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E D I T O R I A L

“La cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini”
Citarem Montserrat Roig tantes vegades com calgui, fins a per-
dre la veu. Perquè en aquests dies tan foscos, en temps de pan-
dèmies, de caps cots i mirada baixa, d’anar (com deia aquell) 
de la feina a casa i de casa a la feina, no interessa la cultura, no 
interessa la revolució. 

Si alguna cosa sabem a ARTS és que la cultura és trinxera, és 
revolta i transformació. Segurament l’eina més poderosa per al 
canvi i, consegüentment, la més devaluada i maltractada per 
totes i tots aquells que se suposa que n’haurien de tenir cura.

Falten pensadors, sobren inquisidors. I, és clar, la Covid ha creat 
el context ideal per a tota aquesta gent que fa anys i panys que 
vol anorrear el sector cultural, el qual també fa anys que s’arros-
sega entre les misèries institucionals i la realitat colpidora d’una 
greu mancança de públics i usuàries. 

És veritat que molts sectors, no només el cultural, han entrat 
en crisi arran de la pandèmia. Però la situació, absolutament 
crítica, que viuen les treballadores i treballadors de la cultura 
supera amb escreix la d’altres serveis anomenats “essencials”, 
perquè la pandèmia limita extremadament la seva feina, o sim-
plement l’aniquila de manera definitiva, i aboca a la misèria 
absoluta. Sense feina, sense ingressos, i si volen intentar tirar 
endavant una activitat, una proposta, sigui quina sigui, ha de 
ser sota unes fortíssimes mesures restrictives, imposades per 
tots aquests governs que fa anys que s’han oblidat del sector 
cultural, al qual equiparen a l’oci i a la diversió banalitzats. 

Administracions locals, autonòmiques o estatals que prometen 
ajudes paupèrrimes, i massa vegades incompatibles amb el sec-
tor, i que no arriben a les treballadores i els treballadors.

La cultura a Lleida ha arribat, en temps de pandèmia, a mí-
nims històrics, fruit de les retallades constants i d’una manca de 
planificació endèmica. I això si parlem dels projectes culturals 
que s’impulsen directament des de les diferents institucions. 
Perquè tot allò que, ara com ara, prové de la iniciativa privada 
en aquesta ciutat ja seria zona de guerra.

Sabem que tard o d’hora s’acabarà la foscor. Que l’epidèmia 
serà un mal record. Però no hem de permetre que també es-
devingui una excusa per seguir aplicant polítiques de misèria 
cultural, polítiques de mínims que condemnin la música, el te-
atre, la literatura, el cinema... —la mateixa essència del fet cre-
atiu— a l’ostracisme i l’oblit. No s’hi valen excuses ni fal·làcies. 
No s’hi val a mentir. 

Que la cultura sobrevisqui a tot plegat passa per invertir-hi 
sense riscos. I això vol dir invertir en el futur, en ensenyament, 
en la mateixa base de la societat i en el present, fent créixer 
els espais, les persones i les empreses dedicades al sector. I en 
la lluita per aquesta revolució tan i tan esperada, fem nostre el 
Manifest del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC) 
quan diu que, en moments de màxima vulnerabilitat i fort 
aïllament social com els que vivim, són imprescindibles els es-
pais d’expressió cultural per garantir el benestar emocional de 
la ciutadania.
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T E X T:  M A N E L  P L A N A - FA R R A N

XAVIER TARRAUBELLA MIRABET

E N T R E V I S T A

Què és i què fa l’associació 
Pirineus.Watt?

Pirineus.Watt, que actualment presidei-
xo, es va crear el 2015, a Tremp, amb la 
finalitat de promoure, impulsar i posar 
en valor el patrimoni hidroelèctric del 
Pirineu i de tots els àmbits que s’hi pu-
guin relacionar. Les instal·lacions hidroe-
lèctriques que són presents des de fa un 
segle al Pirineu han condicionat la seva 
història i la del conjunt de Catalunya, i 
constitueixen un testimoni i un patrimoni 
de gran valor, amb moltes potencialitats 
de present i de futur, tant de tipus eco-
nòmic —sobretot turístic— com cultural 
i educatiu. Treballar per donar a conèixer 
aquests valors i aquestes potencialitats va 
ser la raó primigènia que va motivar la 
creació de l’associació.  

Com es va arribar a la decisió de crear 
l’associació? Quins són els precedents 
més immediats?

Les grans obres hidroelèctriques realit-
zades a l’Alt Pirineu durant el segle XX, 
a banda de la seva importància per al 
desenvolupament industrial i la moder-
nització de Catalunya, van ser excepcio-
nals des d’un punt de vista tecnològic i 
d’unes dimensions gegantines des de la 
perspectiva de l’obra civil i l’enginyeria. 

I, actualment, formen part indestriable 
del paisatge i s’han convertit, en alguns 
casos i per raons diverses, en elements 
patrimonials del territori. 

Entre els anys 2010 i 2015, i sota la mar-
ca 100 anys d’hidroelèctriques al Pirineu, 
diverses institucions, entitats i persones 
van impulsar i realitzar nombroses i in-
teressants iniciatives, coincidint amb el 
centenari de l’arribada de les empreses 
hidroelèctriques al Pallars Jussà i de l’ini-
ci de l’explotació dels rius que travessen 
la comarca per generar energia elèctri-
ca. El camí recorregut fins al 2015 va ser 
fructífer, tant per les accions realitzades 
com pels agents implicats. Però també 
ens va convèncer, a un grup de perso-
nes, que el procés d’electrificació del 
Pirineu, els seus efectes transversals i re-
llevants i el patrimoni hidroelèctric exis-
tent feien necessari anar molt més enllà 
i posar-ho en valor com un dels aspectes 
fonamentals que defineixen i caracterit-
zen el nostre territori. I, per fer-ho, es va 
decidir crear l’associació. 

Quines serien les accions més relle-
vants impulsades per l’associació, 
durant els seus primers cincs anys de 
vida, per posar en valor el patrimoni 
hidroelèctric del Pirineu? 

Pirineus.Watt ha impulsat i organitzat 
—o ha participat en— nombrosos pro-
jectes per avançar en la sensibilització i 
la presa de consciència sobre els valors 
del patrimoni hidroelèctric del Pirineu. 
Uns valors diversos i multidisciplinaris: 
històrics, culturals, testimonials, monu-
mentals, paisatgístics, educatius o de 
dinamització territorial. Per posar-ne 
alguns exemples, en mencionaré quatre 
d’entre els més rellevants:

1. El quart simposi internacional sobre 
la història de l’electrificació i les seves 
conseqüències, organitzat conjunta-
ment amb la Universitat de Barcelona 
i realitzat la primavera de 2017, amb 
sessions acadèmiques a Barcelona 
i al Pallars Jussà, i amb visites a les 
centrals hidroelèctriques més emble-
màtiques de la comarca. Hi van par-
ticipar investigadors i especialistes 
de vuit països i s’hi van tractar temes 
com l’energia elèctrica al medi urbà, 
l’impacte de l’electrificació en el ter-
ritori, l’arquitectura i l’electricitat o el 
patrimoni elèctric, entre d’altres.  

2. Un treball de recerca per localitzar i 
inventariar documentació relacionada 
amb els estudis cartogràfics i geològics 
realitzats per les empreses hidroelèc-
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triques implantades al Pirineu a partir 
de l’inici del segle XX, fet per encàrrec 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC). Aquest treball, en 
procés d’edició digital, es podrà con-
sultar aviat al web de l’ICGC.

3. El seminari Paisatge/kW sobre els sig-
nificats i els valors dels paisatges de 
l’energia hidroelèctrica, coorganit-
zat amb l’Observatori del Paisatge 
de Catalunya (OPC) i l’Institut per al 
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i 
Aran (IDAPA), fet a Tremp la prima-
vera del 2019. Al seminari es va de-
batre sobre els nous significats que 
ens transmeten aquests paisatges, els 
processos de patrimonialització o la 
seva conversió en element clau de di-
namització territorial a partir de nous 
usos recreatius, encara poc explorats. 
Se n’ha fet una edició digital, amb un 
extens resum de les ponències i les 
conclusions del seminari, que es pot 
consultar al web de l’OPC.   

 4. Una jornada, celebrada també el 
2019, sobre els significats i els valors 

patrimonials de la cimentera de Xera-
llo, al Pallars Jussà, que va funcionar 
entre el 1951 i el 1973 per submi-
nistrar el ciment necessari per a les 
obres hidroelèctriques que l’empresa 
ENHER realitzava a l’Alta Ribagorça. 
Aquesta fàbrica, actualment abando-
nada i en un estat de deteriorament 
progressiu, forma part dels 150 ele-
ments del patrimoni industrial de Ca-
talunya considerats imprescindibles 
pel Museu Nacional de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya.

Podem descobrir la transformació 
dels Pallars a partir de la construcció 
de les centrals hidroelèctriques?        

La construcció de plantes per a la pro-
ducció d’electricitat en el transcurs 
del segle XX ha estat un element fo-
namental de transformació, no només 
dels Pallars, sinó del conjunt de l’Alt 
Pirineu i Aran, i un dels primers mo-
tors de canvi de les que havien estat 
les bases socioeconòmiques tradicio-
nals. L’impacte de la implantació de les 
hidroelèctriques va ser transversal i va 

ocasionar la transformació progressiva 
d’aquests territoris en tots els àmbits, 
en el físic, l’econòmic, el social, el cul-
tural i fins i tot en el mental, en un pro-
cés no exempt de grans contradiccions 
i desigualtats.  

Des d’una perspectiva exclusivament 
física, la implantació de la indústria 
hidroelèctrica va ser un factor impor-
tant de transformació del paisatge pi-
rinenc i va deixar una gran empremta 
que, encara avui, és fàcilment visible: 
torres i línies d’alta tensió, canals i ca-
nonades, preses i embassaments, entre 
altres. Com es va posar de manifest en 
el seminari realitzat el 2019 sobre els 
significats i els valors dels paisatges de 
l’energia hidroelèctrica, la percepció 
d’aquests paisatges ha anat canviant 
amb el pas del temps. Allò que en al-
guns moments havia provocat rebuig o 
recel ara ha adquirit un atractiu especi-
al. Aquests paisatges comencen a tenir 
un significat per a la població i a ser 
valorats com a element d’identitat a es-
cala local o regional. En aquest sentit, i 
només com a exemple, convé recordar 

Xavier Tarraubella. President de Prineus.Watt (2015-2020).
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que paisatges naturals de referència en 
l’imaginari popular, com el llac de Sant 
Maurici o la zona lacustre de la capça-
lera de la vall Fosca, són paisatges hi-
droelèctrics que s’han configurat, tal 
com els coneixem avui, com a resultat 
de la intervenció de l’home per a la ge-
neració d’hidroelectricitat.    

Catalunya seria el mateix sense les 
centrals hidroelèctriques del Pirineu?

Sobretot en el primer període de la im-
plantació de les hidroelèctriques, que 
es produeix entre el 1912 i el 1940 al 
Pallars Jussà, les centrals construïdes 
van ser fonamentals per al desenvolu-
pament industrial i la modernització de 
Catalunya. Les nou centrals instal·lades 
a la comarca en aquells anys, juntament 
amb les dues de la Noguera i la de Se-
ròs, al Segrià, van convertir l’eix fluvial 
format pels rius Flamisell, Noguera Pa-
llaresa i Segre en la gran central hidro-
elèctrica de la indústria catalana i en 
motor de la Segona Revolució Industri-
al, i van aportar al voltant d’un 60% del 
total de l’energia elèctrica que es con-
sumia a Catalunya al final del període. 
Per això, el Principat no seria el mateix 
sense les centrals hidroelèctriques del 
Pirineu, que li van oferir la possibilitat de 

disposar de grans volums d’energia per 
satisfer la demanda creixent de les grans 
àrees de consum situades a la ciutat de 
Barcelona i a la seva conurbació.        

Què va representar per a aquests ter-
ritoris la construcció de totes aques-
tes centrals?

