s’arrisca i, sobre
la base tan estudiada, tan ferma, crea, és a dir, insufla vida a
les pintures. Altrament, si fos només passar les imatges i les
figures a l’escala corresponent mitjançant una quadrícula,
si simplement es tractés d’un trasllat, el del bloc al mur, ens
trobaríem amb uns murals mancats de vida. I no és això el
que passa a Santa Maria de l’Alba.
Les fonts iconogràfiques del pintor són àmplies i diverses.
S’ha abeurat a fons d’imatges medievals de manuscrits i murals, i també de modernes, és a dir, del més important de
la tradició artística anterior, oriental i occidental. I equipat
amb aquest bagatge, s’ha posat a crear, a configurar unes
imatges noves que, en alguns casos, remeten directament
als còdexs romànics, com en l’arca de Noè, on els diferents
animals es troben estassats en pisos superposats dins una
mena de caixa rectangular que és el vaixell que els conté.
Les cares dels profetes Isaïes i Joan el Baptista, de l’arc triomfal al sector de migdia, molt impressionants, s’inspiren
en les màscares de la tragèdia grega. En altres imatges, el
pintor es mostra alliberat de la tradició: l’arbre de Jessè
és un esplèndid ametller florit, com els de la plana de l’Urgell quan s’acosta la primavera. Només la figura ajaguda
del patriarca, a les arrels, participa d’aquella transmissió
iconogràfica.

A diferència també del pintor que va acabar el projecte
de Vasari, Minguell no s’ha retratat als frescos de la seva
església. Sí que, però, hi ha fet aparèixer els seus fills, que
l’espectador haurà de cercar en el retrat de dos joves imberbes, representats segons una antiga tradició pictòrica
que plasmava així els màrtirs de l’Anyell, salvats ací del
Diluvi Universal.

Si hem de caracteritzar l’art del pintor, lluminós i extraordinari, a voltes transparent, a més d’aquesta fidelitat i llibertat
creativa en l’ús de les fonts iconogràfiques, en destacaríem
el color, la gamma cromàtica, que ens presenta els colors
dels paisatges amb què l’artista s’identifica i s’imbrica tan
fortament, els suaus de la primavera i els més durs, marronosos i rogencs hivernals i estivals, els paisatges de les
terres de l’Urgell que, a més, configuren, a manera una mica
abstracta, el fons de molts dels murals. És el color de la
plana de l’Urgell plasmat als murs de llum de Santa Maria
de l’Alba.

Josep Minguell hi ha treballat amb la tècnica que ell més
coneix i domina: la del buon fresco, una de les més difícils,
perquè obliga l’artista a treballar molt ràpid, abans que el
morter que rep directament la pintura (la qual en la carbonatació es farà part del mur) s’assequi i que, a més, no admet correccions. Aquesta rapidesa exigida fa que el pintor
hagi de dur molt ben pensat i preparat el que ha de plasmar
al mur: la composició, amb les distintes escenes i les figures
que les confegeixen, les formes, els colors, els pigments, tot

Per acabar, voldria expressar un vot. Un vot per pregar, per
desitjar que sigui possible la culminació del projecte de decoració mural, és a dir, que permeti de pintar al fresc, així
mateix, els tres murs encara nus de l’altar major, perquè hi
arribiN també la llum i el color, és a dir, perquè els murals
de llum i, així, la imatge de la patrona, Santa Maria de l’Alba, hi llueixin en tot el seu esclat. Només d’aquesta manera
l’església barroca tan notable de fra Josep de la Concepció,
El Tracista, es veurà completa i acabada.
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L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
DE L’ALBA EN LA HISTÒRIA
ALBERTO VELASCO

L’any 1672, un terratrèmol va fer que es col·lapsés el
campanar de l’església de Santa Maria de Tàrrega. El
cloquer es va ensorrar sobre el temple, que va resultar
molt malmès. Diverses capelles van restar afectades, així
com altres estructures de l’església. Tot plegat va acabar
motivant que els targarins decidissin enderrocar completament el vell edifici romànic i construir-ne un de nou.
Una catàstrofe natural, per tant, va ser el desencadenant
obligat de l’erecció d’una nova església que va ser projectada per un tracista respectat i reputat, fra Josep de la
Concepció, que va idear una nova arquitectura des dels
postulats del Barroc.
Aquell desastre, que fins i tot va acabar amb la vida d’una
persona, va esdevenir el detonant d’un procés de renovació artística que va alterar profundament el paisatge
urbà d’aquella zona de la vila. Al davant hi havia la plaça
on es feia mercat, el centre neuràlgic de la localitat, el
hub social dels targarins i les targarines. Seria interessant conèixer com els habitants van percebre aquells
canvis en el seu entorn urbà i skyline visual; quines van
ser les seves sensacions en veure com s’enderrocava un
temple i se n’aixecava un altre; com les modificacions
arquitectòniques alteraven la percepció que tenien de la
plaça Major i el seu entorn, i com van assimilar la desaparició del vell temple romànic, modificat profundament en

època gòtica, que ara veia com les seves vetustes pedres
eren desmuntades i reemplaçades per carreus moderns.
Durant la baixa edat mitjana la comunitat targarina va
implicar-se de ple en el dia a dia de l’edifici. Els documents revelen dinàmiques i situacions gens alienes
a altres temples medievals del moment. Tanmateix,
l’església de Santa Maria era ja un temple amb greus
problemes estructurals al segle XIV, que havia envellit
malament i que necessitava profundes reformes. Les famílies benestants, els artesans i menestrals potentats i,
en general, tots aquells que s’ho podien permetre havien contribuït històricament a l’embelliment de l’església.
Capelles, pintures murals, retaules i ornaments duien el
segell d’aquells que els havien costejat del seu peculi. El
més acabalats fins i tot havien erigit a l’interior capelles
familiars amb finalitats de panteó funerari on la família
pogués reposar junta eternament. Es tractava de la gestió
d’una vida futura al més enllà que acabava condicionant
les accions dels fidels al món terrenal. Perquè el cel es
comprava i es guanyava a la terra. Era una mena de loteria de l’ànima i de la vida d’ultratomba.
Però l’objectiu d’aquests panteons i de la promoció
d’obres d’art a l’interior dels temples no eren només els
que acabem de descriure, sinó també que els promotors
i les seves nissagues fossin recordats pels segles dels se19
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gles. Els sepulcres, les pintures murals amb els escuts
heràldics dels promotors i els retaules tenien la missió
de perpetuar el record d’algú, ja fos individual o familiar.
La perennitat i la permanència en l’esdevenidor. La lluita
contra l’oblit i la superació de la mort. L’exaltació familiar. Les devocions es barrejaven amb els sentiments, els
anhels i els desigs de transcendència. La posteritat, devien pensar aquella gent, tot ho aguanta i tot ho preserva.
El manteniment i bona part de les obres de reforma a
l’església havien estat pagades, sempre, des del consistori municipal. Les finances del bisbat eren minses, i també
les de la parròquia, amb la qual cosa la municipalitat havia assumit com a normal i com a bé comú el sosteniment
d’un edifici que es considerava peça clau en la cohesió,
civil i religiosa, de la comunitat. Podríem citar-ne infinitat d’exemples similars en molts altres pobles del país. A
més, la plaça que hi havia al davant de l’església ha estat,
durant segles, espai de celebració popular. Justes cavalleresques i torneigs, festivitats religioses i processons,
entarimats engalanats i alimares diverses es van succeir
en el temps i van fer de l’església i la plaça del davant un
escenari privilegiat on la comunitat es projectava festivament. I fins al 1672 tot es va fer davant la contemplació
majestàtica d’una majestuosa portalada gòtica, una obra
en el seu dia capdavantera que va precedir, fins i tot, la
portalada amb apòstols que va erigir-se poc després a
la catedral de Lleida. La de Tàrrega va ser construïda el
primer terç del segle XIV, segurament sota la batuta d’un
mestre d’obres francès que també va encarregar-se d’esculpir, amb l’ajuda de col·laboradors, un apostolat que
avui només podem copsar parcialment al Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, a més d’una Mare de Déu amb el
Nen que rebia ofrenes i presents els dies més assenyalats,
avui malauradament desapareguda.
I van venir guerres. Com la del 1936. La portalada gòtica
havia estat desmuntada segles enrere, però alguns dels
apòstols es van reaprofitar a la cornisa exterior del tem-

Creuer de Santa Maria de l’Alba i mural al fresc Ressurectio. Josep
Minguell, 2005 (Foto: Arxiu Josep Minguell).
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ple traçat per fra Josep de la Concepció. Una empenta
i cap avall. Tots els apòstols fets pedruscall. El temple,
incendiat. Després, el franquisme, la necessària reconstrucció i el nou embelliment mural dels anys cinquanta i
seixanta a càrrec del pintor Jaume Minguell (1922-1991).
I fins a l’actualitat. Un renaixement rere un altre. L’inexorable pas del temps fa que els temples siguin edificis
especialment afectats pel moviment dels anys i pels trasbalsos dels canvis culturals. El temps passa i els estrats
apareixen, desapareixen o s’acumulen. Una església pot
arribar a ser un palimpsest. Les accions i les voluntats de
les dones i els homes s’acumulen als seus murs, als seus
altars, o bé desapareixen sense deixar rastre en els documents. Per això, una sola despulla pot arribar a explicar
tota una història. I la història dels temples del nostre país
és una narració articulada a base de despulles.
En els darrers anys, el projecte artístic més significatiu
que s’ha dut a terme a l’església de Tàrrega és la decoració mural que Josep Minguell realitza en diferents zones
de l’interior des de l’any 2006. Hi ha un cordó umbilical
que connecta el seu treball amb el del seu pare, i que l’ha
portat a intervenir en diferents esglésies on, prèviament,
el seu pare hi havia fet frescos. Un dels aspectes més interessants del projecte del Josep és aquesta idea de continuïtat, de pont, no només amb el treball del pare, sinó
amb tota la tradició del muralisme català contemporani,
tan ben representat a Ponent amb els treballs de Minguell
pare, de Lluís Trepat o Víctor Pérez Pallarès. I aquest vincle va enrere. Molt enrere. Fins al romànic. El Pirineu de
Lleida va ser un dels focus europeus d’avantguarda muralista al segle XII, al mateix nivell que el nord d’Itàlia, segurament perquè alguns dels mestres que van dur a terme
murals tan rellevants com els de Sant Climent de Taüll
eren pintors arribats d’Itàlia. I el Josep, ara i sempre, ha
mirat cap a Itàlia, un dels seus referents teòrics, metodològics i vivencials. Sempre Itàlia. Qui llegeixi l’obra teòrica de Josep Minguell s’adonarà fins a quin punt és important Itàlia en el seu background personal. Aquesta faceta
teòrica de l’artista, amb tesi doctoral inclosa i diversos
llibres publicats, dona als seus murals un suport que ajuda a entendre que hi ha darrere del seu procés creatiu.
Tenim a Tàrrega uns murals al fresc, per tant, realitzats
per algú que ha pensat i teoritzat sobre què són i com es
realitzen. I per algú, a més, que ha conegut la dissortada
història de les pintures murals romàniques catalanes i el
perquè de la sortida de les seves esglésies d’origen, ja que
van ser arrencades a principis del segle XX per evitar la
més que possible venda i sortida cap a l’estranger. L’operació es va fer a partir de la tècnica italiana —novament
Itàlia— anomenada strappo, que implica l’arrencament
de l’epidermis dels frescos i el seu trasllat a un suport
de tela. El Josep ha experimentat amb aquesta tècnica,
i en l’actualitat està creant murals que després arrenca,
trasllada a un nou suport i els dona una nova vida fora del
mur. La iniciativa és molt interessant, perquè un muralista com ell reflexiona amb un procediment tècnic de gran