La construcció de les centrals hidroelèc-
triques va generar tot un seguit de trans-
formacions i de canvis a les comarques 
pirinenques i va marcar un abans i un 
després pel que fa a estructures econò-
miques i socials. Per esmentar-ne alguns, 
podem referir-nos a la millora de les vies 
de comunicació i del transport de viat-
gers, a l’explosió demogràfica tempo-
ral, a la frenètica activitat econòmica en 
diversos sectors durant les obres, a les 
expropiacions i a la inundació de terres 
de conreu, a la creació de noves àrees 
de regadiu, a l’aparició del turisme o a la 
disponibilitat d’electricitat gratuïta o bo-
nificada per a l’enllumenat públic i per a 
usos domèstics i industrials.

Se n’és conscient i hi ha prou coneixe-
ment i divulgació, d’aquest fet i de la 
seva transcendència?

Lentament, es va avançant en el conei-
xement i en la divulgació del que va 

significar la implantació de la indústria 
hidroelèctrica al Pirineu. Aquest és un 
dels principals objectius, com hem dit, 
de Pirineus.Watt. I als diferents territo-
ris de l’Alt Pirineu s’han impulsat i exe-
cutat, en els darrers deu anys, accions i 
projectes que van en aquesta direcció: 
la realització d’exposicions, de cursos 
o de jornades, l’edició de llibres, la se-
nyalització d’elements patrimonials, la 
creació de rutes i itineraris o l’activació 
de processos de patrimonialització de 
béns immobles, entre d’altres. També 
desenvolupen una labor fonamental, 
educativa i de divulgació, el Museu 
Hidroelèctric de Capdella i l’Espai Pa-
trimonial de la Central de Talarn, amb 
espais museïtzats i uns horaris regulars 
de visita. Però, malgrat tot el que s’ha 
dut a terme, encara hi ha molt camí per 
recórrer i molta feina per fer, tant en el 
mateix territori pirinenc, entre la ciuta-
dania i les administracions locals, com 
en el conjunt del país.  

Quines actuacions demanaries a les 
administracions per protegir i posar 
en valor aquest patrimoni? I al món 
empresarial?

Des d’una perspectiva general, caldria 
que les administracions incorporessin 

  “El Principat no seria el 

mateix sense les centrals hi-

droelèctriques del Pirineu”
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la valoració i la protecció del patrimoni 
hidroelèctric en les seves polítiques acti-
ves, no només pel valor patrimonial en si, 
sinó també pel que suposa de testimoni 
d’una transformació sense precedents 
del territori, com he intentat exposar. 
Les instal·lacions hidroelèctriques cons-
truïdes en el transcurs del segle XX han 
conformat les comarques de l’Alt Pirineu 
d’una manera rellevant i s’han convertit 
en un element que les defineix, les ca-
racteritza i les singularitza.   

Les actuacions de les administracions 
s’haurien de concretar en l’aplicació de 
figures de protecció patrimonial (decla-
racions de BCIL o BCIN) als elements 

hidroelèctrics més emblemàtics i signi-
ficatius per garantir-ne la preservació i 
evitar-ne la degradació o la desaparició. 
Però, a part de la protecció, també hau-
rien de promoure la divulgació i el co-
neixement del seu significat, dels seus 
valors, del que representen. Una divul-
gació que s’hauria de fer amb múltiples 
accions, les quals podrien tenir aplicaci-
ons en forma d’itineraris, de visites, de 
rutes senyalitzades o d’espais museït-
zats, entre moltes altres. 

Per desenvolupar projectes d’èxit en la 
protecció, la valoració i la divulgació del 
patrimoni hidroelèctric, és imprescin-
dible el treball coordinat entre adminis-

tracions i de les administracions amb el 
sector privat. La col·laboració publico-
privada, amb la implicació dels diferents 
nivells de l’administració, de les empreses 
propietàries de les instal·lacions hidroe-
lèctriques, de les entitats expertes en pa-
trimoni i del sector turístic, per esmentar 
els agents més directament relacionats, 
podria donar bons i beneficiosos resul-
tats per a totes les parts. Al Pallars Jussà, 
al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça hi tro-
bem exemples de bones pràctiques en 
aquest sentit, amb projectes i processos 
de patrimonialització i de divulgació en 
què s’ha establert el treball col·laboratiu 
o la governança compartida entre els di-
ferents agents implicats.      

Visita a la cimentera de Xerallo durant la jornada feta el 2019. Foto: Xavier Tarraubella. 
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Quan ens referim al patrimoni, la connotació que s’hi dona 
varia en funció de la visió, les circumstàncies, l’entorn i el 
moment en què ens trobem. Si ens fixem en el vessant col-
lectiu del concepte patrimoni, es veu com un signe d’identi-
tat d’un col·lectiu i d’un territori, de manera que esdevé una 
peça clau a l’hora d’analitzar el desenvolupament cultural, 
social i econòmic, i ens aporta una informació valuosíssima 
de les transformacions viscudes en uns entorns concrets. 
És aquell recurs al qual s’acudeix per saber qui som, d’on 
venim, què ha passat i què ens ha passat.

El patrimoni industrial a les nostres terres ens indica, de 
forma molt directa i més enllà del que a vegades podríem 
pensar, què ha succeït, quins efectes ha tingut i com ha 
emmotllat la fesomia d’uns espais que ja no han estat el 
mateix des del moment de la implantació d’una activitat 
industrial. Aquest canvi també és ben evident quan s’han 
creat infraestructures per fer funcionar les activitats indus-
trials arreu del país. En aquest últim cas, ens referim als 
100 anys d’hidroelèctriques al Pirineu. Qui havia de dir 
que la corrua de pantans i centrals hidroelèctriques a les 
comarques pirinenques generaria un paisatge del tot dife-
rent del que havien tingut fins aquell moment i que alhora 
comportaria uns canvis socials tan profunds que tindrien 
la primera percussió en aquelles terres per il·luminar un 
nou desenvolupament. Catalunya no hauria estat la ma-
teixa, sobretot a la primera meitat del segle XX, sense les 
centrals hidroelèctriques del Pirineu, a les quals cal afegir 
les dues de la Noguera i la de Seròs, ubicada al terme mu-
nicipal d’Aitona.

L’aparició d’un nou sistema en què les màquines porten 
la veu cantant —perquè van ser l’instrument creat per 
augmentar la producció i la productivitat, desplaçant la 
força animal i transformant la persona en una peça més 
del procés productiu— va provocar un canvi que va arri-
bar al moll de l’os de la societat. Tot això va crear un altre 
ordre de relacions i va exigir una adaptació a un món que, 
des d’aquell moment, va obrir la porta a la rapidesa, a la 
rotació, als braços mecànics, a les calderes i a monstres de 
ferro que tenien únicament una funció productiva. Una de 
les conseqüències va ser la construcció d’uns centres de 
treball que s’escapaven de les pautes que havien existit 
fins aquells moments. A partir dels inicis del segle passat 
es comencen a crear uns nous espais on s’estableixen unes 
relacions socials, econòmiques i de classe que preparaven 
per a un altre món. 

La velocitat dels canvis associats a l’adveniment d’una altra 
forma de fer, la industrial, fa que molts dels primers equi-
paments es vegin superats per opcions més adequades als 
criteris productius, que arriben per quedar-se. El que havia 
estat un actor central, la fàbrica, es torna un convidat de 
pedra, o de ferro, envaït pel silenci. La producció, el soroll 

de les màquines o els torns dels treballadors deixen pas a 
la figura de les catedrals silencioses.

A finals dels anys vuitanta del segle passat, com molt 
bé diu Daniel Paül, es comencen a identificar i valorar 
“aquests elements —fins llavors vistos com a espais pu-
rament productius— com a elements significatius de les 
relacions socials, de la geografia i de l’arquitectura de les 
ciutats i els territoris on estan implantats”.

La creació d’equipaments com el Museu Trepat de Tàrre-
ga, el Museu de la Mina de Mequinensa o el Centre d’In-
terpretació del Comerç Antic de Salàs de Pallars és una 
mostra més de la necessitat de preservar unes instal·lacions 
que ens permeten anar més enllà dels mateixos edificis en 
donar-nos altres elements, amb els quals podem saber una 
mica més bé on som i qui som, i fins i tot entendre’ns més 
bé. I, pel que fa a aquestes possibilitats d’entendre’ns i 
conèixer-nos més bé, no es pot obviar l’existència d’un 
patrimoni industrial que encara es troba en funcionament. 
El cooperativisme, des dels seus inicis, ha estat estretament 
lligat als seus edificis, alguns de les quals estan catalogats, 
com en el cas de les cooperatives d’Arbeca o de l’Albi. 
Cooperativisme centenari que, en un nombre elevat i sor-
prenent, encara perdura a les nostres terres: més d’una 
quarta part de les nostres cooperatives agroalimentàries 
tenen cent anys o més. I això, en períodes de canvi cons-
tant com el que vivim, és una mostra de voluntat de ser i 
d’una militància que es transmet generació rere generació, 
vorejant l’heroisme.

En tot aquest forjat hi ha un element clau que serveix per 
embastar tot el territori i el nostre patrimoni industrial: 
l’aigua i les infraestructures per ensinistrar-la. Els canals, 
els regs, els salts, els pantans, les centrals hidroelèctriques 
i tot aquest entramat que forma part del nostre paisatge 
vital no seria com és sense aquests fils d’aigua creats.

Al nostre territori també hem tingut colònies tèxtils de les 
quals queda més el record que no pas l’activitat. És el cas de 
les que es van desenvolupar a la vora del canal de Pinyana, 
al Segrià Nord. La colònia d’Alcanís, a Rosselló, n’és un clar 
exemple. Tot i que només en queden alguns vestigis dem-
peus (l’església i la casa del director), existeix un llegat que 
segueix ben viu, el dels records, fotografies o famílies que 
hi han viscut o d’algunes que encara hi viuen. Un llegat que 
desapareixerà amb  les generacions que ho van viure?

I és aquesta última pregunta la que ens ha d’alertar de la ne-
cessitat de preservar un patrimoni industrial que ha contri-
buït, en un mesura més o menys important, a fer-nos com 
som com a individus, com a famílies, com a municipis i com 
a territori. La preeminència de la immediatesa i la utilitat no 
hauria en d’engolir-se el nostre patrimoni industrial.

EL PATRIMONI INDUSTRIAL I LA NECESSITAT DE PRESERVAR-LO

M A N E L  P L A N A - FA R R A N
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La consideració per part de la societat de què és patrimoni ha 
anat evolucionant amb el pas del temps. Les primeres legisla-
cions, aprovades a principis del segle XX, tendien a protegir 
majoritàriament construccions medievals. Amb el pas de les 
dècades es van anar incorporant nous elements al patrimo-
ni protegit. A manera d’exemple, a França, hi va haver un 
debat important sobre si calia protegir la Torre Eiffel, com 
finalment es va fer l’any 1964. Un debat que avui ens sembla-
ria innecessari, però que s’ha donat en altres casos. Un altre 
exemple és el que es va viure entorn de la conveniència de 
protegir l’Opera House de Sydney. Inaugurada l’any 1973, va 
obtenir el reconeixement de patrimoni mundial de la Unesco 
l’any 2007. Una demostració dels canvis experimentats en la 
idea de quins elements cal protegir. S’ha passat de protegir 
elements construïts diversos segles enrere a la consideració 
que amb uns escassos trenta-quatre anys n’hi ha prou per 
concedir el màxim reconeixement en termes de patrimoni. 

Aquest canvi en la idea del patrimoni que cal preservar és 
de rellevància quan es parla de patrimoni industrial. La pro-
tecció d’aquest tipus de patrimoni es comença a plantejar 
cap a finals dels vuitanta, precisament quan molts dels pri-
mers equipaments industrials comencen a caure en desús. 

Els canvis econòmics, de transport i de localització de les 
seus empresarials o els costos de l’energia van comportar 
que, en molt pocs anys, un gran nombre d’equipaments que-
dessin obsolets. És en aquest context que es comencen a 
identificar aquests elements —fins llavors vistos com a es-
pais purament productius— com a elements significatius de 
les relacions socials, de la geografia i de l’arquitectura de les 
ciutats i els territoris on estan implantats.