PINTURA AL FRESC

transcendència en la història dels murals del país.
L’artista, per tant, s’enfronta de manera pràctica a
una història que coneix bé
i mira d’extreure’n lliçons
i conclusions. Ell, que s’ha
dedicat a portar murals a
les esglésies, ara també fa
arrencaments, com feien
Franco Stefanoni, Arturo
Cividini o els germans Gudiol, els factòtums de la introducció i materialització
de l’strappo a Catalunya.
Què suposa per a l’església
de Tàrrega un projecte com
el de Josep Minguell? D’entrada, un compromís amb
una tradició tècnica que ha
deixat una petja important
en la història del país. No
sabem si a l’església romànica de Tàrrega hi havia
pintures murals, ni tampoc
si les capelles gòtiques estaven decorades amb frescos. Però és molt possible.
La continuïtat del projecte
del Josep, per tant, no és
només amb l’obra feta prèviament pel seu pare, sinó
amb la d’aquells mestres
muralistes que des dels
temps medievals van embellir esglésies i capelles
amb cicles que explicaven
la vida de Crist i Maria, o
Vista frontal de Santa Maria de l’Alba (Ortofoto de Josep Giribet/calidos.cat).
dels sants patrons de torn.
que s’embellien amb pintures murals i retaules, però
Tenim, per tant, un artista que reflexiona teòricament i
escriu sobre el seu treball, que experimenta amb tècnihan aflorat noves formes d’aproximar-se a la promoció
ques que han condicionat la història dels murals —com
artística, com les de mecenatge col·lectiu, que han serla de l’strappo—, i això era més o menys inèdit en la hisvit per materialitzar les quatre fases amb què el projecte
tòria del temple. El canvi en relació amb els temps mede Josep Minguell s’ha dut a terme. Bona part dels tredievals és notori. Aquells pintors no guanyaven més que
balls s’han finançat amb les aportacions de multitud de
un carnisser o un fuster. Eren artesans. No eren artistes.
donants que van adquirir dibuixos sobre el projecte en
No signaven les obres. No hi havia darrere el seu procés
una exposició que l’artista va organitzar a Tàrrega. Nacreatiu aquesta part de reflexió teòrica que, durant el Returalment, també hi han contribuït econòmicament, en
naixement a Itàlia, va transformar radicalment la condiles obres de rehabilitació vinculades a les pintures, instició social de l’artista. A Catalunya, tanmateix, els modes
tucions com la Generalitat, l’Ajuntament de Tàrrega o la
gremials i artesanals van perviure encara uns quants seDiputació de Lleida a través de la seva Fundació Pública,
gles més enllà.
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. També entitats bancàries
com Caixa Penedès, o la mateixa parròquia. Tal com diu
Sigui com sigui, el treball del Josep és un estrat més, una
el mateix artista, aconseguir el finançament per dur a
pell afegida, als murs de l’església de Santa Maria de Tàrterme aquestes quatre fases ha estat una autèntica herorega. Ha canviat el perfil dels patrons. Han desaparegut
ïcitat i la suma de la voluntat popular amb la implicació
els fidels que s’enterraven dins dels temples en capelles
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Plaça Major de Tàrrega.

institucional. Es podria dir, per tant, que la materialització econòmica ha estat una mena de crowfunding que
despersonalitza l’encàrrec i el fa esdevenir un sumatori
d’individualitats.
Una mirada a l’interior d’una església és una foto fixa
d’acumulacions, renúncies, substitucions i canvis de gust.
Allò que va ser avantguarda en un temps acaba sent menyspreat per una altra avantguarda. Allò que va ser clàssic
acaba sent reemplaçat per un nou classicisme. Allò que
va ser creat per una generació acaba sent destruït per una
altra de posterior. En aquest context de superposicions,
canvis i destruccions, què significa i què implica decorar
amb pintures murals al fresc una església barroca en ple
segle XXI? En el fons, res ha canviat en relació amb el
segle XII, el moment de màxim esplendor del muralisme a
Catalunya. L’essència continua sent la mateixa: uns éssers
humans decorant una església. Un exercici estètic de decoració d’un temple per tal d’establir una comunicació espiritual amb la divinitat. Perquè les obres d’art que embelleixen un temple són, a banda d’una obra d’art, màquines
de comunicació amb Déu. Són agents. Són instruments
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d’intercessió, mediadors de la comunitat amb el poder espiritual. Un pintor representant als murs elements extrets
de les sagrades escriptures, de la natura o de l’imaginari
col·lectiu. El pintor com a xaman, com a connector. Tot
igual. La fe, la vida i les devocions, pintades.
Tanmateix, hi ha qüestions que han evolucionat, o bé han
variat ostensiblement. L’artista que ara ho fa a Tàrrega
és un artista. Al segle XII —i encara era així uns quants
segles després—, un pintor de murs no era més que un
ferrer o un fuster. I ell mateix no es considerava més que
un artesà qualificat. En ple segle XXI, Josep Minguell és
un pintor de murs que s’embruta la cara amb morter de
calç i les mans de pintura després d’haver fet una tesi
doctoral i d’haver publicat alguns llibres sobre la matèria.
Aquesta dualitat, en la línia del manus et ingenium del
Renaixement italià, ens parla de la militància tècnica i teòrica de l’artista amb la pintura al fresc. Aquest és el gran
canvi en relació amb els artistes que l’han precedit en el
seu treball en aquella església. Perquè el Josep milita en
la pintura mural i és el braç armat, politicomilitar, de la
pintura al fresc.
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UNA INTERVENCIÓ
ARTÍSTICA NECESSÀRIA?
ALBERT DOMÈNECH

En contemplar els frescos de Josep Minguell a Santa
Maria de l’Alba de Tàrrega, la primera pregunta que
em va venir al cap —i que no li vaig confessar perquè
estava corprès davant d’aquella massa de pintura— va
ser: “Calia?” La pregunta pot semblar banal i fins i tot
retòrica, però no ho és, ja que comprèn diversos vessants
complementaris. Quan ens enfrontem a aquesta pregunta
el nostre cap se’n va directament a tres dubtes principals
que ens podrien fer qüestionar la necessitat o no d’una
obra pictòrica d’aquesta envergadura.
La primera qüestió és purament devocional. En un
segle XXI en què el laïcisme és un dels corrents de
pensament preponderants i en què, d’un temps ençà,
gairebé ha esborrat qualsevol encàrrec eclesiàstic
de certes dimensions i pressupost, sorprèn una obra
descomunal com aquesta. Vivim en un temps en què l’art
contemporani, tant l’abstracte com el figuratiu, fan un
camí on no sembla que tingui cabuda l’art religiós, tant
pel que fa a l’interès dels comitents com dels artistes, ja
que ni per als uns ni per als altres no forma part de les
prioritats temàtiques.
Això no vol dir que no hi hagi intervencions històriques
d’art contemporani en espais religiosos com els de Marc
Chagall, Matisse, Le Corbussier... o, més recentment,

Estudi de detall, L’arca de Noè. Esbós. Josep Minguell, 2008.
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Estudi de detall, La creació dels peixos. Esbós. Josep Minguell, 2008.

i propera les intervencions de Miquel Barceló a la
catedral de Mallorca, o la de Sean Scully a Santa Cecília
de Montserrat, que són complementàries amb els espai
creats per a la meditació laica, o religiosa, si l’usuari ho
vol, de Mark Rothko a la Rothko Chapel, i Antoni Tàpies a
la Sala de Reflexió a la UPF.

prèvia i concepció global de l’espai que ens abraça. Que
l’art contemporani no intervingui gaire en espais religiosos
no vol dir que avui no es pugui acarar una proposta de
plantejament radical que canvia fins i tot la configuració
i la percepció d’un espai de grans dimensions com el de
Santa Maria de l’Alba.

La fama i la contundència d’aquestes obres eclipsen
altres projectes, potser menys mediàtics, però potser més
interessants, com el creat per Josep Minguell a Tàrrega, en
el qual veiem un espai de reflexió i meditació ecumènic,
i fins i tot laic, a partir d’una iconografia religiosa. Ho
sostenim així perquè la iconografia dels temes escollits,
plenament canònics, és transmesa amb unes imatges gens
excloents, amb una gran comunió entre figures i paisatges
a través d’uns colors intensos i harmònics alhora.

Una segona qüestió és la pecuniària, el cost de qualsevol
intervenció en una església sempre és sospesat amb
cura, perquè cal prioritzar les despeses socials davant les
estètiques, ja que l’Església com a institució va marcar
des del Concili Vaticà II unes línies de reducció dràstica
de les despeses sumptuàries per dedicar tots els esforços
possibles als més febles i fer de l’ajuda als desvalguts un
dels motors doctrinals de la institució.

Aquest pot ser un dels grans secrets de Josep Minguell,
que no necessita l’abstracció per crear un espai que ens
convidi a una reflexió no necessàriament confessional i on
tothom es pugui sentir còmode i acollit. Potser hi ajuden
les servituds i característiques tècniques de la pintura al
fresc i l’exigència d’unes pinzellades àgils i contundents,
que no permeten retocs ni penediments, sinó preparació
24

Ara bé, aquest aspecte no pot fer negligir que les esglésies
són espais vitals en el sentit més ple de la paraula. Espais
on els feligresos participen dels oficis i que els aglutinen
com a comunitat, que han de tenir, doncs, un decòrum
estètic que faciliti la vivència de les creences. Tenir
l’epicentre comunitari heretat dels avantpassats en bon
estat i polit —en el doble sentit de netedat i estètica— és,
si més no, una obligació moral gens menyspreable.

PINTURA AL FRESC
Desplegament de la volta de la creació del món. Esbós. Josep Minguell, 2008.

Independentment de la necessitat de construir o preservar espais dignes per al culte, si no haguessin existit
despeses sumptuàries, no tindríem moltes de les creacions artístiques de la humanitat que han arribat fins
als nostres dies. Cal remarcar que les obres religioses
arreu del món i de totes les creences són les que més
ens han arribat i conservat, ja que les esglésies —enteses com a institucions religioses en un sentit ampli—
són molt menys mutables que el món laic pel que fa
a la preservació patrimonial. Aquest conservadorisme
estètic és el que ha permès que puguem parlar molt més
d’art religiós en determinades èpoques que no pas d’art
àulic o popular.
A Occident, la secularització i la separació de poders
que es van dur a terme al segle XIX van fer decantar
els encàrrecs artístics dels destinats al món eclesiàstic
cap a una rellevància més alta del món aristocràtic i
burgès. Potser per això edificis com Santa Maria de
l’Alba van quedar sense pintura artística fins a principis
del segle XXI. Josep Minguell, conscient d’aquest factor,
va aconseguir fer una obra de gran qualitat, sense uns
costos desmesurats, perquè ens consta que va ajustar el
pressupost de manera que la pintura del temple fos una
obra abordable econòmicament per a l’Església i el bisbat.
El factor de preservació del llegat dels avantpassats
que esmentàvem abans enllaça perfectament amb la
darrera qüestió que se’ns planteja actualment: és lícit o
no intervenir en un espai creat anteriorment? La política
patrimonial en edificis històrics, com l’església de Santa
Maria de l’Alba de Tàrrega —obra vinculada al tracista
Fra Josep de la Concepció—, és més aviat conservadora
i evita intervencions que puguin “malmetre” el llegat
artístic heretat.

Voltes del llibre del Gènesi. Santa Maria de l’Alba.
(Foto: Arxiu Josep Minguell).
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Si hom creu que el patrimoni eclesiàstic és patrimoni
col·lectiu comunitari, més enllà de la propietat i de les
creences religioses de cadascú, una de les prioritats hauria
de ser preservar-lo com un bé heretat dels avantpassats,
i com a tal, sense possibilitat de manipular-lo. Aquesta
concepció actual, que encaixa en les obres conservades
en museus, és extrapolable als edificis religiosos actuals,
classificats com a bé cultural d’interès nacional,
com l’església de Santa Maria de l’Alba targarina? La
pregunta ens porta directament a considerar els edificis
religiosos com a organismes dinàmics i mutants que
van evolucionant al llarg dels temps i adaptant-se
eclècticament a l’estètica i a la litúrgia de cada època.
La decisió d’intervenir és complexa i depèn tant de la
comunitat parroquial com del bisbat, de Patrimoni de
la Generalitat..., i, per tot plegat, no està mai exempta
de polèmica, perquè depèn de motius moltes vegades
subjectius, com ara polítics, ideològics, estètics, socials
i religiosos. Precisament per aquests motius cal agrair la
valentia que han adoptat els responsables en determinats
moments per intervenir en obres del passat, ja que
precisament els nostres avantpassats tenien clar que les
obres no són tancades, sinó obertes, i que cada generació
hi pot aportar el seu gra de sorra.
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Per tot això, el cas dels frescos de Josep Minguell a Santa
Maria de l’Alba podríem definir-lo com a paradigmàtic
del bon quefer en la intervenció d’una obra declarada
bé cultural d’interès cultural. Les pintures ajuden sens
dubte a realçar l’obra original, pensada estructuralment
per contenir frescos. El benefici recíproc entre continent
—edifici— i contingut —pintures— va ser copsat pels
parroquians i altres persones interessades des d’un
inici, ja que a través dels diversos projectes previs van
poder donar el vistiplau al projecte i fer-se càrrec del que
comportava una obra monumental com aquesta. També
les nombroses visites que té el temple —atretes per les
pintures— es poden fer conscients del doble benefici,
ja que l’efecte global desvetlla un interès molt més gran
que el d’altres esglésies barroques que no tenen aquesta
decoració mural.
De ben segur que ells, com l’artista, es van plantejar ja
d’entrada els dubtes que hom pot tenir en contemplar
per primera vegada aquesta afortunada i contundent
intervenció artística i van decidir que sí, que calia i que
valia la pena tirar endavant el projecte. Veient, visita rere
visita, Santa Maria de l’Alba en l’estat actual, no podem
fer més que agrair a l’artista i als comitents la valentia
d’abordar aquesta obra.