Ara bé, com ja havia passat unes dècades abans, ens tornem a 
trobar davant de la protecció d’uns elements que han perdut 
la seva raó de ser. Si en el passat es protegien torres defensi-
ves medievals, antics convents sense ús o edificis senyorials 
no adaptats als nous estàndards d’habitatge, en el cas del pa-
trimoni industrial, caldrà que es deixi de produir per comen-
çar a plantejar la necessitat de protegir-lo. Una idea que fa 
que, pel camí que va des del tancament de la indústria fins a 
la presa de consciencia de la necessitat de protecció, es perdi 
part del patrimoni. En aquest context, l’exemple esmentat de 
Sydney és també il·lustratiu d’un altre canvi en la visió del 
patrimoni. No es tractava de protegir un element del passat, 
que ja havia perdut la seva funció bàsica: es distingia un equi-
pament plenament en funcionament, inserit i reconegut.

EL PATRIMONI 

INDUSTRIAL EN

FUNCIONAMENT
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Si ens basem en aquesta visió més àmplia del patrimoni, po-
dem constatar que les terres de Lleida disposen de diverses 
empreses encara avui plenament productives. Empreses 
que seria convenient de valorar no només pensant en l’espai 
arquitectònic, sinó també en la preservació d’un patrimoni 
immaterial vinculat al conjunt de processos empresarials. 
Com a exemples podem esmentar un bon nombre d’empre-
ses dedicades al sector agroalimentari. En primer lloc, els 
cellers cooperatius. Malgrat que molts han modernitzat la 
maquinària i els processos, encara n’hi ha força que mante-
nen elements que evoquen una tradició i uns mètodes here-
tats del passat. 

Podem esmentar —lluny de voler ser exhaustius— algunes 
cooperatives que compten amb edificis catalogats. És el cas 
de les cooperatives de l’Albi o d’Arbeca, ambdues amb cons-
truccions de Cèsar Martinell i finalitzades entorn de l’any 
1920. O també alguns dels cellers amb més tradició. Per 
exemple, el de Raimat, del 1918, amb una destacada cons-
trucció de formigó armat i un conjunt destacat d’elements 
arquitectònics i urbanístics que van més enllà del mateix ce-
ller i que inclouen el poble i l’entorn. 

Dins d’aquest grup també podríem referir-nos a altres espais 
productius, més locals, però que han sabut perviure. És el 
cas de Licors Portet (la Pobla de Segur), que elabora licors 
des del 1883. Un exemple d’empresa amb una clara vincula-
ció al territori en aspectes com l’ús de les matèries prime-
res, la reivindicació de les tradicions locals o l’adaptació als 
canvis socioeconòmics de l’àrea. No endebades, l’empresa 
ha passat de vendre licors a granel a la gent més propera a 

oferir productes comercialitzats amb un envàs de qualitat 
als espais més variats. 

Les visites turístiques a cellers i molins compten amb certa 
tradició. Això fa que avui ja no en resulti gaire sorprenent 
la inclusió en rutes i itineraris. Ara bé, aquest fet no implica 
que aquestes siguin les úniques indústries interessants des 
d’un punt de vista patrimonial. Si seguim en l’àmbit agroali-
mentari, podem destacar exemples com Farines Cervós (les 
Borges Blanques). L’empresa conserva part de la maquinària 
de moldre gra de principis de segle XX, així com la vincula-
ció històrica d’aquesta activitat amb l’energia hidràulica, en 
aquest cas, via canal d’Urgell. Ara bé, no es tracta d’un espai 
expositiu, com podem trobar en altres localitats. Es tracta 
d’un espai de producció, adaptat als canvis (com mostra 
l’aposta per la farina ecològica) i que conserva una activitat 
que havia estat molt present en múltiples nuclis de la plana. 

L’adaptació de les empreses al canvi ajuda a mantenir aquest 
patrimoni industrial més intangible, menys relacionat amb 
l’element físic, tradicionalment associat a la idea de patrimo-
ni, i més relacionat amb l’intangible, amb la tradició i els co-
neixements. En aquest context, podem esmentar algunes em-
preses lleidatanes més. En primer lloc, Viuda Pifarré y Com-
pañía, SL (Bellpuig). Dedicada a la fabricació de caramels i 
diversos tipus de dolços, va ser fundada l’any 1911 i encara 
avui segueix produint una variada gamma de productes. 

Un segon exemple el trobem en Cadí (la Seu d’Urgell), cons-
tituïda l’any 1915 i que manté l’activitat a l’emplaçament pro-
jectat l’any 1924 per Lluís Planas. Malgrat els evidents canvis 

Farines Cervós. Font: Facebook.
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i adaptacions experimentats per la fàbrica original, hem de 
reconèixer la singularitat de la seva activitat industrial, que 
ha resultat fonamental per mantenir part de la ramaderia 
de muntanya. També en aquesta mateixa línia podem par-

lar d’una empresa més recent, John Fil (l’Espluga Calba). 
Creada l’any 1970 i dedicada a la fabricació de peces de 
gènere de punt, dona activitat a la seva àrea i és un dels 
últims exemples a Catalunya de fàbrica tèxtil. Una indústria 
tradicional que, amb els anys, pràcticament ha desaparegut. 

Aquesta visió del patrimoni industrial en funcionament la 
podríem ampliar amb elements aïllats i tanmateix impres-
cindibles per entendre la indústria de l’àrea. En aquest 
grup, podríem referir alguns elements clarament industrials 
vinculats al regadiu, com, per exemple, el pont de les Cinc 
Boqueres, al canal de Seròs (Sudanell), o el pont de Ferro, 
al canal d’Urgell (Agramunt); d’altres de vinculats al patri-
moni elèctric, tractat en altres capítols d’aquest monogràfic, 
o d’altres de lligats al transport, com el material ferroviari 
meritòriament conservat per l’Associació per a la Recons-
trucció de Material Ferroviari (Lleida).

En definitiva, un llistat que, lluny de ser exhaustiu, mostra, 
però, la importància de mantenir l’activitat com a element 
fonamental per a la preservació del patrimoni industrial 
lleidatà, no tan sols del construït, sinó també del relaci-
onat amb el procés de transformació dels productes, les 
infraestructures energètiques, el transport o el saber fer 
dels treballadors.

Imatges de la Cooperativa John Fil. Foto: www.john-fil.com.

Pont de Ferro. Foto: Wikimedia.

http://www.john-fil.com/wp-content/uploads/2013/01/05-jhon-fil.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Pont_de_Ferro_d%27Agramunt_005.JPG
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G E N Í S  C A S A N O VA S  E S T E V E

LA COLÒNIA 

D’ALCANÍS: 

EL TEIXIT 

QUE ENCARA 

PERDURA

Quan es parla de la revolució industrial i de colònies tèxtils 
a la Catalunya del segle XIX, moltes vegades se’ns desvia la 
mirada a les ribes del Ter i del Llobregat, però a Lleida tam-
bé van ser prolífiques a la vora del canal de Pinyana, on van 
créixer colònies com la Mata (Alguaire) o Alcanís (Rosse-
lló). Aquesta darrera va tancar les portes fa tot just 25 anys, 
però, si bé va deixar de fabricar-s’hi fil, el seu llegat encara 
perdura entre les famílies que hi van viure i el poble que les 
va acollir. Tots plegats van conformar un teixit els fils del 
qual van començar a córrer fa més d’un segle.

Els orígens de la colònia d’Alcanís, o Al-Kanís, es remunten 
a finals del segle XIX a Rosselló del Segrià, quan l’empresari 
barceloní José Cirera va voler impulsar una fàbrica de paper 
de fusta a la vora de la Séquia Major utilitzant un antic molí 
del poble. El projecte va ser un fracàs, ja que Cirera no va 
obtenir els permisos per baixar troncs a través de la Nogue-
ra Ribagorçana. En no prosperar la iniciativa, la fàbrica va 
acabar en mans del banc britànic Glamorganshire, que hi va 
posar el també britànic Benjamin Twose com a director.

Va ser llavors que Alcanís va despertar l’interès de l’empre-
sari Joan Coma, que ja era propietari de múltiples nego-
cis tèxtils. Coma va comprar la fàbrica i, sota la mateixa 
direcció de Twose, va iniciar la metamorfosi perquè, l’any 

1910, acabés sent una indústria de filatures. Va ser sota la 
propietat de Coma que la colònia va començar a prendre 
forma més enllà de les màquines, amb la construcció de 
les primeres cases i infraestructures perquè hi visquessin 
els obrers.

La família Coma, igual que bona part de la burgesia de l’èpo-
ca, ja tenia indústries i propietats a la zona del Ter i el Llo-
bregat i molts es preguntaven quin interès hi podien tenir, 
en un poble com Rosselló, allunyat del teixit industrial bar-
celoní. Segons el veí de la colònia i historiador Joan Català, 
autor del llibre La colònia d’Alcanís (Pagès Editors, 2012), 
hi havia motius econòmics i socials: en primer lloc “els cos-
tos de producció aquí eren menors; la utilització de l’energia 
hidroelèctrica del canal de Pinyana per la fàbrica era més 
barata i els obrers cobraven menys que al Llobregat”, i, a 
més, “volien fugir de la conflictivitat que hi havia a la zona 
de Barcelona amb els moviments obrers”. El pistolerisme de 
l’època no va arribar a Rosselló, però això no vol dir que la 
gerència de la fàbrica no tingués els seus propis conflictes, 
en concret, amb els pagesos de la zona, que es disputaven 
contínuament l’ús de l’aigua de la séquia amb la fàbrica de 
fil. Per posar ordre a la situació, la Guàrdia Civil va acabar 
construint una caserna dins la mateixa colònia.



A mitjan anys vint, les filatures d’Alcanís van passar a mans 
del grup egarenc Industrias Mixtas de Tarrassa, que va am-
pliar considerablement la fàbrica i hi va construir més cases, 
una residència per als directors, una escola, una barberia, un 
frontó, un safareig i una església. “En aquella església jo m’hi 
vaig batejar, hi vaig fer la comunió, la confirmació i fins i tot 
m’hi vaig casar”, explica Maria Rosa Fernández, nascuda a 
la colònia, on encara viu, “Això era com un poble dins un 
poble; nosaltres ens sentíem primer d’Alcanís i després de 
Rosselló”, afegeix. Amb ella coincideix el seu veí Joan Cata-
là, que reconeix que “fins i tot amb la fàbrica tancada, encara 
hi ha un fort sentiment de pertinença”.

La Guerra Civil va trasbalsar l’activitat de la colònia. Amb 
l’arribada dels nacionals, la “casa dels amos” va ser utilitzada 
com a centre de comandament del general Moscardó i, un 
cop acabada la guerra, Alcanís va passar a mans de l’empresa 
Tèxtil Martí i Trench. Mentre en va ser propietària, a la co-
lònia hi van viure gairebé dues-centes persones, moltes de 
les quals atretes per “l’oportunitat de sortir de la pobresa de 
l’època. Et donaven una casa, escola i una mica de sou: amb 
això podies assegurar cert benestar per a la teva família”, ex-
plica Català. Amb aquest augment de la població, a l’escola 
de la colònia hi van arribar a estudiar més d’una cinquante-
na d’alumnes. Marta Fernández en va ser la darrera mestra: 

“L’escola depenia totalment 
de la fàbrica: eren els amos els 
qui pagaven el sou de les mes-
tres i totes les despeses dels 
alumnes. Sempre van estar 
molt implicats en l’educació 
dels nens de la colònia.”

Filatures Gossypium va agafar 
el relleu de Martí i Trench al 
capdavant de les filatures als 
anys setanta. Amb Gossypi-
um es va modernitzar el pro-
cés de producció per fer front 
al tèxtil asiàtic que irrompia 
en el mercat europeu. Tot i 
els seus intents, el rendiment 
de la fàbrica va anar decrei-
xent. Lourdes Olaya, treba-
lladora de Gossypium durant 
aquella època, reconeix que 
“durant els anys, la qualitat 
del producte va empitjorar i 

Imatge de l’entrada de la fàbrica de filatures d’Alcanís. Foto: Joan Català.

Estat actual de l’antiga “casa dels amos”, actualment convertida en un restaurant. Foto: Genís Casanovas.
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cada vegada érem menys gent per fer la mateixa feina. Re-
cordo, per exemple, que una sola persona a vegades s’havia 
d’encarregar de controlar tres màquines”.

“Les famílies també van anar marxant de la colònia per 
anar a viure a Rosselló, ja sigui perquè s’hi vivia millor o 
perquè ja no treballaven a la fàbrica”, recorda Marta Fer-
nández. L’any 1982, l’escola va tancar per falta d’alumnat. 
La situació va anar degenerant fins que, l’any 1990, els em-
presaris van presentar una suspensió de pagaments i la 
fàbrica va passar a mans dels seus últims propietaris, Fi-
landa. La forta competència estrangera i l’encariment dels 
costos de producció van provocar que, cinc anys després, 
el 19 de desembre de 1995, els fils deixessin de córrer per 
sempre més a Alcanís.

Passejant per la zona, encara hi podem trobar vestigis de 
l’antiga colònia. Algunes famílies s’hi van quedar i van re-
formar els habitatges més moderns. “La casa dels amos” 
ara és un restaurant i, a les naus on abans es feia fil, ara 
hi ha empreses de fusteria, distribució d’aliments i fins i 
tot alguna de relacionada amb els teixits. Les cases més 
antigues i l’escola van ser derruïdes a finals dels noranta, i 
l’església i la casa del director estan tapiades. Tots aquests 

Imatge de l’interior de la fàbrica de filatures d’Alcanís Foto: Joan Català.

Imatge de l’interior de la fàbrica de filatures d’Alcanís Foto: Joan Català.

canvis sobre l’holografia del terreny fan difícil imaginar, a 
simple vista, que allí hi havia una colònia industrial, però el 
seu llegat segueix ben viu, ja que és complicat trobar algú 
nascut a Rosselló durant el segle passat que no guardi una 
fotografia, un amic, una anècdota o un record del lloc que 
tots coneixen com “la Colònia”.
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J A C I N T O  B O N A L E S

EL PATRIMONI 

DISCRET. 

LA CONCA 

MINERA DEL 

SEGRE I L’EBRE

L’aiguabarreig s’ha fet un espai en l’horitzó mental dels 
ponentins. La confluència dels grans rius ha creat una 
àrea de gran riquesa natural que tot just ara comença a ser 
visitada pel gran públic, que sobrepassa les estades limitades 
d’ornitòlegs i, molt més nombroses, dels pescadors a la cerca 
del gegantí silur. El visitant que s’atansa a la Granja d’Escarp 
o que decideix recórrer la ribera de l’Ebre a Mequinensa 
pot copsar que, entremig dels boscos de ribera o al peu dels 
cingles que neixen als peus del Segre i de l’Ebre, apareixen 
uns curiosos edificis de pedra, formigó o totxana. Simplement 
desentonen, estan fora de lloc. A qui no coneix la història 
d’aquest territori alguns d’aquests edificis li podran semblar 
simples masos, mentre que a d’altres els semblaran enormes 
andròmines ruïnoses d’origen difús. Es tracta de les restes 
del gran patrimoni industrial que, discret, ha sobreviscut 
malgrat l’abandó de l’activitat i, en gran part, del territori. Són 
les catedrals del lignit.

Per a la gent de la zona, l’aiguabarreig no és a la Granja 
d’Escarp. Aquí només comença, es fonen les aigües del Segre 
i del Cinca en un sol riu, les quals, uns quilòmetres més avall, 
acaben formant un únic cos amb l’Ebre a Mequinensa. A 
partir d’aquesta vila, l’aigua serpenteja excavant les planes 
elevades fins a arribar a Faió, on un nou aiguabarreig amb el Mina Guadalupe. Foto: Jacinto Bonales.

riu Matarranya completa una unitat comarcal desfeta per les 
divisions administratives i la xarxa d’infraestructures viàries 
que, centralitzades, han allunyats els veïnats. Són vint-i-set 
quilòmetres de riu convertit en embassament per la presa de 
Riba-roja, els quals, malauradament, no es poden resseguir 
per la ribera a causa de la manca de camins. Fer-los pel riu —
el camí natural durant segles— permet comprendre l’impacte 
que la mineria va tenir en aquest territori durant més d’un 
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segle i mig. Les catedrals del lignit que no van quedar ofegades 
per l’embassament apareixen a les ribes del Segre i de l’Ebre, 
escampades, soles, però mostrant-se encara ufanoses. 

Cobra sentit, i és d’obligatòria visita, el Museu de la Mina 
de Mequinensa. Una excavació al “Poble Vell” —el rovell 
de l’ou de la galàxia, en paraules de l’escriptor mequinensà 
Jesús Moncada, sí, aquell del Camí de sirga— que s’endinsa 
sota la serra del Castell, on es poden visualitzar les diferents 
tècniques d’explotació minera de la conca segons el moment 
històric, i que permet comprendre el patrimoni industrial de 
les riberes del Segre i de l’Ebre. Des de les petites galeries de 
l’alçada d’una mula —l’animal que tirava les vagonetes per 
extreure el lignit a l’exterior—, amb els seus canyos de poc 
més de mig metre on treballaven els picadors entre mitjan 
segle XIX i mitjan XX, fins a les grans galeries que permetien 
l’entrada de camions i que han estat en funcionament fins a 
la primera dècada d’aquest segle. 

Coneguda la història de la mineria, cal visitar les riberes 
dels rius Segre i Ebre, i les podrem veure amb uns altres 
ulls. Aquí no hi ha runam. Malgrat que tot aquest territori 
està foradat per milers de quilòmetres de galeries i canyos, 
no veurem aquelles típiques muntanyes formades per la 
pedra residual separada del carbó. Durant dècades, la pedra 
anava cap al riu, i les cícliques crescudes del Segre i de 
l’Ebre s’encarregaven d’endur-se-la cap avall, cap al delta. 
Tan sols amb la creació dels embassaments, a la dècada de 
1960, la pedra va haver de quedar-se a la conca, amuntegant-
se en antics barrancs que han estat coberts de vegetació, 
que la dissimulen de cara als visitants. 

Centenars de mines explotades per nombroses empreses, 
des de casolanes fins a grans societats internacionals, n’han 
extret carbó i han deixat l’empremta a la superfície en forma 
d’edificis d’oficines, carregadors per a camions i fins i tot 

VIrgen del Pilar. Foto: Jacinto Bonales.

Guadalupe, forns de ciment. Foto: Jacinto Bonales.

allotjaments per a obrers. A la Granja d’Escarp destaca la 
mina Destructora, a tocar del poble, amb el seu imponent 
carregador a peu mateix de la boca de la mina, però sobretot 
la mina Girona, coneguda localment com a De les casetes, i 
oficialment Guadalupe, que, construïda a la dècada de 1870, 
va formar la primera fàbrica de ciment de la província de 
Lleida, amb un curiós sistema d’explotació, mitjançant el qual 
s’extreia la pedra i el carbó i s’emprava el carbó per convertir 
la pedra en ciment. O la Vallfera, una vall plena de grans 
carregadors que comparteixen l’espai amb camps de cirerers 
i que fins fa pocs anys conservava tota una colònia industrial. 
A Mequinensa, on més patrimoni industrial es conserva, són 
d’obligada visita la mina Virgen del Pilar, de Carbonífera 
del Ebro, i l’equipament construït a principis del segle XX, la 
casa de l’administrador, l’edifici dels barracons dels obrers 
amb la torre de les oficines, i l’entrada a la primera boca de 
mina, d’estil historicista, que recorda el poder econòmic dels 
inversors barcelonins en aquest racó de món. 
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J A U M E  E S P I N A G O S A  M A R S À

Des del 2012, l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Tre-
pat de Tàrrega (fundada el 1914) s’ha reconvertit en el Mu-
seu Trepat Tàrrega. El nou museu és un equipament únic 
i singular, tant en l’àmbit català com en l’espanyol i l’euro-
peu, en el sentit que altres fàbriques que produïen aquest 
mateix tipus de màquines han desaparegut. A l’Estat es-
panyol, l’Ajuria al País Basc, i una altra a Sevilla. A Itàlia, 
la Laverda, que ara fabrica motocicletes. A Alemanya, la 
Krupp, o a França (a Tolosa del Llenguadoc), l’Amouroux 
Frères... Per tant, la conservació d’aquest patrimoni indus-
trial targarí a hores d’ara ha assolit importància a escala 
europea per explicar la història de la mecanització del 
camp català i espanyol, i per extensió europeu, de bona 
part del segle XX. Empreses com la de Cal Trepat formen 
part del tipus d’indústries que, durant la segona revolució 
industrial (promoguda per les fàbriques que funcionaven 
amb energia elèctrica), van protagonitzar la mecanització 
de les feines agrícoles arreu.

Cal deixar constància que del llegat industrial de Cal Trepat 
es conserva pràcticament tot: l’estructura arquitectònica, 
les dinou naus, l’edifici del departament comercial i la casa 
del propietari. I, dins de les naus, tota la maquinària del pro-
cés de producció, tant les màquines més antigues com les 

noves —que van millorar el procés de producció—, les ei-
nes dels treballadors i gairebé tot l’arxiu administratiu que 
va generar l’empresa en el decurs de la seva història, ara 
dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, a Tàrrega. 

Entre els anys 2006 i 2009 es van realitzar, paral·lelament, 
feines d’inventari de les màquines i les eines de la fàbrica 
(més d’11.000 fitxes amb la corresponent descripció i foto-
grafia), de trasllat de la documentació a l’arxiu per a la seva 
classificació, així com una seixantena d’entrevistes a antics 
treballadors de la fàbrica i a persones que hi tenien una 
vinculació propera (per no perdre aquesta memòria oral, 
es van enregistrar en format audiovisual) i els projectes de 
rehabilitació i museístic de l’antiga fàbrica. 

A partir d’aquell moment i fins a mitjan 2012, es van dur a 
terme les obres de rehabilitació de les cinc primeres naus i 
de la zona del departament comercial. Aquestes obres van 
ser finançades, en bona part, amb un programa FEDER i un 
pla Zapatero. El criteri bàsic de la restauració de les teula-
des i els forjats de les cinc primeres naus de Cal Trepat va 
ser el respecte absolut per la forma tradicional de la cons-
trucció de les naus, ja que es pretenia conservar l’atmos-
fera que es respirava dins d’aquests espais, si bé s’hi van 

MUSEU TREPAT 

TÀRREGA: 

APUNTS 

PER A UNES 

PERSPECTIVES 

MUSEÍSTIQUES 

DEL SEGLE XXI
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introduir millores tècniques —com la impermeabilització 
de les teulades—, les quals, però, no van desdibuixar gens 
la construcció històrica. En la implementació del projecte 
museístic es va optar per una intervenció de micromuseo-
grafia, també en la línia de conservar l’ambient de la fàbrica 
en el decurs de la seva història (olors, colors i sensacions 
d’encetar un viatge en el túnel del temps). 

En els espais de l’antic departament comercial s’hi han ha-
bilitat despatxos per al museu, el Centre d’Empreses Inno-
vadores, sales de reunions i office.

I la conservació i la rehabilitació d’aquest conjunt arqui-
tectònic industrial, quin retorn social té i tindrà?

El primer que hem de constatar és que el Museu Trepat 
Tàrrega és un equipament de l’Ajuntament de Tàrrega. Per 
tant, és un servei públic i, com a tal, es deu a la societat que 
l’acull i li dona la raó de ser. 

A partir de l’obertura del Museu Trepat, el juny de 2012, 
hem anat desenvolupant les nostres actuacions en tres 
àmbits fonamentals: la recerca humanística, la restaura-
ció arquitectònica de màquines i d’eines i objectes, i la di-
vulgació de les activitats i actuacions.

1.- La recerca: el foment de la investigació és un dels pilars 
fonamentals perquè un museu pugui activar, mantenir i 
millorar les seves potencialitats a l’hora de dissenyar, pro-
gramar, produir i executar actuacions per a la societat. Les 
recerques van renovant el nostre discurs expositiu i el 
nostre relat, i augmenten qualitativament la coneixença 
que tenim del passat per transitar —amb coneixement 
de causa— pel present i poder fer prospeccions de futur 
amb fonament. 

Des del Museu Trepat ho hem practicat fins i tot abans 
de crear l’equipament, editant recerques com Fàbrica de 
Maquinària Agrícola J. Trepat de Tàrrega (2008), Els tre-
balladors de la fàbrica J. Trepat. Vida laboral i social en 
la Tàrrega del segle XX (1914-1985) (2010) i també diversos 
articles publicats a URTX. Revista d’Humanitats de l’Urgell.