PINTURA AL FRESC

PINTURA AL FRESC,
OBRA EN PROCÉS
JOSEP MINGUELL

Estic esperant un grup de visitants. De tant en tant em
demanen presentar els frescos de Santa Maria de l’Alba,
cosa fàcil, ja que la meva presència com a artífex pintor
causa una especial fascinació, tot i que es va esbandint
en el decurs de la visita. Assegut a la plaça Major, penso
en la monumentalitat de Santa Maria de l’Alba, la irrupció
d’aquesta edificació barroca enmig de la trama urbana,
el conjunt que confegeix amb la resta dels edificis,
especialment amb l’Ajuntament, i el contrast visual amb
la creu gòtica de Pere Joan. Confluència de carrers i de
camins, lloc de molta història.
Comença la visita, mentre els membres del grup transiten
pel temple, observo el presbiteri encara per pintar. Les
pintures murals de Santa Maria de l’Alba formen un
conjunt inacabat. Hi ha 800 m2 de pintures al fresc i en
falten 140 per cloure el conjunt. Són uns pocs metres
quadrats en relació amb la tasca feta fins al moment, i
fàcils de fer, ja que són murs verticals.
Afrescar el presbiteri tindrà un efecte multiplicador:
és el nucli del conjunt arquitectònic, part central que
unificarà les voltes amb els murals i les voltes del creuer.
L’espectador es veurà immers en un conjunt tridimensional
de quasi 1.000 m2 de pintura mural al fresc. Després de la
primera ullada al conjunt, els visitants s’asseuen al meu

voltant. Els comento que la pintura al fresc és, més que
una tècnica, una concepció de la pintura. Consisteix a fer
l’últim arrebossat dels murs dels edificis i pintar-lo amb
pigments minerals mentre aquest és encara fresc. Per això
la pintura al fresc és físicament i espiritualment pròxima a
l’arquitectura, ja que és l’última pell dels edificis.
Per fer-ho més entenedor els explico com és una jornada
qualsevol de treball: començo de bon matí, encara fosc, i
em poso el vestuari de pintor. Pujo dalt de la bastimentada,
són vint metres d’alçada que em fan escalfar els muscles.
Ja dalt dels taulons marco la part que puc pintar durant
el dia, rasco la superfície de la volta, la mullo amb
aigua, estenc el morter de calç i l’alliso. Amb aquestes
operacions ja han passat unes hores i s’escau reposar una
estona abans de reprendre la tasca. Després de calcar les
traces sobre el morter encara fresc pinto amb el blanc
sangiovanni, els ocres francesos, les terres de Siena i
d’Umbria, els verds de Xipre, el verd de crom, l’almangra,
el roig Pozzuoli i el negre blavós dels sarments de vinya
calcinats. Són pigments que em condueixen als colors de
la natura.
Pinto molt concentrat, amb celeritat, però sense nervis,
sense rectificacions possibles, he d’aprofitar les poques
hores en què el morter és fresc per concloure el fragment
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de pintura. Els visitants comenten la dificultat de treballar
fragment a fragment en un conjunt tan gran, i els costa
entendre que no és possible rectificar. El que consideren
greus inconvenients, jo ho veig com les qualitats de la
pintura al fresc: reptes que m’estimulen a pensar bé el
projecte, a tenir una concepció del conjunt i a pintar amb
una singular energia i seguretat.
Mentre m’escolten dirigeixen mirades en totes direccions,
especialment cap a les voltes. Els caps de la gent, girats,
torçats i badats en tota mena de posicions, omplen
d’expressió les bancades de l’església. Sembla que vulguin
projectar les seves mirades per mesurar i esbrinar els
seus secrets de l’edifici. Santa Maria de l’Alba ens sobta
a tots plegats per les grans dimensions que creixen de
manera espectacular i per l’espai pautat amb tota mena
d’elements arquitectònics.

Bastimentada muntada per pintar els frescos de la volta
(Foto: Arxiu Josep Minguell).

Jornada de pintura al fresc, 2008 (Foto: Arxiu Josep Minguell).
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A l’inici d’aquest projecte era conscient que participava
en una obra que es va iniciar fa més de 300 anys, i la meva
voluntat era donar-li continuïtat i fer que les pintures
sumessin a l’arquitectura confegint un conjunt d’harmonia.
Només podia endegar el projecte si esdevenia un pintor
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Jornada de pintura al fresc, La creació del món. 2008 (Foto: Arxiu Josep Minguell).

barroc. Havia de submergir-me en l’esperit barroc que
envaeix la plaça Major de Tàrrega amb les festes d’antiga
tradició i la litúrgia al temple de Santa Maria de l’Alba.
Seguidament vaig viatjar diverses vegades a Roma per
observar els sostres i les voltes d’aquest període. Admirava
l’originalitat d’aquest grans murals i volia saber-ne els
misteris. Desesperat, vaig buscar tots els tractats dels
pintors renaixentistes i barrocs per esbrinar fins a l’últim
detall de les tècniques de projecció i del procediment al
fresc. Estava especialment atent a la manera de pintar
dels pintors romans amb els sistemes de distorsió de
formes en les corbes de l’arquitectura, el dinamisme de la
composició dels frescos i l’ús del color amb sorprenents
contrastos i efectes.
La visita és distesa, els meus comentaris s’alternen amb
preguntes que els visitants llencen amb certa impulsivitat,
cercant la resposta just en el moment en que la qüestió
els apareix a la ment. L’interrogant habitual en totes les
visites és aquest: “Quan tardes a pintar una volta?”

A Santa Maria de l’Alba avançava molt, les jornades eren
de gran extensió, fins a sis metres quadrats, en alguns
casos. No tenia cap pressa, però volia aconseguir la
continuïtat visual de les grans extensions de color, i això
no seria possible si feia jornades petites que fragmentarien
en excés els murals. De l’altra, els visitants valoren la
gran feinada de pintar els grans murals, però els explico
que el gran treball és la gestació de les pintures: des de
les primeres idees, l’estudi dels temes i el caòtic procés
de creació que em fa arribar a les traces del projecte.
Després, amb el mural a la ment, les pintures al fresc
avancen vertiginosament.
Abans d’acabar, els visitants fan fotografies que pretenen
endur-se a casa tots els punts de vista possibles. Dins
del temple es barregen la pintura mural i l’arquitectura,
el patrimoni barroc i l’art contemporani, l’art cívic
compenetrat amb la ciutat i el temple sagrat: el Barroc
té la capacitat d’obrir els límits i conduir-nos cap a una
experiència integral on poden jugar totes les disciplines.
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Brossa, la revolta incessant

Fa cent anys que va néixer Brossa. I ho celebrem. Per què? És
aquest hàbit de commemorar fets culturals a partir de dates
rodones, exactes. Estem tan avesats als costums culturals que
ja ni ens preguntem si aquestes usances tenen algun sentit
més enllà de l’ús que, d’aquestes solemnitzacions, en fan les
institucions. Centenaris del naixement, centenaris de la mort,
un quart de segle que es va publicar tal llibre... Sembla que
només es pugui parlar de cultura d’una manera relacionada
amb el temps passat, és a dir, amb la mort.

no revolucionari, fent veure que tot l’art, quan ha passat un
cert temps, s’aigualeix en una mena de sediment on hi cap tot.
Hauríem d’entendre que les reivindicacions de la cultura han de
ser com les reivindicacions socials, això és, permanents, i que,
en conseqüència, poden comportar sacrificis.
Brossa encara fa por
En el cas de Brossa, el robatori del compromís de la seva poesia
encara pot ser més objectivament atziac. Perquè ja en els seus

En aquest cas, pensar en la literatura de Brossa com a fet
diacrònic, com a història. I és que la història, ja ho sabem, és
excessivament generosa, ho permet tot; ella tot ho iguala o
equalitza. La història sempre està disposada a enterrar el combat
o la dissidència o la simple protesta. La història situa les accions
del passat en un relat on tot són anotacions erudites, precisions
terminològiques, notes a peu de pàgina que serveixen de
coartada (allò que ha dit un altre) per encapsular i desarmar...
La història neutralitza. I roba. Com tots aquells lluitadors o
tots aquells artistes que són col·locats en el museu com un
mausoleu, propici per a la veneració, per al culte de l’art —de
la història de la cultura— com una cosa sagrada, domesticada,
submisa. Els lladres de la història volen obediència, volen
control. Desposseeixen el passat de conflictes o els fagociten
per tergiversar la realitat. No, la cosa és més enrevessada:
parlen de conflictes d’un passat que presenten clos, irrepetible,
com si ens en separés una cesura silenciosa.
Les dones i els homes del carrer som condemnats per jurats
d’indoctes i tribunals de vells, com afirmava Joan SalvatPapasseit: ells han marcat els rastres d’allò que hem de saber.
Encara ho fan. Caldria posar fi a aquesta escissió o a aquest mínim
comú denominador que vol aigualir la cultura compromesa
amb el seu temps; que és la cultura compromesa, ras i curt.
Hauríem d’estar atents a l’ús fraudulent (dolent) que tantes i
tantes institucions culturals fan de l’art que es vol dissident, si
Foto de capçalera: Espanya 75, 1975. Font: Fundació Joan Brossa.

País, 1988. Font: Fundació Joan Brossa.
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temps hi havia persones que posaven l’èmfasi en la incomoditat
que suposaven ell i la seva obra per a una generació obligada
a la disciplina de l’antifranquisme. Entre d’altres, Joan Fuster,
que l’any 1972 escriu en el seu llibre Literatura catalana
contemporània: “Quan s’hagi esvaït la por a Brossa —dic:
por— que paralitza els crítics d’avui, Brossa podrà ser explicat
i admirat com Déu mana. Ara com ara, i malgrat tot, ja hem
de considerar-lo com el gran poeta més pròxim: del pànic, de
la ira, del fàstic innocent.” Fuster s’estava referint, em sembla,
a gent com Joaquim Molas o Josep M. Castellet, factòtums en
la clandestinitat que dictaven allò que era útil o necessari i allò
que no ho era. I la poesia de Brossa es trobava en aquest segon
bloc, perquè el poeta i la seva obra no seguien els camins de
l’ordre; ni tampoc els camins de l’antiordre que marcaven els
qui volien liquidar el règim dictatorial.
Ja m’hi he referit en altres ocasions: no és gens gratuït que
Molas i Castellet haguessin bandejat Brossa en la seva antologia
Poesia catalana del segle XX (1963), se suposa que des de criteris
marxistes. L’antifranquisme orgànic reclamava un ordre (o un
antiordre) gairebé tan dràstic com l’ordre del sistema que es
volia ensulsiar. I Brossa i Fuster pertanyien a un seguit d’artistes
i intel·lectuals (me’n venen al cap dos més, els cineastes Antoni
Padrós i José María Nunes; n’hi havia d’altres en aquells temps)
que miraven més enllà de les consignes de partit. No perquè
no estiguessin en contra de la dictadura —ben al contrari—,
sinó perquè entenien que l’art i la literatura havien de demostrar
el seu compromís des de posicions contràries —o també
contràries— als dogmes diguem-ne normatius.
La poesia de Brossa (com els assaigs de Fuster o el cinema
de Nunes o de Padrós) creava incomoditat perquè el seu
compromís amb la llibertat anava precedit d’un compromís
amb la pròpia poesia.
Ah! M’oblidava que un poema
no pot ser reduït a mercaderia:
per a la societat una cosa que no
entra en l’intercanvi de béns comercials
no té cap valor.
Perquè hi havia autors, Brossa en la cúspide, que sabien que
la primera revolta associada a la poesia ha de venir des de
l’interior de la mateixa poesia. Vull dir que una poesia que no
es qüestiona ella mateixa, que continua reproduint les formes
i les categories de la tradició, no pot ajudar a qüestionar la
societat. És clar que els camins per a aquesta revolta poètica,
prèvia a la possible col·laboració en una revolta social, són
diversos. Un, almenys un, d’aquests camins ens l’assenyala
encara avui l’obra brossiana. Per a ell, la poesia —aquella
concepció tan vasta del fet poètic que ell predicava— no havia
de fixar-se en la visió subjectiva del poeta, aquell que canta el
seu jo de manera hiperbòlica.
La seva poètica és paradoxal i per això feia (o fa) por: la base
del seu llenguatge és popular, no fa servir un lèxic complex,

32

no administra paraules eufòniques, arcaiques, insòlites o
desuetes. Aquest ús d’una llengua planera, però, es col·loca al
servei d’una manera moderna d’entendre la poesia (i les arts
escèniques i la visualitat i el cinema...):
No es tracta de textos on ja hi ha hagut
una intenció poètica; m’interessen textos
neutres, funcionals, que jo puc convertir
en poètics pel fet d’haver-los triats.
Una manera moderna d’entendre la poesia en la línia de
les grans revoltes de les arts durant el segle XX; “la recerca
d’un camí que el porti a una altra cosa, la recerca d’una
porta de sortida”, com definia el problema essencial de l’art
actual João Cabral de Melo en el pròleg d’Em va fer Joan
Brossa (1951). Avantguardista? Brossa deia que no és que
ell fos avantguardista, sinó que els altres s’havien quedat
en la rereguarda. Declaracions com aquestes formaven part
del personatge públic que ell s’havia creat, ja ho sé. Però les
màscares de l’artista, a banda de funcions adulatòries, també
poden servir per emprenyar. I el personatge Brossa molestava
tant com la seva poesia en certs sectors culturals.
Aquesta manera moderna d’entendre la poesia la veiem, també,
en el seu retorn a les essències estructurals del llenguatge, el
verbal i el visual, la seva pregona insistència en l’alfabet com
a clau de volta del recurs poètic. En això no és d’estranyar la
seva, ni que sigui conjuntural, sintonia, a començaments dels
anys setanta, amb els lleidatans Josep Iglésias del Marquet i
Guillem Viladot. Igual que ells, especialment Viladot en la seva
trajectòria com a poeta concret, Brossa ens ofereix un seguit
d’obres en què l’abecedari català funciona o pot funcionar com
un kanji, és a dir, com una grafia que, abans que representar,
en l’ordre del llenguatge verbal, una exclamació, un objecte,
una sensació o un concepte dels anomenats “universals”, és
estricta visualitat.
Per tant, en algunes de les seves obres públiques i poemes
visuals i poemes objectes, l’abecedari, les lletres són, abans
que res i només, lletres. En alguns poemes, Brossa juga amb
l’alfabet, amb les lletres, com a signe visual, ja sigui per
acumulació o per reducció, per jocs de sentit que, si no els
captes, et quedes amb el pictograma pur. En última instància,
l’ús visual que Brossa fa d’algunes lletres, de l’abecedari, posa
el repte sobre la nostra mirada, en el lector o espectador. I
això, a aquells “jurats d’indoctes i tribunals de vells”, els
d’abans i els d’ara, els costa d’assumir. Perquè, per als poetes
i creadors de la tradició, el sentit ja ve donat per ells mateixos
i no admeten cap interferència de la plebs. Que lluny d’aquell
Brossa que diu:
La boira ha tapat el sol
Us proposo aquest
poema. Vós mateix
en sou el lliure i necessari
intèrpret.
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Joan Brossa. Foto: Martí Gasull (font: Fundació Joan Brossa).