Un cop va entrar en funcionament el museu, vam posar en 
marxa la col·lecció Claus Trepat, que té com a objectiu pri-
mordial l’edició de monografies sobre diferents aspectes 
de la història de l’antiga fàbrica Trepat i de les actuacions 
que organitza el mateix museu. Fins avui, se n’han publicat 
quatre volums i, a més, s’han continuat donant a conèixer 
aspectes diversos de Cal Trepat a través de nous articles a 
URTX. Revista d’Humanitats de l’Urgell i de ponències en 
congressos arreu.

2.- La restauració: des del 2013 i fins al 2020, la restauració 
dels espais ha continuat en les naus 17, 18 i 19. D’aquesta 
manera, s’ha travat tota l’estructura del començament i 
el final del conjunt de 19 naus. A més, al vestíbul on hi 
ha el despatx del museu s’hi ha habilitat una botiga per 
el marxandatge dels museus targarins i de l’àrea de cul-
tura municipal. I darrere del despatx museístic, una ta-
ller laboratori per als centres d’ensenyament i per fer-hi 
cursos especialitzats en tecnologies actuals, oberts a la 
ciutadania. 

Durant el 2020, hem col·laborat amb la Regidoria d’Ur-
banisme de l’Ajuntament de Tàrrega en l’elaboració dels 
projectes per a la rehabilitació de les teulades i els forjats 
de les naus 14, 15 i 16, uns espais que seran destinats a ma-
gatzem museístic i a sales d’usos polivalents, obertes a les 
entitats culturals i socials. També el POUSC que rehabili-

Mc Trepat. Museu Trepat.
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tarà el casal de Josep Trepat va preveure edificar, a finals 
dels anys cinquanta del segle XX, al costat del departament 
comercial de la fàbrica. En aquests espais s’ubicarà una 
residència per a la creativitat artística i un alberg per als 
pelegrins del Camí de Sant Jaume i es restaurarà mobiliari 
de Cal Trepat, i en els salons principals de la casa s’explica-
rà la història de Josep Trepat. Es preveu executar aquesta 
rehabilitació el 2021.

3.- La divulgació: la publicitat a través dels mitjans de co-
municació convencionals (premsa escrita, ràdio i televisió) 
continua sent una eina molt vàlida per apropar a la ciutada-
nia les activitats que organitzem als museus. Amb tot, les 
xarxes socials (webs, Facebook, Instagram, Twitter... ) són 
una gran finestra oberta, potent i gratuïta que els museus 
emprem amb assiduïtat i complicitat, ateses la immediatesa 
i l’operativitat que tenen. Una autèntica evolució per obrir-
nos pas enmig d’aquesta superpoblada societat de la comu-
nicació/informació.

Al Museu Trepat Tàrrega, des de bon començament, hem 
prioritzat les activitats en què la ciutadania tingués un con-
tacte directe, participatiu i empàtic amb aquests espais in-
dustrials, ara culturals i socials. I en el decurs del temps, 
hem anat constatant que si a Cal Trepat hi passen coses, les 
persones ens segueixen. Agrada venir als esdeveniments 
programats en aquestes àmplies naus plenes d’història in-
dustrial i que ara anem omplint d’història museística, cultu-
ral i de creativitat artística.

Quines són aquestes activitats que tenen Cal Trepat com a 
escenari dels seus somnis?

Ja des d’abans d’obrir les portes com a museu s’hi progra-
maven actuacions teatrals de Fira Tàrrega. Per tant, era 

obvi que, en aquests amplis espais fabrils, la creativitat i la 
imaginació artística hi venien com anell al dit. 

També el món de la fotografia té un protagonisme rellevant 
des del primer moment en totes les publicacions que s’han 
editat sobre l’antiga fàbrica i el Museu Trepat. Com a exem-
ple paradigmàtic, el llibre d’autor de Joan Fontcuberta inti-
tulat Trepat, editat el 2014, any del centenari de la fundació 
de la fàbrica. 

A partir de l’entrada en funcionament del Museu Trepat Tàr-
rega, hem organitzat diversos esdeveniments, que s’avenen 
perfectament amb les actuacions permanents, que ens són 
indefugibles com a institució museística (visites guiades, 
tallers didàctics per a la docència, les famílies i els profes-
sionals, edició d’estudis sobre la fàbrica, programació de 
jornades d’estudis i cicles de conferències, producció de ma-
terials audiovisuals...). I totes aquestes propostes s’han fet en 
paral·lel a la programació, des del 2014, del Festival de Crea-
ció Contemporània Embarrat, en què els creadors emergents 
van de bracet amb la reflexió, el pensament i l’intercanvi d’ex-
periències en l’àmbit de la creativitat artística dels nostres 
dies, amb la participació d’artistes d’arreu. Aquest festival 
va comptar amb una inauguració de luxe, la presentació del 
llibre Trepat, de Joan Fontcuberta, que s’acompanya d’una 
exposició que encara ara viatja per diferents ciutats del món. 

L’any 2016 vam organitzar l’esdeveniment McTrepat o la 
influència de la cultura americana en les nostres terres: 
muntatges audiovisuals, concerts de música (rock, jazz, 
gòspel...), balls (country, swing, rock’n’roll...), conferències, 
tallers familiars, exposicions, concentració de cotxes i mo-
tos americanes, food trucks... Un cap de setmana d’immer-
sió en l’oceànica cultura nord-americana. Amb el McTrepat 
volem retre homenatge a la primigènia relació empresarial 

Embarat, sistema de politges i corretges, nau 5, Museu Trepat.
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que la fàbrica Trepat va mantenir amb indústries dels Es-
tats Units que produïen el mateix tipus de maquinària agrí-
cola i que van ser pioneres.

Cal Trepat també ha estat escenari de la pel·lícula Vulca-
nia (maig de 2014), que es va estrenar al Festival de Sitges 
del 2015. 

Així mateix, durant aquests primers anys de funciona-
ment, diferents grups musicals del país, i algun de fora, han 
gravat un videoclip a les naus i la casa Trepat. També la 
performance pictòrica ha utilitzat aquests espais com a es-
cenari de gravació del procés creatiu. Desfilades de moda, 
sets de reportatges fotogràfics per a revistes de moda...

Tot un ventall ampli d’activitats que té continuïtat de cara 
al futur d’un museu obert a les iniciatives de les entitats so-
cials i culturals, dels professionals i dels centres d’ensenya-
ment (amb el projecte Absència i presència de la dona a 
Cal Trepat, dirigit per Roser Miarnau Pomés i Jaume Espi-
nagosa Marsà, del Museu Trepat) i que aixopluga el projecte 
interdisciplinari Matriu, de l’Escola d’Arts i Superior de Dis-
seny Ondara de Tàrrega, i el projecte El museu és una es-
cola (dirigit per Glòria Jové, professora de la Universitat de 
Lleida). D’un museu segur de continuar en aquesta línia àm-
plia i integradora de la creativitat artística amb fonament. 

Per acabar, cal destacar que l’edició de treballs d’investi-
gació en l’àmbit de la humanitats relacionades amb el mu-
seu va continuar el 2014 amb la creació de la col·lecció de 
monografies Claus Trepat, de la qual s’ha previst, per al 
2021, la publicació del volum cinquè, que tracta el procés 
d’innovació tecnològica en el producte acabat i la gestió 
de la innovació a la fàbrica J. Trepat (la recerca l’ha rea-
litzat l’historiador Jacinto Bonales Cortés). També per al 

2021 s’ha previst l’arribada a les llibreries d’una novel·la 
històrica i de misteri ambientada en la fàbrica J. Trepat i 
en l’actual museu. 

Que la recerca i la creativitat no parin!

Rodatge de la pel·lícula Vulcania. Nau 4, Museu Trepat.

Cartell publicitari del dissenyador Enric Vila, anys 50.
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D I V E R S À R I U M

T e x t :  I s a b e l  B a r i o s  I b a r s 

Un paisatge devastat

És gener. Fa força fred, a l’Alt Pirineu: ens trobem a tempera-
tures que oscil·len entre els sota zero i els pocs graus positius. 
Després d’haver estat una estona caminant per arribar a un al-
tiplà del poble, on em trobo, observo el paisatge. Que què hi 
veig? Una carena de muntanyes que la meva vista no aconse-
gueix acabar; núvols blancs que ocupen gairebé tot el cel, com 
pinzellades, com si al vent li costés una mica endur-se’ls; tres 
pobles situats en diferents parts de la vall; prats recoberts per 
neu i animals que els travessen en cerca d’herba seca; branques 
esgarriades d’arbres que ja no aguanten el pes de la neu; hi veig 
fins i tot el silenci que aquesta postal emana. És des d’aquest 
altiplà que em pregunto: és això, el paisatge? O és un territori? 
O és un lloc? O és un espai natural? O és un espai natural en què 
ha intervingut l’home? Des d’on definim les característiques i els 
límits del que anomenem paisatge? És el paisatge quelcom pur 
i bell, sense petja de l’home, o bé l’home el modifica al seu pas, 
o simplement el crea com a definició? És el paisatge, doncs, una 
representació cultural, estètica i política? 

La intenció d’aquest text és indagar sobre la qüestió del paisatge 
a través de l’art contemporani per desmitificar la idea del paisat-
ge com a quelcom innocent i bell, pur i natural, allunyat de la 
intervenció física de l’home (però sí proper a la seva interpreta-
ció). Per argumentar aquesta idea, utilitzaré l’obra de Perejau-
me i Martin Llavaneras i les pel·lícules Behemoth, de Liang Zhao 
(2015), i O que arde, d’Oliver Laxe (2019). Aquests referents per-
meten indagar en la idea del paisatge com a canviant, modificat 
pel pas abrupte dels humans, explotat o destruït. I, sobretot, per-
meten també veure de quina manera convivim amb aquest nou 
paisatge, més proper a la devastació que a la sublimació. 

En situem lluny de la idea de paisatgisme arrelada als segles XVIII 
i XIX, en què, a través del gènere pictòric, el paisatge esdevenia 
sublim i idíl·lic i l’home tenia la necessitat d’allunyar-se’n per 
poder veure’l en la seva plenitud (Caminant damunt un mar 
de boira, Friedrich, 1817), i, com a conseqüència, esdevenia un 
fenomen de la natura merament contemplatiu, remot respecte 
a l’experiència viscuda. Sovint hem relacionat el paisatge amb 
horitzons magnificents, muntanyes allunyades, cels immensos 

o mars d’horitzó infinit; geografies exorbitants dissenyades per 
forces espirituals més grans que abocaven a  la puresa i la per-
fecció. Però, no és el paisatge objecte d’intervenció per part de 
l’home, que hi deixa petja? Quin pes té el rastre dels humans 
en el paisatge? Què el modifica? Necessitem distanciar-nos de 
la idea romàntica del paisatge com una cosa llunyana i acostar-
nos-hi no solament com a mers contempladors dels contorns 
de la natura. El paisatge pot ser limitat per l’horitzó, però també 
per la visió humana. 

Saltant-nos una sèrie de moments importants en la història 
cronològica de l’art, ens situem en l’obra de Perejaume (Sant 
Pol de Mar, 1957), que precisament veu el gènere paisatgístic 
com una forma de distanciament respecte a la natura i de su-
peditació d’aquesta al món de la cultura. El paisatge com una 
cosa remota no interessa a aquest artista, que té la necessitat 
de tocar-lo, de sembrar-lo i de viure’l: de passar-lo a un pla 
vivencial i físic. L’observació o la contemplació no són, doncs, 
l’objectiu de les obres de Perejaume, que veu aquest tracta-
ment del paisatge com a “estrambòtic, en un moment en què 
cada vegada en som més distants, el contemplem amb una 
relació exclusivament òptica, com una retina que ens separa 
del món i no fa possibles relacions fèrtils”. 