La revolta de Brossa va esvalotar els escenaris adormits, com
el seu admirat Frègoli havia fet, segons Sebastià Gasch, tants
d’anys abans. La poesia no és una, sinó que, com en Frègoli,
ha de ser proteïforme. Com ho és en aquesta allargassada irradiació del fet poètic que suposa l’obra brossiana. I aquesta
irradiació encara fa por o crea incomoditat, per més que les institucions ho dissimulin engegant centenaris per commemorar
allò que no entenen.
Joan Brossa, poeta i autor del poema
que figura en aquesta pàgina, certifica
i garanteix que l’ha escrit fent servir
el codi literari i que n’ha estat feta
una sèrie limitada...
Llarga vida a la indisciplina rebel de l’obra de Joan Brossa.

Poema visual, 1970-1978. Font: Fundació Joan Brossa.
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Les oblidades: lleidatanes als camps
de concentració nazis
El fet d’emprendre una investigació sobre la deportació femenina planteja, ja d’entrada, problemes de fonts documentals
i testimonials, ja sigui per la manca, desaparició i destrucció
de documents marcats per les circumstàncies bèl·liques, entre
d’altres, o bé per la fragmentació i la càrrega emotiva de les
veus de les víctimes, en la mesura que aquestes volguessin trencar amb el silenci institucional i el trauma psicològic i cultural
que la deportació els va provocar. Tanmateix, malgrat diversos
problemes, tenim l’obligació de situar les deportades com a
subjecte històric perquè aquest col·lectiu no caigui en l’oblit.
De les 250 republicanes espanyoles que van ser deportades als
camps de concentració nazis, sis eren, concretament, de la província de Lleida.
Dolors Casadellà Puig, Lola, que era el seu nom de pila, va néixer a Alcoletge (Segrià), el 26 d’agost de 1918 en el si d’una família pagesa. L’any 1936, amb l’esclat de la Guerra Civil, la jove
va afiliar-se a les Joventuts del PSUC de Lleida. Va desplaçar-se
al Front d’Osca, on va conèixer el seu marit, per donar suport
a un grup sanitari. A inicis de 1939, acompanyada pel grup del
seu marit, però sense ell, es va exiliar a França, embarassada de
quatre mesos. Mesos més tard, després d’haver estat hospitalitzada i parir, va ser enviada a un dels camps d’internament de
les platges del Rossellonès amb la seva filla, que va morir quinze
dies més tard. Un sindicat catòlic va fer una crida de mà d’obra
femenina per treballar al camp i va ser quan va anar a la zona
de Lió, on es va incorporar al món laboral. Un cop instal·lada, i
contra l’ocupació nazi, va unir-se a la Resistència, on va assumir
la tasca de casa de suport, motiu pel qual es va encarregar de
reorganitzar un grup guerriller, de distribuir provisions i d’escriure propaganda, a la vegada que casa seva es va convertir en
espai de reunió i refugi, motiu pel qual va ser detinguda per la
Gestapo, empresonada i jutjada, i un any i mig més tard, des
de la presó de Romainville, deportada al camp de concentració
per a dones de Ravensbrück i registrada amb el número de matrícula 35.160. El mes de juny de 1944, i fins al març de 1945,
va ser enviada, juntament amb altres dones, com Neus Català, al comando exterior de Holleischen, que depenia del camp
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Conxita Grangé quan va rebre la distinció de l’Ordre National du Mérite.
Photo DDM, Michel Viala.

de concentració de Flossenburg, on va ser registrada amb el
número de matrícula 50.705, i hi va ser fins al maig de 1945,
quan Flossenburg va ser alliberat. Lola va ser repatriada a Lió,
on es va retrobar amb el seu marit després d’haver-se buscat en
llistes. Juntament amb Neus Català, va formar part del Comitè
Internacional de Ravensbrück i va col·laborar amb la Federació
Nacional de Deportats i Internats Resistents i Patriotes a través
del seu mitjà de difusió: Le Patriote Résistant.
Generosa Cortina Roig va néixer a Son (Alt Àneu) el 19 d’abril
de 1910. Va emigrar als anys vint a França per motius econòmics. Allí hi havia la seva germana, Antònia. Un cop instal·
lada, es va integrar al món laboral i es va casar amb Jaume
Soldevila, natural del Pallars Sobirà, amb qui, amb l’ocupació
nazi de França, va unir-se a la Resistència a través de la creació
de la xarxa d’evasió SOL que unia Barcelona amb París. Generosa era l’encarregada de lliurar els paquets, el contingut dels
quals era desconegut i que tenien com a destinació final París,
a l’agent de la xarxa que l’anava a recollir a la casa de suport.
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El 15 de maig de 1944 va ser detinguda per la Gestapo i empresonada. Després de passar tres mesos a la presó, Generosa
Cortina va ser deportada des de Tolosa amb el conegut com
Tren Fantasma, amb el qual va arribar el 28 d’agost de 1944 a
Dachau i registrada amb el número de matrícula 93.882. Dos
dies després va ser enviada a Ravensbrück, on va arribar a inicis
del setembre de 1944 i registrada amb el número de matrícula
62.475. L’abril de 1945 va ser transferida al comando d’Oranieburg, que depenia del camp de Sachsenhausen, i va treballar a la fàbrica Henkel, situada al barri d’Oberschöneweide
de Berlín, construint peces per als avions Messerpschmitt. Amb
l’alliberament dels camps per part de les tropes aliades, Generosa Cortina va ser repatriada a Tolosa, on, amb els anys, va
obrir un bar-restaurant. El 1947, els Estats Units van concedir-li
a ella i al seu marit la Medal of Freedom per la seva participació
a la Resistència, i el 1962 va ser condecorada amb la Croix de
Chevalier de la Légion d’Honneur. Va morir el 30 de desembre
de 1987 a Tolosa.
Felicitat Gasa Nadal va néixer al Pont de Suert (Alta Ribagorça)
el 23 de desembre de 1905. Era la gran dels tres germans que
es coneixen, seguida de Jacinto, nascut el 5 d’abril de 1909,
i de Baltasar, el 6 de gener de 1919, a Guàrdia de Tremp, on
van ser-hi fins a l’any 1924. Baltasar es va formar en Magisteri
a Lleida, fins que el 1935 es va traslladar a Barcelona i es va
matricular a l’Escola Normal mentre Felicitat Gasa exercia de
modista. Es va exiliar a França. Hi ha dades concretament del
seu desplaçament a Bordeus, on va ser detinguda per la Secció
d’Assumptes Polítics el 29 de desembre de 1943 per haver estat
coautora d’un robatori de cartilles d’alimentació a l’Ajuntament
de Castillon (Gironda) la nit anterior, tot i que no es pot afirmar
si vertaderament estava implicada en la Resistència o va ser un
fet aïllat. De tota manera, va ser enviada a la presó de Llemotges i posteriorment a Romainville, des d’on va ser deportada a
Ravensbrück el maig de 1944 i registrada amb el número de
matrícula 39.297. Felicitat, que tenia el número 5.706, va ser
enviada al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, que inicialment
depenia del camp de concentració de Ravensbrück, i posteriorment, al de Neuengamme, on va treballar fabricant màscares
de gas per complir l’objectiu de protegir la població d’atacs
amb gasos. Felicitat va ser alliberada del camp de Bergen-Belsen, on havia estat transferida, i repatriada el 17 de maig de
1945 a Castillon, on va ser membre d’un grup actiu del Partit
Comunista de Bordeus. Se li va concedir l’entrada a Espanya el
setembre de 1956, va passar amb ferrocarril per Puigcerdà el
20 de juliol de 1962 i probablement va retornar novament a
França el 3 d’agost del mateix any.
Conxita Grangé Veleta, la setena de vuit germans, va néixer a
Espui (Pallars Jussà) el 6 d’agost de 1925. Amb 2 anys, el seu
pare i la seva mare la van portar a França perquè el seu tiet i la
seva tieta en tinguessin cura. Va retornar a Catalunya un any
durant la Guerra Civil, perquè el seu tiet va estar treballant com
a mestre d’obres als camps d’aviació de Tortellà i a Balaguer, a
qui la família va acompanyar. El tiet de la Conxita va participar
a la Resistència, i quan ell va abandonar França, ella, amb 17

Lola Casadella, deportada. Imatge de l’alliberament de Flossenburg.

anys, la seva tieta Elvira i la seva cosina Maria, a qui els deien
Les Veleta, van integrar-se a la Tercera Brigada dels Guerrillers
del Col du Py. La Conxita i la Maria eren l’enllaç dels maquis i
es dedicaven a transportar paquets, a més d’establir contacte
entre els diferents grups de guerrilles. La Conxita, juntament
amb la seva tieta Elvira i la seva cosina Maria, va ser detinguda el 24 de maig de 1944 després d’una batuda i un tiroteig
a casa seva, on hi havia tres homes amagats que havien de
fugir cap a la frontera. Van ser traslladades a la presó de Foix i
després lliurades a la Gestapo perquè les interrogués. Van ser
deportades a bord del conegut Tren Fantasma, amb el qual van
arribar a Dachau i a Ravensbrück, i allí li van atorgar el número
de matrícula 62.480. Posteriorment, l’Elvira i la Conxita van ser
transferides al mateix comando extern que depenia de Sachsenahusen, on també va anar Generosa Cortina. Quan l’Exèrcit
Roig les va alliberar, la Conxita, juntament amb la seva tieta
Elvira, va anar d’Holanda a Brussel·les, i d’allí a Lille, i després
a París, on van retrobar-se amb camarades abans d’arribar a
Tolosa. La seva cosina va morir quan tornava a França després
d’haver estat alliberada del camp de Bergen-Belsen. El desembre de 1946 es va casar amb José Ramos a Bonac (Arieja), a qui
havia conegut quan feia de guerriller a la Brigada del Col du Py.
La Conxita va ser condecorada amb la Medal of Freedom per
la seva participació a la Resistència i amb la insígnia de l’Ordre
National du Mérite. Posteriorment, va participar amb el Museu
de l’Exili i la Deportació de Tolosa fent xerrades sobre el genocidi nazi per a les generacions més joves. Va morir el 27 d’agost
de 2019 a Tolosa.
Maria Maranges Bober va néixer a Prats i Sansor (Baixa Cerdanya) el 4 d’agost de 1920. Uns anys abans, concretament el 18
de febrer de 1915, va néixer la seva germana Pepita a Alp. Durant la Guerra Civil, concretament el 1938, el seu germà gran,
Joan, afiliat a la CNT, va ser afusellat amb 27 anys per Guàrdies
d’Assalt i el seu germà Eusebi es va traslladar a la Val d’Aran
amb l’exèrcit republicà, i des de llavors mai més se’n va tornar
a tenir notícies. És per aquest motiu que la Maria, amb el seu
avi, la seva àvia, la seva germana Pepita i la seva mare, es va refugiar a casa de la germana de la seva àvia a Palau de Cerdanya
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Imatges de l’hivern de 1940 del camp de Ravensbrück. Àlbum de fotos del SS, Memorial de Ravensbrück.