En la seva obra Postaler (1984), l’artista agafa un expositor 
metàl·lic de postals per posar-hi, en lloc de postals, uns miralls 
que reflecteixen l’espai immediat del lloc on està situat. Pere-
jaume va fer una caminada amb el postaler carregat a l’espatlla 
fins a situar-lo en diferents punts del paisatge. Com un museu 
portàtil, els miralls reflectien els entorns naturals i configuraven 
una pintura canviant amb un camp de visió de 360º. L’obra 
significa aquesta visió propera del paisatge o del lloc, on l’home 
s’apropa per col·locar-hi l’objecte que plasma en totes les seves 
direccions. L’home, doncs, és actiu en aquest gest, i no se situa 
merament en un horitzó llunyà per pintar un paisatge bell, sinó 
que carrega i situa l’objecte i resignifica la idea del que és can-
viant en el paisatge.

D’altra banda, l’obra de Martin Llavaneras (Lleida, 1983) parla 
essencialment de la necessitat de situar la domesticació de la 
natura, i els rastres dels processos humans que hi intervenen ir-
reversiblement, com a part d’una nova definició del paisatge. La Foto capçalera: Behemoth, Shao Liango (2015).
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pràctica artística de Llavaneras se centra en la instal·lació i l’escul-
tura, que treballa, sobretot, a partir de materials orgànics o restes 
d’objectes emprats en el medi de l’agroalimentació. Llavaneras 
veu el paisatge com les diferents capes de substrats de la terra, 
cadascuna amb les seves característiques, algunes d’envaïdes per 
rastres i objectes humans, però que formen, totes, una nova or-
ganicitat. No parla, doncs, del medi com una oposició entre la 
natura i l’home, sinó com una assimilació d’ambdós. Aquesta 
modificació orgànica, introduïda, sobretot, a partir de la mercan-
tilització dels béns naturals, comporta també uns codis estètics i 
econòmics que Llavaneras posa en valor. L’artista comenta: “Es-
tem envoltats d’una natura desnaturalitzada o domesticada; la 
natura que tenim a l’abast és, en realitat, una indústria.”

Humus recalls curvatures és un projecte exposat l’any 2017 a la 
Panera de Lleida i que versa sobre la dificultat d’aïllar l’espai que 
es defineix teòricament com a medi ambient de qualsevol rastre 
productiu humà. La instal·lació consta d’un recorregut a través 
d’una sèrie de materials que articulen una visió modificada de 
la natura. Es tracta d’una sèrie de columnes escultòriques realit-
zades a partir de suports per a plantes. Al voltant de les plantes 
hi ha instal·lat un sistema de reg que recorre la sala i que humi-
teja l’ambient a través de diverses solucions d’extractes vegetals 
fermentats, les quals generen a la vegada uns petits tolls a la 
sala que interconnecten les peces a partir del seu reflex. Aquesta 

irrupció en el paisatge, que pot semblar que en qüestiona l’es-
sència natural, esdevé natural en la seva altra forma. El paisatge, 
aquí, esdevé una aglomeració de capes en descomposició, on 
conflueixen diversos materials i elements, que formen una nova 
definició de les propietats de la matèria. El paisatge, per tant, 
ja no és allò pur i natural, perquè la intervenció de l’home, en 
haver-ne fet un ús extractiu, n’ha conformat un de nou.   

Passant al món del cinema, la pel·lícula Behemoth, del director 
Shao Liang (2015), ens parla de les conseqüències de l’explota-
ció i la mercantilització del paisatge dutes a l’extrem. Behemoth 
és una pel·lícula sobre els efectes ambientals i sociològics de les 
explotacions mineres de la Xina i Mongòlia. La pel·lícula té un re-
gistre majoritàriament observacional, en què el director plasma 
la magnitud de la destrucció i l’explotació del medi des de diver-
ses perspectives. Les imatges, acompanyades amb el cant tradi-
cional de la gola tuva com a banda sonora, mostren el paisatge 
infernal de la devastació de grans extensions del territori per part 
de la indústria minera: un anar i venir de camions transportant 
carbó, treballadors amarats de fum negre, esfondraments brutals 
amb explosius o el treball incessant en la foscor de les màquines. 
La càmera s’endinsa en diferents paisatges: l’exterior i l’interior 
de les mines i l’humà. Com més s’endinsa la càmera en un pai-
satge, més inhòspit i perjudicial es torna. La pel·lícula ens mostra 
que l’extracció d’aquestes mines és, majoritàriament, per a la 
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Postaler, Perejaume (1984).

Humus recalls curvatures, Martin Llavaneras (2017).
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construcció de noves ciutats xineses, que persegueixen l’ideal de 
la ciutat moderna i industrialitzada, però que a la vegada són de-
sertes per la manca d’habitants: no són ciutats pensades per a la 
gent que hi viu, sinó llocs prèviament dissenyats perquè hi visqui 
gent. Les persones que treballen per construir-les són aquelles a 
qui han destrossat els seus pobles i formes de vida tradicionals 
i que es troben immerses en una pobresa profunda i emmalal-
teixen a causa de l’smog i les hores de treball físic. Behemoth és 
un documental que critica la devastació capitalista del paisatge 
i la manera com afecta la vida. Per tant, el paisatge es lliga ínti-
mament amb la vida, en el sentit que la seva explotació genera 
diferents classes socials. La denúncia d’aquesta forma de generar 
un nou paisatge amb les ciutats modernes és feroç en Liang, a 
qui el govern xinès va censurar el documental.  

Per acabar, ens fixem en la pel·lícula O que arde, del director 
Oliver Laxe (2019). La trama principal és la tornada al poble 
d’un veí condemnat a presó per haver provocat un incendi. Co-
incidint amb la gran crema de boscos de Galícia del 2017, la 
pel·lícula reflexiona sobre les friccions de la tornada a casa d’un 
personatge ambigu, que viu amb la seva mare i cuida la seva 
gossa i tres vaques. La pel·lícula se situa en un petit poble entre 
les muntanyes de Lugo, entre altiplans verds i humits, on la plu-
ja és gairebé diària, on no arriba el turisme i els veïns conviuen 
de manera senzilla amb el medi. La contemplació és present 
en tota la pel·lícula, i és gràcies a aquesta contemplació que 
l’espectador arriba a situar-se en el paisatge, tant natural com 
social, que s’hi plasma. Laxe mostra el paisatge des de la poètica 
i no des del simple enregistrament, reflectint un món atemporal 
en què sembla que els humans i la natura encara estiguin en 
comunió. Laxe utilitza el foc per posar en joc diversos temes: 
en primer lloc —i en relació amb Behemoth—, la destrucció que 

l’home infligeix al medi quan vol explotar-lo. En aquest cas, els 
incendis intencionats permetien l’adquisició dels terrenys a em-
preses immobiliàries, que especulaven amb el territori. D’altra 
banda, el medi rural com a medi molts cops inhòspit, però tam-
bé senzill, on les persones que l’habiten esperen simplement 
allò que el lloc els dona; tenen, doncs, una relació vivencial i 
—per dir-ho amb Perejaume— fèrtil amb el lloc. I, per sobre de 
tot, és a través del foc que Laxe exemplifica la mística de la cicli-
citat i la potència del binomi creació-destrucció, dos fenòmens 
que són inherentment presents en la natura i, consegüentment, 
en el paisatge. El paisatge és mutant i, sovint, els canvis en supo-
sen la destrucció. És l’acceptació de la destrucció el que permet 
veure i assimilar els nous paisatges en què l’humà es troba. El 
foc, intencionat o no, té aquesta capacitat de renovació. Aquest 
element, però, és aparentment temut, perquè s’associa directa-
ment amb la pèrdua. Però, què és el nostre paisatge sinó una 
pèrdua constant d’elements? Com s’integren la finitud, la vio-
lència o l’abús dels paratges en què vivim? 

Un paisatge, com l’humus de Llavaneras, és un substrat amb 
diverses capes a les quals cal donar un valor independent. És en 
el gest de gratar la terra que aquestes capes es desenterren i que 
se’n poden palpar i observar les diferències. És necessari, doncs, 
pensar el paisatge com a quelcom d’intrínsec a l’ésser humà, 
que el mira, el transita i l’habita i, com a conseqüència, el mo-
difica, tant com és necessari pensar que aquest paisatge té un 
engranatge autònom que, amb la nostra presència o sense, se-
gueix alterant-se. La qüestió no és fàcil: com conviure en l’entro-
pia dels complexos organismes naturals? I, encara més, la nostra 
vivència representa sine qua non una alteració del paisatge? Si 
el món com el coneixem tendeix a desaparèixer, plasmem-lo i 
vivim-lo amb la seva màxima efusió. 
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O que arde, Oliver Laxe (2019)

Behemoth, Shao Liango (2015).
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Cultura i supervivència en temps de pandèmia: 
el festival d’arts escèniques Milmaneres d’Alcoletge

Durant l’estiu del 2019, un grup de cinc persones d’Alcoletge 
vinculades a l’àmbit artístic ens vam posar d’acord amb el con-
sistori municipal per repensar les activitats de carrer que fins 
llavors es feien al poble. Entre els membres d’aquest equip hi 
havia Xavier Iglesias, actor i fundador de la companyia Miscel-
lània Teatre; Oriol Farré, tècnic de llum i de so; Núria Mirada, 
dissenyadora gràfica; Roser Andrés, treballadora social, i jo ma-
teix, que soc músic i docent.

D’aquesta manera, vam crear Milmaneres, el nou festival 
d’arts escèniques que va prendre el relleu al Buuuf, l’anterior 
festival de pallassos i bufons a la gorra que se celebrava en 
aquesta població.

Per començar, teníem una llarga llista de possibles noms sobre 
la taula, noms que, un cop en vam haver comprovat l’origina-
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litat, ens van fer conscients del gran nombre de festivals que 
s’organitzen arreu, de dansa, d’arts escèniques, de teatre de 
carrer, de música en viu i un llarg etcètera de formats que 
van sortir com bolets en googlejar el nom que havíem escollit. 
Tot plegat ens va empènyer a buscar una fórmula original que 
marqués la diferència amb la resta d’esdeveniments. I així va 
ser com vam trobar el nostre principal leitmotiv: Milmaneres, 
un festival amb cor rural i ànima cosmopolita. Rural perquè 
prové de l’essència lleidatana amb què han nascut una gran 
quantitat de companyies de teatre de qualitat, i cosmopolita 
perquè pretén trencar amb els estereotips del que hauria de 
ser una programació d’espectacles i perquè està obert a les 
millors propostes.

Amb la idea de sumar un concepte complementari al nom 
del festival —a les mil maneres de fer o de concebre algu-
na cosa—, vam pensar a afegir-hi, a cada edició, una acció 
concreta. En el cas de la primera, Milmaneres de mirar. Una 
edició que va comptar amb produccions que tracten temes 
com el conflicte dels refugiats, la sostenibilitat o l’educació en 
valors, com Le Voyage, de l’artista lleidatà JAM; Baobab, de 

Possê, Sound de Secà. Foto: Fernando Font.

Foto capçalera: Baobab, La Pera Llimonera. Foto: Carlos Hernández. Mon pare és un ogre, La Baldufa. Foto: Eric Castillo.
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La Pera Llimonera Teatre, que havia rebut el premi al millor 
espectacle de la Mostra d’Igualada i el Premi Xarxa Alcover 
del 2019, o Mon pare és un ogre, de La Baldufa, companyia 
lleidatana guardonada recentment amb el Premio Nacional 
de les arts escèniques.

El que no sabíem en aquell moment, però, era que, per causa 
de la pandèmia, ens veuríem empesos a ajornar la primera 
edició del festival de l’abril a l’octubre del 2020, com a me-
sura de prevenció, per evitar la propagació de la Covid-19. 
Malgrat tot, i gràcies a la ferma aposta dels membres del 
consistori municipal per continuar amb els actes culturals, el 
primer Milmaneres va realitzar-se finalment durant els dies 
1, 2, 3 i 4 d’octubre del 2020.

Els propers 23, 24 i 25 d’abril, si la situació sanitària ho per-
met, hi ha prevista la celebració de la segona edició del festi-
val. A més, un dels objectius del Milmaneres és apropar cada 
any una disciplina escènica diferent als centres educatius a 
partir d’una proposta lúdica i pedagògica. En el cas de la 
primera edició va ser el circ, i aquest any s’espera que sigui 
la dansa, amb tallers i jornades per a les escoles i amb la 
programació dels espectacles Lù i Mulïer, de la reconeguda i 
també molt premiada Cia. Maduixa, de les terres valencianes.