(França). Per l’avís de repatriació del govern francès, van decidir
marxar el 15 de març a prop d’Angulema, a Confolens, on van
arribar a l’abril i s’hi van instal·lar. El juny de 1942 se’n van cap a
Osseja, i des de llavors i fins a l’agost les dues germanes van treballar a l’hospital d’aquesta població, i més tard, fins al 30 març
de 1944, la Maria feia de cosidora. De la Maria i la seva germana
Pepita se’n desconeix la implicació en la Resistència, però és en
aquest moment que les detenen a Palau de Cerdanya (entre Villaloben i Palau, concretament), les transfereixen a Font-romeu i
allí les interroga la Gestapo. Després de ser enviades a Perpinyà,
on hi van ser vuit dies, i més tard a Montpeller, Frennes i Romainville. Des d’allí, la Maria i la seva germana Pepita van ser deportades a Ravensbrück —hi van arribar el 18 de maig de 1944— i
registrades: la Maria amb el número de matrícula 39.240 i la Pepita, amb el 39.241. Més tard, ambdues van ser enviades, com
Felicitat Gasa, al camp satèl·lit de Hannover-Limmer i després a
Bergen-Belsen, on l’exèrcit anglès les va alliberar i les va repatriar
a França per retornar-les a Bèlgica a finals de juny de 1945. La
Maria va tornar a Osseja el 1946 i allí va conèixer André Roquère,
metge i militant polític republicà i d’esquerres, i amb qui es va
casar el 2 d’octubre de 1948. Entre el 1950 i el 1956 van néixer
els seus quatre fills a Osseja, el lloc on es van establir fins que el
seu marit va deixar la feina, per instal·lar-se llavors a Perpinyà. El
1963 es van traslladar a Palau de Vidre, on va morir el seu marit
l’any 1995. És llavors quan Maria Maranges se’n va a viure a
Perpinyà, on mor el 24 d’abril de 2011.
Coloma Seró Costa va néixer a l’Albagés el 12 de juny de 1912.
Mestra de formació, va aconseguir el nomenament d’interina a
l’escola mixta de Montpol (Lladurs) el febrer de 1936, ocupació
que combinava amb la seva carrera política fent mítings com
a militant del PSUC. A finals d’abril del 1938 es va traslladar a
Vilafranca del Penedès, on compaginava la seva vida professional amb la política. Va entrar a l’ajuntament de la ciutat el 24
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de juny del mateix any com a regidora de Cultura, la primera
del consistori d’aquest municipi. Tot i que no s’ha pogut contrastar amb fonts suficients, tot sembla indicar que la Coloma
probablement es va casar amb Ignacio Augusto Anta, nascut a
Bragança (Portugal), el 5 d’abril de 1906, qui es va incorporar
a l’exèrcit de la República com a tinent d’artilleria des de l’octubre de 1937. La Coloma, que havia assumit tasques d’assistència social amb nens i nenes que havien perdut la família durant
la guerra, va travessar la frontera amb una seixantena d’infants
a principis del 1939. Va fer cap a un camp d’internament i, posteriorment, es va implicar amb la Resistència a Talence (Gironda), on també exercia de mestra, i va ser detinguda el 21 d’abril
de 1943 i empresonada a Bordeus. Des d’allí, va ser enviada al
Fort de Romainville, a París, on hi va ser fins al 26 d’octubre
de 1943, després al camp de Royallieu (número de matrícula
19.687) fins al 31 de gener de 1944, moment en què va ser
deportada a Ravensbrück i hi va ser des del 3 de febrer de 1944,
moment en què se li va atorgar el número de matrícula 27.037.
Va ser deportada en el mateix comboi que Neus Català, amb
qui també va compartir bloc. Posteriorment, la Coloma va ser
transferida a Bergen-Belsen el 28 de febrer de 1945 i mesos
més tard, amb l’alliberament, va ser repatriada a França i es va
instal·lar novament a Talence. Després va refer la seva vida a
Tolosa i a Mende, al Llenguadoc. El 15 de novembre de 1950
es va casar amb el guerriller Víctor Grobocopatel i ambdós van
formar part activa de l’Amical dels Antics Guerrillers Espanyols a
França de Tolosa fins com a mínim principis de 1979.
Les vides d’aquestes sis lleidatanes serveixen per il·lustrar i
exemplificar com la II República esdevenia un nou espai d’oportunitats per a les dones i de canvis en el seu paper a la societat i
com van ser les millores en l’educació i la formació per accedir al
món laboral, a més d’una més àmplia visibilitat en l’esfera pública a partir de l’exercici del dret de vot i la participació en la vida
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política. El daltabaix que va provocar l’esclat de la Guerra Civil
Espanyola va mobilitzar les dones tant al Front, tot i que menys,
com a la rereguarda, on van assumir el paper de caps de família, la qual cosa va significar una subversió als models culturals
de gènere atès que es van incorporar al món laboral, tot i que
sense trencar amb les divisions sexuals de la feina, a l’hora que
seguien exercint el seu rol tradicional de mares i esposes. Lola
Casadellà i Coloma Seró són dos exemples de dones polititzades
i de participació femenina activa contra el feixisme. Els canvis en
la situació familiar fruit de la Guerra Civil són evidents, i això,
en molts casos, va significar el trencament del model de família
nuclear que havia perdurat fins aleshores, com es pot observar
en la família de Maria Maranges i de Conxita Grangé.
Totes, llevat de les que ja vivien a França abans de l’esclat de la
Guerra Civil, es van veure obligades a exiliar-se al país veí perquè
a Espanya, com a conseqüència de la implantació de la dictadura franquista, s’iniciaria un període marcat per la persecució i
la repressió per les seves afiliacions polítiques, o també com els
seus parents més propers, que a més de cercar un entorn millor
per protegir les persones a càrrec seu o, en alguns casos, per
la cerca dels seus marits que s’havien exiliat prèviament. Una
vegada instal·lades totes al sud de França, amb una estabilitat
més o menys certa, després d’un període d’acceptació i assimilació van estar vinculades a la Resistència (o si més no aquest
va ser el motiu pel qual van ser detingudes) contra el règim
col·laboracionista de Vichy i l’ocupació nazi de França. Com ja
s’ha esmentat, en la majoria dels casos les dones que assumien
papers de casa de suport o bústia i d’agents d’enllaç ho havien
de compaginar amb la resistència civil, és a dir, assegurar i protegir la qualitat de vida de les seves famílies assumint els seus
rols com a mares i esposes.

Com a conseqüència, van ser deportades als camps de l’Alemanya nazi amb l’objectiu de castigar, humiliar i despersonalitzar
qualsevol comportament humà que no fos afí a la ideologia nacionalsocialista, a la vegada que s’aprofitava la seva mà d’obra
per sostenir l’economia de guerra alemanya. Més de 120.000
dones, entre aquestes les sis lleidatanes i les seves famílies, van
ser deportades al camp de concentració de Ravensbrück, l’únic
del sistema concentracionari destinat a empresonar principalment dones. Com en tots els camps de l’Alemanya nazi, les
presoneres de Ravensbrück, com hem vist en les sis lleidatanes,
perdien la seva identitat i esdevenien un número cosit a la roba
que les identificava, juntament amb el motiu pel qual havien
estat deportades. Totes les lleidatanes formaven part del 80%
de les presoneres de Ravensbrück que havien estat deportades
per motius polítics i, per tant, identificades amb un triangle roig
i una “S”, que indicava la nacionalitat espanyola, o una “F”, per
a la francesa.
A més de les dures condicions de la deportació, les lleidatanes
i la resta de les deportades van ser, en general, víctimes d’una
repressió específica de gènere o bé sexuada, és a dir, van haver
de patir vexacions i càstigs en relació amb elements específics
del seu gènere que en la deportació masculina no es van produir. Alguns d’aquests elements específics de la repressió de
gènere, molts de testimoniats per algunes de les lleidatanes,
són els relacionats amb l’estètica, com, per exemple, que els
rapaven els cabells, la pèrdua de la menstruació, la nuesa femenina davant d’homes SS, la revisió ginecològica sistemàtica
i antihigiènica, l’exercici de la prostitució de manera forçada
i el patiment lligat a la descendència, tant amb els parts com
amb el posterior assassinat dels nounats, així com la pèrdua
dels infants que no eren productius per treballar i que havien
estat deportats amb les seves mares. Tanmateix, la deportació
femenina va tenir també unes característiques pròpies si es parla de les estratègies de supervivència i solidaritat en els camps
de concentració, com l’organització en estructures familiars per
protegir-se en un ampli seguit de circumstàncies, l’organització
d’activitats culturals per preservar la dignitat i el suport emocional en relació amb la quotidianitat.
Així doncs, les sis lleidatanes van ser, a més de per motius polítics, socials i econòmics, reprimides, humiliades i despersonalitzades a partir d’elements definitoris del seu gènere. A més,
el silenci institucional i acadèmic, sumat a la manca de dades
suficients per reconstruir de manera més completa les seves
trajectòries vitals, les ha mantingut en una posició de subordinació en què s’ha considerat el seu rol com a secundari i sense
tenir-les en consideració com a subjecte fins als nostres dies.
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Cultura resilient al Pallars Sobirà

Quin és el panorama cultural del Pallars Sobirà? Aquest article
revisa la realitat cultural pallaresa i fa una reflexió sobre les dificultats a què s’enfronta, però també en destaca la vitalitat i la
capacitat de resiliència.
L’escassa població al Pirineu, i especialment en comarques com
el Pallars Sobirà (que no arriba al 0,1% de la població de Catalunya), ens pot fer pensar que en aquestes latituds pirinenques no
hi ha gaire oferta cultural... I res més lluny de la realitat. També és
cert que sovint es vincula el fet cultural del Pirineu amb la cultura
popular de muntanya i amb un patrimoni pirinenc heretat, entès
com un valor que cal promoure en termes de dinamització turística (romànic, història, tradició, gastronomia, foc, falles, etc.),
és a dir, una cultura del patrimoni orientada sobretot als de fora.
Però la realitat és que a les comarques de l’Alt Pirineu també hi
passen moltes coses que tenen a veure amb un consum cultural
de qualitat i autòcton que va molt més enllà del patrimoni històric. Parlem, en definitiva, de propostes que ens acosten a tot allò
que confereix la identitat pirinenca contemporània.
Per començar, hem d’assenyalar la parla, en aquest cas el pallarès. I és que la llengua, entesa com una concepció del món, és
ja en si definidora del caràcter col·lectiu propi perquè recull una
història i unes sensibilitats compartides. I és per això que projectes com parlapallares.cat han tingut tant d’èxit amb la venda de
samarretes amb mots pallaresos, perquè en realitat connecten
amb una identitat reeixida que durant molt de temps ha estat
un pèl menyspreada.
Tot i que és un territori rural d’alta muntanya escassament poblat, al Sobirà tenim evidències que hi ha una cultura viva i amb
aspectes singulars, i aquest article vol relacionar alguns exemples
i contextualitzar-los, en part per posar-los en valor pel que fa a
Lleida, però també per ajudar que el Pallars en prengui consciència. I és que un mal que patim al Sobirà (i potser al Pirineu en
general) és la falta de consciència de les virtuts i els valors d’allò
propi, juntament amb una escassa capacitat de coordinació i de
Foto de capçalera: Intervenció artística dins del Festival Saó a Farrera, 2018.
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cooperació, en general. Tenim una important atomització de
propostes i sovint costa saltar de vall per conèixer-les. Cal reconèixer que ens manca un estratègia de comarca clara quant a
desenvolupament i atrevir-nos a apostar per la cultura com un
valor clau de futur.
D’entrada, cal aclarir que si parlem d’escena cultural primer ens
hauríem de preguntar què vol dir cultura avui dia, i més en una
zona rural de muntanya lluny dels nuclis urbans. No es tracta
aquí d’intentar analitzar un concepte tan complex que ja des
de la mateixa idea humanista porta problemes, sinó que més
aviat voldríem fer reflexionar, a través d’exemples, sobre com
la cultura, allà on les polítiques culturals gairebé no arriben,
també hi surt de manera resilient. D’altra banda, tampoc podem oblidar que estem immersos dins d’una societat hiperconnectada que fa que l’accés digital a la cultura ens apropi més a
tots dins l’anomenada “aldea global”. Però tot i així, també és
innegable que l’oferta cultural quant a museus, concerts i accés
a espais massius de consum cultural continua encara situada a
les grans urbs.
La pregunta que ens fem aquells que ens sentim implicats en la
cultura al Pirineu és com podem treballar per un projecte de territori que aposti, de manera estratègica, per una cultura diversa
capaç d’aportar valor social i de ser l’eix del desenvolupament
rural, i que mantinguí, això sí, la nostra singularitat i connecti tradició i innovació. Ens preocupa, òbviament, com fer de la cultura
una oportunitat de dinamització econòmica (turisme cultural),
però encara més que la cultura tingui en compte especialment la
població pirinenca des d’una concepció integral, capaç de recollir i posar en valor la riquesa històrica i social del territori amb un
visió de futur que pugui sumar el màxim de sensibilitats.
Per començar, el futur de la cultura reposa en l’educació, perquè
qualsevol projecte de país passa per invertir i generar una autèntic
coneixement des de la cultura, i això és tan obvi que crec que no
cal abundar-hi gaire més, tot i que després em referiré a la dimensió del que això comporta. D’altra banda, cal repensar les polítiques culturals per replantejar els objectius i la mirada territorial.
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A Catalunya fa temps que la cultura i la llengua es mostren com
a trets identitaris, i gran part de les polítiques culturals de la Generalitat que es destinen a les arts en forma d’ajuts i subvencions
pretenen —majoritàriament— ajudar en la professionalització
del sector creatiu, fomentar l’excel·lència i consolidar les indústries culturals catalanes. És del tot lògic com a projecte de país
que vol oferir múscul i ser també competitiu en termes d’economia cultural, però precisament en zones rurals com la nostra
l’objectiu no pot ser la professionalització, sinó l’empoderament
cultural de la població en general.
Al Pirineu entenem que cal una aposta en polítiques culturals
diferent que passa, en gran part, per generar i donar suport des
de les administracions al teixit associatiu, ja de per si ric i divers
i el veritable generador i sostenidor de gran part dels projectes
culturals. És per tot plegat que cal que ajuntaments, consells comarcals, Diputació i Generalitat treballin de manera coordinada
amb aquest teixit per reforçar la dinamització cultural que s’origina des de la gent i els col·lectius. I cal fer-ho de manera urgent,
perquè sovint aquestes dinàmiques són febles i fràgils.
Si volem tenir al Pirineu una societat més culta, crítica, innovadora, creativa i resilient, hem de treballar per un canvi de model de
desenvolupament social. Ens cal consensuar una visió transformadora pensada des del propi territori, i haurà de comptar amb
la complicitat del sector educatiu. Cal, en resum, un projecte
que obri nous futurs per al territori i que replantegi el model
econòmic i desenvolupador fins fa poc imperant.
També és cert que hauríem de reflexionar sobre com es pot promoure la cultura des d’uns patrons socials en canvi permanent,
tenint en compte que fins i tot l’art ha sucumbit al mercat i que
el capitalisme se n’ha apropiat fins i tot del seu paper crític i
polític1. Però també és cert que avui dia la cultura és tant al carrer com a la xarxa, i no només als espais on tradicionalment es
consumeix cultura (com ara els museus). Malgrat que el consum
cultural és molt important, també cal posar especialment atenció en aquella cultura que es practica, d’aquí la importància de
les escoles de música, d’art i de teatre, dels tallers d’escriptura
creativa o d’espais com els ateneus, entre molts altres2.
Totes aquestes propostes connecten amb l’aspecte educatiu i formatiu de la cultura i són les que més falten al Pirineu: una cultura
de cultures en la qual, ara com ara, són les associacions les que estan entomant gran part del pes formatiu. Però, a més, si assumim
que parlem —i ja ben entrat el segle XXI— d’una cultura que desborda les disciplines artístiques i creatives tradicionals, hauríem de
pensar també en espais de creació vinculats a altres cultures, com
la gastronòmica3, l’artesana, el disseny, la dansa, el circ, la pintura
mural, el grafit, la creació digital o tot allò que es genera en espais
com els fab labs o els ateneus de fabricació (dins d’una cultura de
“fes-t’ho tu mateix”4) on les arts i la tecnologia es fusionen.
Des d’aquesta reflexió, alguns defensem que el Pirineu pot ser
un veritable laboratori cultural i de creació, i que per fer-ho possible ens cal una autèntica revolució educativa que empoderi els
infants amb noves eines de futur. Cal, d’una vegada, prendre

Imatge de la primera edició del Cicle d’arbres monumentals (2018). Intervenció d’Anna Rubio acompanyada del músic Roger Mas.

consciència que no hi ha una inversió de futur millor que apostar
políticament per la cultura i l’educació.5
Probablement no tindrem tampoc mai al Pallars una escena cultural com la de les grans ciutats (i tampoc és l’objectiu), però sí
que podem aspirar a tenir “escenaris” culturals propis, alternatius i al bell mig de la natura.6 Com a exemple, tot allò que des
dels col·lectius i les associacions es genera i omple les agendes
de cultura locals amb un autèntic ADN cultural pallarès. Sovint
aquestes agendes tenen només un impacte local quant a municipi (ultralocal, podríem dir), i en el millor dels casos arriben potser
una mica més enllà de la comarca. Però en qualsevol cas, des de
l’associació més petita fins a la més gran (com ara Òmnium, pel
seu abast de país), totes requereixen de la implicació desinteressada de la gent associada en el seu dia a dia. O dit d’una altra
manera, l’associacionisme (i en especial el cultural) representa un
dels baluards de la cultura pirinenca més importants i al mateix
temps més poc valorats.
Recolliré en aquest article només alguns exemples que considero
destacables o de referència des d’un punt de vista personal, i
també en algun cas fruit de la pròpia implicació o vinculació amb
el projecte, però en qualsevol cas serien molts els casos per comentar. Podríem dir, això sí, que tots tenen aquest ADN cultural
pallarès o pirinenc, i no tant pel fet de ser cultura 100% pallaresa, perquè hi ha casos de festivals que s’alimenten de propostes
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d’arreu, sinó perquè han sabut trobar l’encaix amb el context
social dissenyant un producte a escala, singular i a mida per a
l’indret on es porta a terme.
Cultura de territori
Al Pallars, la capital és Sort, però des d’Esterri d’Àneu i les Valls
d’Àneu en general s’ha fet molt per la cultura pallaresa. Cal destacar especialment l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i la seva tasca de
recerca i divulgació, així com de programació d’activitats. D’altra
banda, també la important feina feta des del Consell Cultural de
les Valls d’Àneu, o les apostes de festivals de referència com l’Esbaiolat o el Dansàneu a Esterri. Actualment, associacions com Art
Àneu són també col·lectius i dinamitzadors locals de referència.
Pel que fa a la ressenya d’alguns casos, començarem per l’esmentat festival de teatre al carrer Esbaiola’t, a Esterri d’Àneu,
una de les propostes més consolidades i de més afluència de públic local i forà. En cada edició —normalment el quart cap de setmana de juliol—, Esterri aconsegueix omplir els carrers del poble
programant un gran nombre d’espectacles destinats a un públic
familiar i especialment infantil. Hi ha tot un seguit d’espectacles
de teatre, però també d’acrobàcies, clown, circ, titelles..., amb
companyies nacionals i internacionals, i l’organitzen la Companyia de Comediants La Baldufa i l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu.
A Esterri, destaca també el Festival Dansàneu, una proposta hereva de l’escola d’estiu fundada pel ballarí i coreògraf Joan
Serra el 1992 (actualment amb un total de 28 edicions), però refundada el 2015 per convertir-se en l’actual Festival de Cultures
del Pirineu, un projecte que entronca, juntament amb la riquesa
patrimonial i natural de les Valls d’Àneu, les propostes culturals
contemporànies més diverses i de qualitat d’arreu, això sí, amb
la dansa i la música com a epicentre i definit com un projecte
transpirinenc on cada edició se supera amb artistes de primera
línia. És, sens dubte, un projecte que deu molt a l’activitat del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu i a la figura de Ferran Rella.
En l’àmbit musical, apostes com el Festival de Música Antiga
del Pirineu (FeMAP) han contribuït a generar estratègies de col·
laboració intercomarcal en l’àmbit pirinenc, i fins i tot transfronterera amb Andorra, però, com en termes de propostes pròpies
pallareses, cal destacar el Festival de Música de la Vila de
Rialp, que amb 19 edicions ha mantingut un nivell molt alt en
un vila molt modesta.
Sort fa un temps que també ha fet una important aposta per la
cultura al seu municipi amb inversió en equipaments, donant suport a diferents iniciatives i generant teixit associatiu. Podem destacar associacions com Cambuleta, que treballa per promoure la
parla a través de l’edició de contes i cançons en pallarès (i també
projectes com parlapallares.cat),i associacions com Obrador Xisqueta, que ha vinculat artesania i desenvolupament local a través
de la llana i la marca Xisqueta, però també altres associacions de
caràcter festiu i transmissores de la cultura tradicional com Els Esmolets (dansa, música i cultura gegantera), Txafarrostolls (animació musical i gralles), l’Associació Sardanista o la jove colla
castellera Els Malfargats. Aquestes associacions i moltes altres
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contribueixen a generar un dens entramat d’activitats i propostes.
En l’àmbit artístic, projectes com la intervenció pictòrica i de ceràmica de l’artista Santi Moix a l’església de Seurí han contribuït a repensar com poden ser els vincles entre uns espais sagrats
cada cop més en desús, com les esglésies, i noves maneres de
concebre i posar en valor patrimoni.
Des de Sort m’agradaria compartir l’experiència de creació d’un
projecte, Lo Llumener, una idea que va néixer des de la in-quietud d’organitzar un petit festival dedicat a fomentar la literatura
infantil i juvenil a la comarca.7 El 2019, i quatre edicions més tard,
podem dir que el festival s’ha consolidant i ja té un impacte supracomarcal. El format s’ha anat definint, té una durada d’un dia
sencer (el primer o el segon dissabte d’octubre) i reuneix tot un
seguit d’activitats diverses que centren l’oferta principal en una
sèrie d’espectacles en què es vinculen literatura, teatre, circ, arts
escèniques, titelles o clown, i en què es generen, a més, una sèrie
d’espais, com la Biblioteca a Cel Obert, zones expositives per a
creadors, la decoració del carrer Major o la petita fira d’àlbums
il·lustrats, cada any amb unes quatre o cinc editorials convidades.
Tot i que la iniciativa parteix de l’Ajuntament de Sort i compta
amb la dedicació d’alguns tècnics, el projecte està liderat bàsicament per persones que hi treballen de manera voluntària programant i preparant cada edició. Algunes d’aquestes persones ho
fan en representació de les dues associacions locals que s’hi han
implicat des de l’inici: Cambuleta (coorganizadora del festival)
i Lo Tafanari, un col·lectiu vinculat especialment a la creació i la
il·lustració que s’encarrega de programar els tallers creatius. Cal
remarcar que la filosofia del festival ha estat programar també
fora de la data principal altres activitats, com ara jornades formatives, tallers i sessions destinades a famílies, escoles o instituts.
Molt vinculat a aquest esperit per la literatura, destaca l’activitat recent d’una associació, La Contra, Contrabandistes de
Lletres, una iniciativa de Sandra Lobón i Dolça Puig que ha irromput aquest 2019 amb un projecte original, ple d’energia i
carregat de militància cultural (tan oportú com necessari): una llibreria efímera que s’instal·la a Sort per Sant Jordi i durant algunes
setmanes de l’estiu i l’hivern i que porta tot un seguit de títols de
literatura infantil i adulta que difícilment arribarien al Pallars. Gràcies a estretes col·laboracions amb editorials selectes, La Contra
importa novetats editorials, però també una selecció personal de
llibres, i, a més, fa una proposta de dinamització cultural i literària
on tenen cabuda diferents activitats, com ara presentacions de
llibres, activitats poeticomusicals, espectacles literaris o tallers.
Cal destacar, especialment, el cicle literari d’autoria femenina i
caràcter feminista d’aquesta tardor a Sort, Amb lletra i puny de
dona, amb la participació de Sònia Moll, M. Àngels Cabré, Aina
Torres i Lyona.
El Maldaltura (Festival de Música de Llessui) és un altre
cas dels creats des de la iniciativa privada i coordinats des d’una
associació que porta el mateix nom. Es tracta d’un festival de
música independent que el 2019 ha arribat a la sisena edició i
se celebra a Llessui. En els inicis, va suposar portar a terme un
projecte arriscat i al mateix temps força original. En la primera
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edició, posar l’escenari en un prat
i a gairebé 1.500 metres d’altitud
ja era tota una declaració de principis. Malauradament, tot i que
es fa al juliol, els dos primers anys
va topar amb males condicions
meteorològiques que en van posar en risc la continuïtat. A partir
del tercer any, però, es va haver
de replantejar el format gratuït
per fer-lo sostenible i es van haver
de vendre abonaments. Es tracta
d’un projecte que dinamitza el
poble i en el qual col·laboren patrocinadors privats i públics. L’any
2019 es va programar al març.
Al municipi de Sort, cal també
destacar l’activitat teatral amateur. Hi ha, concretament, tres
col·lectius que a més de dinamit- Espectacle de teatre al parc del Riuet de Sort dins del 4t Festival Lo Llumener, 2019.
zar les arts escèniques en fomenel Centre d’Art i Natura de Farrera, un espai de residènten també l’aprenentatge. En primer lloc, parlem de la compacia d’artistes i investigadors amb 25 anys d’història que des de
nyia Tarambanes, que cada any (des del 2010) prepara una
l’associació que el gestiona (Amics del CAN) ha generat també
funció per dinamitzar el teatre entre els petits i generar escola. En
diversos projectes culturals i activitats formatives8.
segon lloc, nTelades, una associació que, tot i que va començar
molt orientada al món de les acrobàcies amb teles, imparteix acEl centre ha estat vinculat a diferent projectes culturals europeus,
tualment cursos tot l’any, organitza un casal d’estiu per aprendre
entre els quals destaca l’aposta per posar en relació art, natura i
acrobàcies i promou també espectacles que han derivat en altres
ecologia. Actualment, entre les propostes que presenta, ressalta
de més complexos que barregen dansa, acrobàcia, música i tel’Aplec Saó, un petit festival d’arts que intenta fomentar cada
atre. Finalment, cal fer esment de les Festes del Setge d’Olp,
any la creació d’obres a la natura i difondre-les. Per fer-ho, des
que des de fa 12 anys se celebren amb una obra teatral al voldel Centre d’Art i Natura es convida primer artistes a fer una retant de la figura d’Hug Roger. El seu impulsor, Josep de Moner
sidència d’unes dues setmanes per generar una obra site-specific9
(actor i productor), juntament amb l’Associació de Veïns d’Olp,
en un indret natural pels voltants del poble que ells mateixos
ha aconseguit tractar aquell fet històric des de nombroses pershan d’escollir i després seran els creadors els qui presentaran les
pectives que han passat per obres dramàtiques, comèdies i fins i
obres als assistents el dia de l’aplec. Es tracta d’un esdeveniment
tot musicals. En tot cas, l’obra de teatre també ha servit perquè
gratuït que aplega tot tipus de públic i que no només apropa la
nens, adolescents i joves descobreixin el teatre. Alguns d’ells han
creació contemporània al Pirineu (es conviden creadors de difedestacat i han format part del grup de teatre de l’institut de
rents disciplines, com arts visuals, dansa, música, fotografia, tant
Sort IES Hug Roger III.
de Catalunya com d’arreu), sinó que es posa especial atenció en
Festival Muda. Organitzat a Burg per l’Associació Cultural Genl’experiència directa del paisatge a través de la caminada; geçana de la Coma de Burg, és un altre exemple de format original
nerar espais de convivència, com el dinar popular, i aprofitar la
que combina música i dansa. MuDa vol dir, en realitat, “Música
trobada per presentar i compartir l’experiència d’altres projectes
+ Dansa”, i el festival va néixer amb la intenció de portar autors
locals relacionats amb l’artesania o el disseny.
destacats de l’escena musical a Catalunya, però també de l’Estat, i
Un altre projecte que ha relacionat art i natura ha estat el Cicle
de fomentar col·laboracions que generessin petites peces de dand’arbres monumentals. Impulsat per Anna Rubio i Feliu Viñals,
sa. Amb un format de dos dies a finals de juny, atreu un públic
durant dos edicions (2018 i 2019) ha consistit a posar en valor
familiar divers durant el dia, que es combina amb un públic de
arbres monumentals (la majoria catalogats com a tals) amb l’ajut
nit més orientat a gaudir de la música. El projecte està vinculat
del Parc Natural de l’Alt Pirineu i a través de la música i la dansa.
a l’edifici La Solana de la Coma de Burg, un restaurant on s’ha
El projecte consisteix a preparar una excursió a un arbre monuapostat també per productes locals i de qualitat. Pels seus escenaris han passat artistes com El Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Roger
mental que serveix d’escenari, però també d’element de l’obra.
Mas, Kiko Veneno, Carola Ortiz o Steve Smyth, entre molts altres.
La proposta sol comptar amb les intervencions de dansa d’Anna
Aquest projecte converteix el petit poble de Burg en un indret
Rubio, però també amb nombroses col·laboracions d’altres múúnic amb unes vistes inigualables de la Coma de Burg, i amb la
sics i artistes. A més, cada excursió compta amb una explicació
forta implicació del gran nombre de voluntaris que el fan possible.
didàctica preparada per un expert i la intervenció conclou amb
Vinculat al projecte de Burg, i també al mateix municipi, trobem
un petit tast de productes locals.
41
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Mapa d’elaboració pròpia que situa les activitats culturals ressenyades, així com altres d’especial rellevància. El mapa també inclou les associacions
socioculturals més actives.