Així doncs, el 2021, el Milmaneres de compartir serà la sego-
na edició d’un festival que continua amb vocació d’innovar 

en els àmbits de l’espectacle i de l’educació i que té molt clar 
que la cultura és un bé essencial i necessari. Us hi esperem!

https://www.milmaneresfestival.cat/

Back 2 classics, Planeta Trampolí. Foto: Nacho Dolset.

Marabunta, Guillem Albà i La Marabunta. Foto: Francesc Lacasa.

https://www.milmaneresfestival.cat/
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Reflexions i consideracions 
sobre la cultura confinada

La cultura és la creació i la realització de valors, normes i 
béns materials per a l’ésser humà. La cultura depèn de cada 
societat, és a dir, del temps i de l’espai, o àmbit geogràfic, 
determinats d’un grup humà.[1] Inclou sempre una ideolo-
gia, i per tant una escala de valors i interessos, i l’art i la 
tecnologia són les seves expressions en forma d’aplicació 
pràctica directa. Es pot estudiar des d’una aproximació axi-
ològica o des d’una de descriptiva, que oposen, respectiva-
ment, cultura i societat o cultura i natura.[2] Cultura prové del 
llatí cultura, derivat de colere, “cultivar” o “conrear”.

La cultura no s’atura mai: es reconfigura, es reubica, busca 
noves maneres, codis, mitjans. És una font que ens rega i 
un mirall del que som i del que podem esdevenir. La creem 
entre tots quan parlem, pensem, sentim, i també quan ens 
busquem i interactuem entre nosaltres. Ilerdam Videas obria 
el 2020, amb la proposta de generar un espai de trobada 
d’agents promotors de la cultura: artistes, gestors i públics, 
cada 29 de mes en punts culturals diversos per afavorir la 
difusió i la dinamització de la cultura a Lleida i posar-la en 
valor i a l’abast de tothom.

La presencialitat obre un gran ventall de possibilitats, no 
només d’experimentar i sentir molt més intensament, sinó 
també de crear llaços, generar laboratori i promoure con-
tactes entre persones que tenen inquietuds que conflueixen. 
Aprofito per obrir parèntesi i posar el focus sobre la neces-
sitat d’una agenda única, que aculli tots els esdeveniments 
culturals i que els difongui, siguin presencials o online, per 
posar-los a l’abast del públic general i enterrar la frase “a 
Lleida no hi fan mai res”.

No hem pogut reunir-nos presencialment més que al gener 
i al febrer, però hem seguit generant espais de trobada a 
través de canals propis (amb un festival de música i literatu-
ra inclòs, el Des De Casa Fest), amb els quals hem posat en 
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valor el talent de creadors i gestors —de terres lleidatanes— 
perquè servís d’alè i d’inspiració per a tots els qui estan culti-
vant-se o creant. I és la seva veu la que volem sentir, les seves 
reflexions i consideracions sobre la cultura confinada: què 
en pensen o com ho han vis-
cut. Aquí teniu algunes de les 
reflexions que han compartit.

Pilar Bosch,
Ilerdam Videas

La cultura ha respost a l’envestida de la pandèmia, 
diria, de forma irregular. Les arts escèniques (música, teatre 
en tots els seus vessants, dansa, circ…) i les arts literàries han 
estat les millors a l’hora de respondre al repte de no amagar 
el cap sota l’ala. Així, han reaccionat a una situació general de 
desconcert i de por a través de concerts i espectacles en bal-
cons i terrasses i a l’espai públic, o en diferit, com el TNC digi-
tal, Temporada Alta i l’obra de Cabo San Roque que et descar-
regaves al mòbil i que transcorria en un supermercat, o com la 
llibreria de Lleida El Genet Blau en activar un contacontes per 
telèfon (que li ha valgut un dels tres premis de Coronacultura 
de les FACC), i que ha buscat rescabalar l’immens greuge del 
tancament de les biblioteques a través de contacontes diaris 
retransmesos pels seus canals d’Instagram i de Facebook.

Però en les arts visuals —i això, és clar, és una opinió perso-
nal—, sobretot durant el període del confinament més dur, 
la resposta ha estat més tèbia. Des de diferents institucions 
ha semblat que l’art havia d’estar al servei de la població, 
però no pas per comprendre la situació actual i reflexionar 
de forma crítica, sinó, en moltes ocasions, com una proposta 
de manualitats, un mer entreteniment per a aquelles famí-
lies que, com la meva, tenen petits a casa, en un complicat 
exercici funambulista per trobar l’equilibri entre el teletreball, 
l’educació i la salut mental. 

De nou, una ocasió perduda, perquè, tot i la complexitat de 
la situació, ja fa massa anys que des de l’educació artística 
es reivindica que l’art no són manualitats perquè nosaltres 
mateixos perpetuem aquest prejudici.

Foto capçalera: Imatge de l’homenatge que Carles Santos va retre al 
pintor Josep Guinovart a Agramunt, desembre 2008. Una estructura 
castellera de dotze pianos que van cremar com una falla. Una performance 
impossible de fer en confinament. Xavier Monge.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADode_hist%C3%B2ric
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Els artistes i els equipaments de les arts visuals, un 
cop tancats museus i centres d’art, s’han bolcat a generar 
continguts digitals, que sovint no han estat nous continguts 
específics per als formats digitals ni han tingut prou en compte 
la nova situació. 

Algunes excepcions remarcables han estat les formacions per 
Instagram de Cori Mercadé per al MAC de Marató, el Diari de 
confinament del MACBA, les càpsules confinades de la Funda-
ció Vila Casas, la tasca d’Ilerdam Videas de vertebració dels 
agents culturals i de difusió dels artistes del territori a partir 
de les xarxes i —deixeu-me que escombri cap a casa— el pro-
jecte Titilamel, degut a Ernest Costafreda, del Centre d’Art La 
Panera, plantejat per fer visible l’art fora dels murs del centre, 
o projectes artístics col·laboratius que, abans del març del 
2020, era impensable que no es fessin presencialment, com 
Això ho canvia tot i La bona mort, d’Albert Potrony, Volem fer 
saber, de Sandra March, o el taller d’educació artística de Roc 
Domingo amb la col·laboració d’Albert Gironès, projectes, 
tots, carregats d’afectes, coneixement i mirada crítica a través 
de les pantalles. 

Pel que fa als artistes, els exemples que puc destacar, com ara 
el projecte de Joan Fontcuberta Solidaritat, que ha realitzat jun-
tament amb Òmnium, són més aviat pocs.

¿Quin impacte social real tenen els centres d’art o museus d’art 
en una població que se sent vulnerable i que veu retallats els 
seus drets individuals en pro del bé comú a causa de les mesu-
res sanitàries?

Els equipaments culturals, ¿no haurien d’incentivar la reflexió 
i estar alerta que aquestes retallades de drets, ara necessàries, 
no suposin una pèrdua irreversible un cop represa la normalitat 

Fotografia del mapping sobre l’edifici del Centre d’Art La Panera Acomiadem-nos, de Titilamel.

post-Covid? Com es pregunta el filòsof Paul B. Preciado, ¿què 
suposa que els nostres domicilis hagin estat centre de producció 
i consum i de control biopolític, amb un augment de la toleràn-
cia ciutadana envers el control cibernètic estatal i corporatiu?

En fi: que no sigui aquesta situació un trampolí que, juntament 
amb censures i demagògies, ens impulsi cap al pensament únic 
propi del feixisme... 

De ben segur que ens esperen moltes mostres i productes 
culturals al voltant de la pandèmia: el MACBA ja ha anunci-
at que n’està preparant una, que serà l’última proposta de la 
direcció de Ferran Barenblit. En aquest punt, cal destacar la 
capacitat de reacció del Museu d’Art Jaume Morera, en què 
l’educadora Txell Bosch ha comissariat Reclòs-a amb la col-
lecció del museu, de la qual també forma part el Fons Pane-
ra. Benvingudes siguin totes aquestes produccions, i les que 
han de venir, si ens ajuden a posicionar-nos al voltant de la 
vulnerabilitat, la mort i el que suposa viure en comunitat. 

La cultura ha de ser segura sanitàriament, com tots els al-
tes àmbits de la vida social. Ni més ni menys. El que estipuli el 
Procicat. Ara bé, hi ha una famosa cita, l’autoria de la qual està 
en disputa entre l’artista Bansky i l’activista i docent César A. 
Cruz, que diu “art should comfort the disturbed and disturb 
the comfortable”, i que es podria traduir com a “l’art hauria de 
donar refugi als vulnerables i pertorbar els privilegiats”.

¿Ens conformen que la cultura sigui segura perquè no hi ha 
ningú a les sales?

¿Ens preguntem realment el perquè d’aquesta absència de pú-
blic, més enllà d’atribuir-la a la por al contagi per la pandèmia (no 
pas en el cas de Lleida: no em feu parlar!) o a la falta de turisme?
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Els qui treballem amb l’art i/o la creació contemporània, ¿no 
hauríem de ser prou creatius per construir sinergies amb la co-
munitat i noves vies per apropar-nos als públics i interpel·lar-los?

Davant l’eslògan “la cultura és segura”, repetit com si fos un 
mantra, us diré que jo vull que la cultura compleixi les normes 
de seguretat pel que fa a prevenció, com l’escola, els super-
mercats i els bancs, però que sobretot vull que sigui crítica i 
em faci qüestionar el present i reflexionar, i que em proporci-
oni experiències significatives en què em pugui resguardar en 
moments de naufragi. Proposo 
canviar aquest lema per una de 
les frases de oro de l’artista Dora 
García: L’art és per a tothom, 
però només una elit ho sap.

Roser Sanjuan Plana, 
responsable de programes 
públics al Centre d’Art La 
Panera

Moltes coses a dir sobre confinament i cultura. En diré dues o 
tres que ara se m’acuden. Confinat, he viscut la cultura molt 
intensament: moltes hores de lectura, llargues escoltes de mú-
sica, molt Filmin i concerts en streaming i a YouTube. El con-
finament m’ha fet també una mica més pobre, ja que m’ha 
limitat com a treballador del sector i ha dibuixat a l’horitzó un 
interrogant gegant, que ha provocat en la gent del gremi un 
neguit i una incertesa encara més grans de l’habitual. La pan-
dèmia està transformant les formes de consum cultural, i em 
pregunto en quina mesura això farà canviar la mateixa essència 
de la cultura. Ho farà fins a fer-la esdevenir quelcom que no ha-
víem imaginat? Confinament i 
pandèmia són culpables d’ha-
ver canviat una mica la meva 
vivència personal de la cultura i 
el món en general, i entenc que 
això no s’acaba aquí. 

Josep Ramon Jové, 
director de Quadrant Corner 
Records i del Festival Jazztardor

Cultura confinada és una expressió que a mi em sembla un oxí-
moron. El procés creatiu pot dur-se a terme en confinament, 
però el resultat s’ha de mostrar en públic i el públic l’ha de 
poder valorar en tot el seu abast. Tots els sentits s’haurien de 
veure involucrats en la percepció del fet artístic. Una pantalla 
com a transmissor ens permet veure i oir, però no sentir en el 
significat més extens de verb. 
Ens calen museus, teatres, au-
ditoris i cinemes; ens calen 
companys de viatge que com-
parteixin amb nosaltres l’expe-
riència cultural viscuda, que la 
comentin i la recordin perquè 
perduri i ens transformi.

Xavier Monge, 
músic

Cultura, entre la pesta i la pandèmia

Shakespeare va néixer l’any 1564, quan la pesta bubònica 
feu la seva primera aparició a Londres. I aquest fou l’escenari 
de fons de bona part de la seva vida. L’any que es va casar, 
el 1582, va esdevenir-se el segon rebrot de la malaltia; deu 
anys després, amb el tercer, ja era famós per les seves obres, 
però encara en vida seva va tenir lloc un quart i encara un 
cinquè rebrots. Les autoritats d’aleshores ja s’havien adonat 
que les multituds augmentaven els contagis, i van decre-
tar mesures del que ara anomenem “distància social”, com 
el confinament de la població, el tancament d’espectacles 
públics i la restricció de les activitats als mínims superviven-
cials. Un decret de 1603 explicitava que, quan els morts pas-
saven de 30 a la setmana, calia tancar totes les assemblees, 
festes, trobades, competicions i teatres. Llevat, és clar, de 
les misses, en què, per una rara superstició, hom creia que 
ningú no es podia infectar. Això sí, per si de cas, els infectats 
tenien prohibit assistir-hi. Entre els anys 1606 i 1610, durant 
els quals ens consta que el dramaturg va escriure Macbeth, 
Antoni i Cleòpatra, Un conte d’hivern o La tempesta, els teatres 
amb prou feines van poder obrir nou mesos en total, i enca-
ra amb interrupcions.