Festival Siartb, a Vilamur, una iniciativa de l’Ajuntament de
Soriguera i un grup de persones del municipi i d’altres pobles del
Pallars que ha aconseguit en dos edicions (2018 i 2019) convertir durant dos dies el poble de Vilamur en la capital artística del
Pallars. Un dels objectius era visibilitzar els artistes de la comarca
a partir d’una fira d’art, però finalment es va convertir també en
un espai cultural obert a altres creadors, així com un lloc per gaudir de diferents propostes artístiques en diferents racons del poble: des d’espectacles, concerts, tallers i activitats per a la canalla,
fins a la creació d’instal·lacions pel poble, com murals, debats o
subhastes d’art. Malauradament la continuïtat del festival de cara
al 2020 no està assegurada.”
Són moltes les activitats i les associacions que caldria citar, com
ara la tasca de recuperació de danses tradicionals que fan associacions com Esmolets de Sort, que passa també per l’organització de festes populars, en especial el Carnaval, esdeveniments
que, tot i que se celebren pràcticament a tot arreu, guarden
components singulars en molts pobles, amb un especial seguiment i tradició en llocs com Rialp o Sort, on haurien de ser considerats patrimoni festiu de Catalunya. També cal esmentar la
tasca d’animació de grups com els Txafarrostolls, a Sort, o el
grup de Diables de les Valls d’Àneu.
D’altra banda, cal destacar també totes les associacions de fallaires del Pallars i del Pirineu, en general, que han fet una
gran tasca els darrers anys per aconseguir el reconeixement de
les festes del foc com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco. A Sort fa dos anys que s’ha creat una

42

associació fallera que ha impulsat una experiència fallera tot i no
haver-ne tingut tradició.
Per concloure, voldria recordar un cop més que moltes d’aquestes propostes són possibles gràcies a la tasca d’associacions i de
persones amb noms i cognoms compromeses amb la cultura,
gent que dedica de manera voluntària temps i fins i tot recursos
propis per fer allò que els omple i els apassiona. Cal reconèixer
que el nostre valor com a territori de “cultures” basa una gran
part de la seva fortalesa en la cultura associativa d’aquest país.
Conservem-la i potenciem-la!
Tenim molts exemples de com el valor de la creativitat i l’art estan en venda
en publicitat, i de com l’art implicat en causes socials és, en el fons, fagocitat
pel sistema de l’art i el mercat.
2
Al Pallars només tenim, i no sense esforços, el Consorci Escola Itinerant de
Música i Dansa del Pallars, l’Escola de Música Itinerant del Pallars i l’Escola Folk
del Pirineu.
3
A Sort, l’Aula de Cuina LEADER Gastronòmic i la proposta recent d’un cicle
formatiu a l’Escola d’Hostaleria del Pallars poden ser un revulsiu important en
una línia formativa que aposti per la gastronomia. També hi cal destacar el paper
actiu de La Xicoia, l’associació gastronòmica del Pallars Sobirà.
4
DIY (Do It Yourself).
5
Finlàndia i el seu model educatiu en són un exemple, un país que no podia
destacar ni en indústria ni en matèries primeres al seu territori i va decidir que
calia invertir en les ments dels nens com a aposta de futur.
6
La natura ens ofereix espai únics per innovar en termes d’escenaris culturals.
Propostes com Poesia als parcs, de la Diputació de Barcelona, també tenen
ressò al Pallars.
7
Una experiència que bevia de la referència de festivals com el FLIC a
Barcelona.
8
Anualment es programen diversos cursos i tallers a l’estiu.
9
Pensada específicament per a un lloc i no predefinida o predissenyada abans.
1
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Marc Macià

Ludolleidatanisme

Una noia que no passa dels vint anys juga envoltada de nois en
un arcade retro. La llum la il·lumina només a ella i els nois la miren amb la fascinació d’aquell que observa una líder. L’estampa
la vaig veure l’altre dia al CCCB, on em vaig apropar per veure
l’exposició Gameplay, una mostra excel·lent de la història de la
cultura que els videojocs han generat en els darrers cinquanta
anys i com això ha tingut un impacte important en la nostra
societat, també la catalana. Tanmateix, potser per motius d’espai o per altres objectius de difusió, l’exposició no feia esment
de tot allò que havia passat més enllà del Barcelonès, malgrat
que, com veurem, hi va tenir lloc una explosió cultural tan impactant com a la resta del territori català.
Mentre que a l’entorn industrial de Barcelona es fundaven les
primeres empreses del videojoc catalanes, a Lleida i a les comarques de Ponent proliferaren els salons recreatius per anar
a jugar-hi individualment o en grup —aquesta última, l’opció
preferida de les primeres generacions de gamers que feien de
la partida una excusa per fer amistats, lligar o assabentar-se
del que estava passant. Allò que en ciències socials en diem
socialitzar, vaja.
Si teniu l’edat i feu memòria, segur que recordareu l’existència
de diversos salons recreatius en capitals de comarca de la demarcació de Lleida com les Borges Blanques, Cervera, la Seu
d’Urgell i Tàrrega. Un dels més emblemàtics va ser el de les Borges, situat a les antigues instal·lacions del molí d’oli d’Antonio
Piqué Camí i regentat per Josep Benet, fet que va popularitzar
aquests tipus d’establiments a la capital de les Garrigues i la
seva existència fins a inicis del segle XXI en altres locals i botigues, fins al punt que s’hi han venut videojocs físicament de
forma ininterrompuda fins al mateix 2019.
A Lleida ciutat hem localitzat, amb l’ajuda de Carlos Rizos, almenys set salons recreatius, entre d’altres, alguns dels quals van
funcionar com a molt tard des d’inicis de la dècada dels setanta
Foto de capçalera: Gameplay. Cultura del videojoc. 19 desembre
2019 - 3 maig 2020. Exposició del CCCB. Autor: Marc Macià.

Gameplay. Cultura del videojoc. 19 desembre 2019 - 3 maig 2020.
Exposició del CCCB. Autor: Marc Macià.

i van sobreviure fins a finals dels vuitanta. Se’n podria fer una
ruta: al carrer Carnisseries hi havia El Miravete; al carrer Sant
Antoni, el Dólar; al carrer Templers, La Zona Peatonal; a l’avinguda de Catalunya, el Club Automàtic (on jugaven al Donkey
Kong); a l’avinguda Rovira Roure —on ara hi ha l’OpenCore i
abans els cinemes Xenon— hi havia el Mecano; a la pujada de
Sant Martí, l’Androide; a Cappont, al carrer València, el Red
Line, propietat de Salvador Collado Najas; al carrer Maragall,
el Wonderland; el Santa Marta era una bolera-bar a la Baixada
de Santa Marta, i al carrer Francesc Macià s’ubicava el 007. I
encara n’hi ha d’altres que no hem pogut acabar de localitzar,
com una bolera i saló recreatiu a la rambla Ferran, o una altra
sala que hi havia al carrer Pi i Margall, prop de l’Escola del Treball. En tots aquests locals es jugava per 25 pessetes la partida
de torn al Golden Axe, al 1942, a l’Outrun, al Shadow Warrior o
a Las Tortugas Ninja, i el joc esdevenia una mena d’experiència
compartida entre generacions diferents que es desenvolupaven
socialment en un mateix espai dedicat a l’oci. Jugar, lligar, menjar, beure, parlar, matar marcians, tornar a començar.
Amb l’emergència de les consoles de la llar i la creixent distribució dels ordinadors per a ús domèstic, es va entrar en una
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Gameplay. Cultura del videojoc. 19 desembre 2019 - 3 maig 2020. Exposició del CCCB. Autor: Marc Macià.

nova etapa que va permetre consolidar una primera indústria
catalana, un altre cop centrada especialment en les poblacions
al voltant del cap i casal. Jugar a videojocs a casa era un luxe,
però no tenia tanta gràcia com abans, no sempre feia falta algú
amb qui jugar, tot i que tothom havia convidat els amics a casa
per fer una partida. S’oscil·lava entre dos models: jugar sol o
jugar en companyia. Lleida era un gran saló recreatiu i els aparadors del carrer Major es van omplir de videoconsoles. Si quedés algun comerciant dels d’abans us ho explicaria. Tanmateix,
amb la refundació de la UdL el 1991 i la creació de les aules
d’informàtica va sorgir un nou espai de joc en comú malgrat la
mirada sempre reticent d’algunes autoritats. L’aleshores gamer
Miquel Llorca explica que “com que no existia la xarxa, l’única
possibilitat de poder jugar en xarxa era anar a la universitat, a
la part dels ordinadors, i, en fi, ocupar-ne tres o quatre, que
aquells estaven en una xarxa privada i aleshores podies jugar.
Aleshores, com que tots érem estudiants universitaris, podíem
fer-ho.” Ja ho veieu, per jugar a videojocs també feia falta ser
una mica valent a la vida real.
Asseguts al fons de l’aula d’informàtica, jo mateix havia participat d’aquests rituals. Durant els meus anys d’estudiant d’història, a principis dels 2000 havia passat algunes estones jugant
a l’inefable Tibia gràcies a la connexió més o menys decent a
Internet que oferien aquelles aules. Allí, malgrat que no feia falta perquè el joc era un MMORPG, sigles de Massive Multiplayer
Online Role Playing Game, és a dir, un joc de rol en línia en
mode multijugador massiu (obert a tothom), ens reuníem tres
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o quatre companys i aprofitàvem algunes estones sense classes.
Millor això que el bar, francament.
Així, a principis del segle XXI la indústria es va accelerar de
forma vertiginosa i va ser tanta l’eclosió que comença a costar
molt estar al cas de totes les iniciatives que van tenir lloc des
del 2000 fins a l’actualitat. Per exemple, hem de resseguir les
passes de les LAN Parties de Lleida i comarques, les més importants, de fet, les de Tàrrega i Mollerussa, o de les diverses
apostes de les ràdios locals per la informació sobre videojocs, o
els programes especialitzats dirigits especialment al públic jove,
com Ragnarok, de Ràdio Ponent de Mollerussa; Els 4 apòstols,
de Ràdio Juneda, o Sobretot molestant, de Ràdio les Borges. De
la mateixa manera, no ens hem d’oblidar de l’empresa protagonista del sector a Lleida, Starloop Studios, abans Plunge Interactive, encapçalada per Jesús Bosch i el seu equip, que treballa
a l’avinguda Onze de Setembre i que, en el moment d’escriure
aquest article, ja compta amb trenta-dos treballadors/es. L’arma secreta de la indústria lleidatana és la indústria dels videojocs. Ningú s’ho espera, però hi és. Ludolleidatanisme.
Potser una de les aportacions lleidatanes més genuïnes són els
diversos grups de gamers en l’entorn virtual, com, per exemple, els dels servidors pirata del Ragnarok online, un videojoc
especialitzat en la construcció de personatges que requerien de
la formació de guilds, o gremis, per poder desenvolupar el seu
potencial, però que també feien l’experiència totalment social,
massiva i, evidentment, més divertida. De les terres de Lleida
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destaquen dos grups, els Almogàvers, dirigits per Esteve Busquets sota el sobrenom de Renan, i els irreverents Christians
to the Lions (el nom va ser, evidentment, idea meva), capitanejats per Eduard Parra sota el pseudònim de Belial. Ambdós
grups van acabar confluint amb un grup madrileny anomenat
Visual Key, liderat per l’artista Sara Vidigal, anomenada EvilShara, i que donaria lloc a la guild Visual Lions. Després d’una
etapa que va permetre cohesionar el grup, i malgrat la gradual
decadència del joc i dels seus diversos servidors, finalment el
gremi va migrar al joc online del moment: World of Warcraft.
En aquest nou entorn, alguns dels membres del grup ALEA, ja
que també en formarien part i s’organitzarien en una guild funcional amb reunions periòdiques on es planificaven les accions
que s’havien d’anar duent a terme. Eren una mena d’associació
dins i fora del joc, amb el benentès que, en cas de tenir èxit en
les seves aventures virtuals, la recompensa era doble: s’obtenien els rèdits propis del videojoc, però, a més, augmentaven la
cohesió del grup i teixien unes complicitats i unes formes de
cooperació que s’estenien més enllà de l’entorn lúdic. És una

evolució de les formes de sociabilitat que s’havien experimentat des dels anys vuitanta amb els primers salons recreatius, ara
magnificades pel potencial que oferien els videojocs en xarxa,
que multiplicaven i feien més eficient aquella sociabilitat. Que
s’ho passaven molt bé, coi.
Avui és nit de Reis. Fa un parell de dies que li hauria d’haver
entregat aquest article a la Tere Ibars, però no puc parar de
donar -hi voltes. Que si llenguatge massa professional. Que si
no prou relat, difusió i narració. De sobte m’adono de la data i
em venen al cap totes les nits de Reis esperant que caigués un
videojoc o una consola. La nostàlgia, aquella arma de doble
tall però de la qual la indústria del videojoc també s’alimenta,
intel·ligentment, tot i no haver arribat encara ni al centenari.
Els joves dels vuitanta són els pares de família d’avui que poden
jugar a la sala d’espera del dentista des del mòbil sense que
ningú se n’adoni. “L’homo-ludens”, en va dir Johan Huizinga
abans de saber ni tan sols què era un videojoc, el llunyà 1938.
Benvinguda sigui aquesta nova espècie.
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COSES QUE HE LLEGIT

Montse Sanjuan

El Don de plàcides aigües

Report
El Don de plàcides aigües, de Mikhaïl Xólokhov (1905-1984) és la novel·la que he
triat. Random House va publicar l’any 2009 una edició de butxaca en castellà
acurada i revisada d’aquesta obra mestra de l’autor rus guardonat amb el Premi
Nobel de Literatura l’any 1965, la qual cosa va facilitar poder accedir a la seua
lectura. La novel·la ocupa quatre volums i va ser publicada en fascicles entre els
anys 1928 i 1940.
La vida dels cosacs, a la vora del riu Don, a començaments del segle XX, és el
centre del relat. La vida, com el riu, no es deté. Malgrat que se’ns presenta una
existència dura i terrible, la vida sempre continua.
Recordem una de les antigues cançons cosaques que diu:
No araron los arados nuestra gloriosa tierra.
Araron nuestra tierra los cascos de caballo.
Y fue sembrada de cabezas de cosaco,
de jóvenes viudas se engalana nuestro Don apacible.

La literatura russa té un atractiu especial. L’ànima russa, sensible
i punyent, es traspua a les històries que ens expliquen mestres
com Tolstoi, Gógol, Dostoievski o Pushkin, per citar-ne alguns.
Moltes escenes d’aquestes meravelloses novel·les ens venen a
la memòria. Qui no recorda les excel·lents descripcions de la
guerra a Guerra i Pau, els remordiments de Raskólnikov a Crim
i càstig o l’immens amor de la Lara i el Yuri a Doctor Jivago, de
Borís Pasternak.
Xólokhov també és un dels grans. Ell va escriure una de les
novel·les que més m’han seduït, El Don de plàcides aigües, i que
més he aconsellat. Més de 2.000 pàgines que d’entrada poden
acovardir abans d’emprendre la lectura del llibre, però que des
del començament no pots deixar de passar els fulls absolutament seduït per les seues pàgines.
I com es recomana una novel·la de 2.000 pàgines en uns moments en què es prefereixen novel·les curtes, que no ens prenguin
gaire temps? Doncs parlant-ne, perquè som davant d’una obra
mestra, un clàssic que ens fa endinsar totalment en una història,
que ens fa gaudir de la genialitat de l’autor i ens submergeix
en una història apassionant: la del poble cosac a principis del
segle XX.

46

Al poblet de Tatarski trobem la família Méléjov. A la casa familiar viuen diferents generacions: els pares, els tres fills i la dona
d’un d’ells. La formació militar, el conreu de la terra i la cura del
bestiar són la seua vida. La Primera Guerra Mundial contra els
alemanys i la guerra civil russa interrompran aquest estil de vida
que, encara que ells no ho saben, mai més no tornarà.
Grigori Méléjov és el protagonista. Amb el seu germà gran,
Petro, simbolitza la divisió del poble. Els cosacs es mouen entre
la ideologia bolxevic i la “blanca”, o partidària de la Rússia tradicional. La novel·la mostra molt bé aquesta dualitat del poble
cosac que dubta entre la societat proposada pels comunistes i
una d’ideal assimilada a la Rússia dels tsars que els portarà a estar dividits en els dos bàndols de la guerra civil i a enfrontar-se
d’una forma cruel i acarnissada. Grigori dubta entre els valors
de la família i les noves idees dels bolxevics, mentre que Petro
defensa els valors tradicionals de l’antic règim.
El personatge de Grigori és violent, però valent; despietat, però
capaç de sentir una gran passió; pot ser irracional, però és íntegre, i al final s’adona que la guerra no porta enlloc, que és
absurda o al servei d’interessos que no són els seus i que només
ha portat patiment al seu poble guanyi qui guanyi. La violència
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en un moment concret no té cap raó de ser. No li troben cap
tipus de justificació.
El Don de plàcides aigües és la història dels cosacs en uns anys
en què el món no tenia previst fer lloc a somnis idealistes, és la
història de la seua vida, del seu amor per la terra, pels costums
i la tradició, i de la seua desfeta davant del poder bolxevic... És
també el relat d’una guerra, de tàctiques i d’estratègies, i de
com l’home es pot deixar arrossegar per les més baixes passions: l’odi, la venjança, la traïció, l’enveja, l’assassinat... I de
com, enmig de l’horror i la violència, té temps per estimar.
Quan estava pràcticament acabant el llibre vaig buscar imatges dels llocs on esdevé la història —Rostov, Novotxerkask...—,
i quan vaig veure aquestes ciutats modernes al Google vaig
pensar per uns moments que hi havia un error, com si en lloc
de veure la Rússia actual el que hauria hagut de trobar són les
trinxeres, els cosacs vestits amb els capots militars, les terres
conreades de blat o els camins de pedres en uns paratges bellíssims presidits pel riu Don. I és que quan s’està llegint aquesta
novel·la, l’esperit del lector queda atrapat a les seues pàgines
una bona estona després d’haver tancat el llibre.
Una apassionant lliçó d’història al costat del riu Don que es
mostra pacient i tranquil aliè a les barbaritats de l’home que no
per repetides ens són indiferents.

Montse Sanjuan Oriol (1956)
És llicenciada en Ciències de la Informació (UAB) i en Filologia
Hispànica (UNED). Va treballar com a periodista i va ser un
dels membres fundadors de la revista lleidatana La Boira (1979).
Va canviar el periodisme per la docència i ha dedicat la seua
labor professional al món de l’ensenyament com a professora
de llengua i literatura.
Apassionada pels llibres i la lectura, crea el 2006 un blog,
Llibres llegits i per llegir, dedicat a les ressenyes literàries. L’any
2014 publica la primera novel·la de la sèrie Anna Grimm, La
sergent Anna Grimm, i el 2015 apareix El misteri del bressol
buit. A finals del 2016, la traducció en castellà de la primera
novel·la, Anna Grimm, investigadora criminal, suposa el salt
del personatge a altres països de parla castellana. L’any 2018
publica el tercer llibre, Anna Grimm, memòria mortal, que
forma part de la col·lecció de novel·la negra de Pagès Editors
“Lo Marraco Negre”.
L’any 2018 participa com a guionista en el rodatge del
documental Lletres dins la boira, que visualitza el boom de la
novel·la negra lleidatana en els darrers anys.
Ha publicat contes en diferents antologies i des de l’any 2016
forma part de la coordinació del festival de novel·la negra de
Lleida El Segre de Negre.
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PORTFOLIO

Em dic Eloi Tella i em considero un creador d’imatges en creixement.
De ben petit m’ha interessat el món audiovisual, sempre m’han
atret els dibuixos animats i els videojocs. Fins a l’actualitat he
cursat uns estudis sobre fotografia i audiovisual per aprofundir
en el seu llenguatge i el poder de comunicació, persuasió i manipulació de les imatges.
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La meva obra personal aspira a reflexionar sobre el poder de
la imatge envers la societat. Posicionar l’espectador davant
de la imatge i meditar-ne usos, contextos i significats.
Com a creador d’imatges, m’interessen les tècniques i tecnologies que faciliten la creació i la gestió d’imatges com el disseny,
l’art 3D, la creació d’efectes visuals VFX i l’animació.
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PREMIS
PREMIS QUE ATORGA EL CERCLE

PREMI DE PINTURA 19è INTERNACIONAL.
Homenatge a Víctor Perez Pallarés.

PREMI MARRACO 2019.
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ANTONIO ALMEDA. Exposició d’aquarel·les a la seu del Cercle.

M. MONNÉ. Exposició d’aquarel·les a la seu del Cercle.

CONCERT. Espai Cercle.
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ENRIC RODRÍGUEZ. Cercle.

SALA SÍCORIS.

ENRIC RODRÍGUEZ. Cercle.

SALA UDL. Ian.

Visita al Cercle del regidor de Cultura.

ANSIA VIVA. Espai Udl.
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Escola de Dibuix.
Oriol Arumí.

Escola de Cant.
M. Cristina Rodríguez.

Escola d’Aquarel·la.
Robert Martí.

TALLERS

Escola de Pintura en Anglés.
Ruth.

Taller de dibuix i pintura
per a nens. Lupe Ribot.

Taller directe i participatiu.
Monné.

Taller de Nu.
Carmina Solà Solé.
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Taller de Fotografia.

Escola d’Aquarel·la Creativa.
Lupe Ribot.

Taller de Poesia.
Tere Boncompte.

CERCLE

Agrupació de Pols i Pua
Belles Arts.

AEM TEATRE.

CORAL ESTEL.

Agrupació de pols i pua
Belles Arts
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IV TROBADA USK A LA SEU VELLA. Lleida.

IV TROBADA USK A LA SEU VELLA. Lleida.

PARADOR DEL ROSER. Lleida.
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COSTA DEL JAN. Lleida.

SANTA OLIVA.

MERCAT. Linyola.

FLORACIÓ DE LAVANDA. Lleida.

LA MITJANA. Lleida.

FLORACIÓ DE LAVANDA. Lleida.

SORTIDA A GUIMERÀ.
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PINTURA AL FRESC
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PINTURA AL FRESC