Curiosament, ni a les seves obres ni als seus poemes no 
apareix directament la pesta, però s’hostatja en el rerefons 
i també en les expressions de disgust dels personatges i en 
les comparacions i metàfores amb què s’expressen. Així, 
el rei Lear insulta la seva desagraïda filla dient que és “A 
plague-sore, or embossed carbuncle / In my corrupted 
blood.” Això és, “una nafra de pesta, una pústula purulenta 
en la meva sang corrupta”. O Coriolà, que escup als ple-
beus dient-los: “You herd of boils and plagues”. Això és, 
“vosaltres, ramat de furóncols i plagues (de pesta).” A les 
obres de Shakespeare hi ha morts violentes de tota mena, 
però ningú no mor empestat, per bé que el desllorigament 
d’una de les més famoses, Romeo i Julieta, no seria el mateix 
sense la plaga. Romeu és desterrat a Mantua per haver occit 
Tybald en revenja perquè aquest ha matat Mercutio, el seu 
amic. Mentrestant, Julieta i el frare Laurence han elaborat 
un estratagema per reunir els amants: ella prendrà una po-
ció catalèptica que la farà passar per morta. Però la carta 
en què se l’avisa del fet no arriba a Romeu, perquè qui la 
hi havia de dur ha estat retingut pels agutzils i obligat a fer 
quarantena. Això farà que Romeu vagi a la tomba de Julieta 
per acompanyar-la en la mort.

Dit això, quin ensenyament podem treure de l’experiència sha-
kespeariana en relació amb la pesta, el confinament, la mort, la 
producció i el consum cultural?

Com una situació de confinament pot influir en la creació artística?

En primer lloc, proporcionant lleure, repòs i tancament a 
l’escriptor o creador en general. Sovint, la creació no recla-
ma més que això: temps i espai mental. Badar no és sim-
plement no fer res. Badar és com dormir, estat en què les 
neurones es refan i alhora estableixen noves connexions. Re-
cordin la dita: “Consultar amb el coixí”. Aquesta és la qües-
tió, la nit del repòs, ni que sigui d’un repòs confinat, gesta 
l’art en la foscor.
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En segon lloc, proporcionant temes de reflexió o de tre-
ball. No cal que siguin nous, només cal que les circums-
tàncies facin ressaltar coses en les quals abans no havíem 
parat esment. L’egoisme, la hipocresia, la indiferència dels 
uns pels altres..., i també la generositat, l’altruisme i fins i 
tot l’heroïcitat.

En fi, l’art resisteix sempre els dards i fonades de la ultrat-
jant fortuna. Parafrasejant Hamlet, només podem armar-nos 
contra el mar de sofriments (adés la pesta, ara la pandèmia) 
i enllestir-los lluitant, resistint. 
La millor lliçó que l’exemple 
de Shakespeare ens ensenya és 
que ell feu el cor fort, els tea-
tres van tornar a obrir i les se-
ves obres, nascudes entre crits 
d’agonia i desesperació, han 
esdevingut, potser per això 
mateix, immortals.

Ramon Camats, 
filòsof i assagista

Per als creadors, el confinament és una mena de paradís. És 
en el recolliment i la connexió amb un mateix que es pot ex-
perimentar, treballar i aprendre.

M’estic referint a la producció creativa, no al consum, que és 
un altre vessant del món de l’art. Sovint incompatible amb 
l’esperit d’artista. 

La creativitat és una eina im-
prescindible per a l’autoconei-
xement i el benestar personal, i 
em consta que, en aquests mo-
ments Covid, hi ha molta gent 
que ho està descobrint. Enda-
vant amb l’art!

Rous Laveda, pintora 
a La Bohème by Laveda 

La millor manera que he trobat 
de viure el confinament ha es-
tat escriure moltes hores cada 
dia. Espero que d’aquest tre-
ball en surti alguna cosa que ja 
no estigui confinada.

Pere Rovira, 
escriptor

La pandèmia ens ha ajudat a 
parar, reflexionar, mirar enre-
re, rellegir i veure que un llibre 
sempre és novetat mentre hi 
hagi algun lector que l’estigui 
descobrint.

Jaume Graus, 
editorial Fonoll

Fotografia de Rafa Ariño, de l’ex-
posició itinerant Girando con... 
Besos y abrazos, on es veuen 
l’Axel (Sidonie) i la Irene, amb la 
petita Gal·la encara a la panxa.

Durant el confinament, he vist coses d’una inquietant seducció, 
que em pensava que ja no veuria. Les bèsties del bosc atre-
vint-se a sollar l’avinguda deserta, el braó dels ocells espantats 
per un aire orfe de ressonàncies.

Silenciat el brogit i el tràfec de la ciutat moderna, què se sent 
sense sentir, què es veu sense veure-ho, com una brisa intuïda 
sobre el llom de les bèsties i a l’estela dels ocells solitaris?

Allò de què, des del quadern o el llenç, hauríem de parlar.

És el buit de mar endins, a vessar de misteri, cap a on les mul-
tituds de la platja s’havien aplegat sense atrevir-se a entrar-hi; 
és la crida del nou revolt des-
conegut al fons del bosc; el 
darrer pas impossible abans de 
deixar la punta de l’escullera.

Hi ha un silenci animal i immu-
table, una veritat que aniquila 
les fórmules. Sembla petit llavors 
aquest enorme tràfec, constant i 
antic, en què vam viure.

Potser se sent, enllà del silenci 
i el desert dels carrers, la cançó 
de l’amor que anhelàvem i cura.

Eduard Roure, 
escriptor 

En un primer moment, el confinament no és una situació tan 
diferent per al col·lectiu artístic. Acostumats a crear aïllats del 
soroll, en espais sovint reduïts i on el temps s’atura mentre sor-
geixen les idees. La gran diferència és que en aquesta nova i 
incerta situació, els artistes no podem projectar-nos en el futur. 
No podem posar data d’estrena, no podem anotar-la a l’agen-
da. És com comprar-te uns pantalons dels quals t’has enamo-

Fotografia d’Ángel Ruiz

Fotografia de Mariona Roure
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Fotografia de Xavi Rué

rat, però que et diuen que no-
més podràs portar per casa.

Agafem-ho com un nou apre-
nentatge de creixement inte-
rior sense deixar de somiar. 

Antoni Tolmos, 
pianista i compositor

Intervencions a l’espai públic d’AKA Modesto.

 Ara més que mai, hem de valorar la cultura; sort en tenim, els 
que ens hi dediquem, per suportar aquesta pandèmia, perquè 
en moments d’incertesa ens refugiem en nosaltres mateixos i 
surt el millor de la nostra inspiració. Sort en tinc, del ball: em 
renova i m’encoratja a tirar endavant

No deixem morir la cultura; si no, morirem tots una mica. 

Dolors Pubill, 
ballarina i divulgadora del ball del garrotín

Fotografia de Santi Iglesias
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Escultura de Miguel Ángel González titulada Entre tots (fotografia de Josep Ibarz).

Cultura confinada ULTURA (o prohibida)

No es podia esperar altra cosa d’uns polítics que no tenen cap 
coneixement profund del que és la cultura i les seves grans i 
variades manifestacions, especialment de la cultura popular 
que representa i fomenta un pensament crític. Ells pertanyen 
a un món materialista del qual la sensibilitat no forma part. 
De la música en concret ho desconeixen tot. Pensen que és 
la cosa festiva i buida de la Marató, músics que es diverteixen 
quan deixen de fer una altra feina, de la qual viuen. I no en-
tenen que la gran majoria som músics que toquem per gua-
nyar-nos la vida. També creuen que la cultura no és necessària 
per viure, que se’n pot prescindir, que és quelcom relacionat 
amb l’oci més frívol, quelcom per omplir el silenci que tant els 
espanta. No entenen, o potser temen, la força de la cultura, 
que pot penetrar molt endins i despertar consciències. 

El confinament fa mal, però la cultura aguantarà com ho ha fet 
sempre. Potser s’hauran de canviar mètodes i rutines. Se’n tro-
baran de nous. El compositor seguirà component; el cantant, 
cantant; l’autor teatral seguirà escrivint; el poeta, versificant; 
l’actor, actuant; el pintor, pintant. I el públic? Doncs aquells 
que realment estimin l’art com a antídot contra l’opressió i com 
a elixir de la bellesa en seguiran el rastre i continuaran alimen-
tant-se’n, plantant cara al malèvol intent d’anihilar-lo.

Xavier Baró, 
cantautor

Para la mayoría de las actividades culturales —me refiero a 
la generación (producción) de cultura en todas sus múltiples 
manifestaciones—, el confinamiento es un golpe duro. La cul-
tura necesita exhibirse, necesita de forma vital esa conexión 
entre emisor y receptor. 

En mi caso, como ninotaire, el confinamiento no me afecta 
como puede afectar a quien hace teatro, música, danza, cir-
co… Puedo decir que mi trabajo siempre se ha hecho desde 
una situación de confinamiento antes de la pandemia y que 
será así después de que pase.

Es importante recordar que la 
cultura necesita el apoyo de 
las administraciones. Estamos 
en sociedades donde el bajo 
consumo de cultura no ga-
rantiza su autofinanciación.

Ermengol Tolsà Badia, 
ninotaire

Treballo des del març del 2020..., tots els projectes aprovats 
el 2021. Ho dic sense lamentar-me, amb les frases curtes de 
la Marta que preserva el llegat germànic. Permetem Vietnam, 
Hiroshima, Arbeit macht frei.
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Nota a peu de pàgina en relació amb la “cultura”

“El confinament de la cultura” és d’aquelles expressions po-
ètiques que, en el millor dels casos, només qui la fa servir 
sap exactament a què es refereix. Possiblement, la confu-
sió s’origina en el mal batejat “sector cultural”, en què s’in-
clouen aquelles activitats que haurien de ser anomenades 
“sector de l’entreteniment”. La cultura té poc a veure amb 
els espectacles escènics, musicals o audiovisuals, ja que és 
el conreu d’allò que és cadascú, entès com el substrat orgà-
nic que adoba les nostres accions, l’únic indicador vàlid per 
identificar-nos. L’apropiació del terme per part d’un sector 
que s’omple la boca en par-
lar-ne fa pensar que s’equi-
voquen els conceptes i es 
confonen els papers que 
cadascú té en aquest femer 
fertilitzant que és la cultura 
en realitat.

Emili Baldellou, 
director teatral

Odio la perversió del Nadal. El consumisme, en canvi, a les tau-
les familiars, no sé si s’uneix... Gestos irreflexius per apaivagar i 
obtenir... Avets i estrelles menteixen.

El nostre planeta es mou a través de la foscor cap a la llum de 
les nostres vides.

Em fascina mirar les estrelles i estirar-me a terra per apropar-me 
als núvols i seguir fent escultures que són rellotges a la vall. 
M’agrada ser molt a prop de la terra, dels ocells..., sentir la 
fragància, per arribar a un gener en què els dies s’allarguen i la 
pedra que ara em congela la 
galta pot començar a fer calor.

M’agrada molt la vida, inten-
sa, i viure sola m’ajuda a en-
tendre que estem complets 
en nosaltres mateixos.
 
Marta Pruna, 
escultora 
i creadora del Camí dels 
7 Sentits a Cervià 
de les Garrigues

Il·lustració d’Ermengol Tolsà Badia.
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Trencadís de converses fictícies 

(fictícies perquè ja són converses escrites) en-
tre l’Arnau Millà, director del Col·lectiu Free’t, i 
el músic Miquel Àngel Marín 

Els artistes que poden crear en comú són aquells que treballen 
amb el cor i el cap. En aquests artistes, la imaginació és en el 
seu psiquisme. La idea de llibertat es transformarà en una noció 
nova gràcies a la imaginació sense reserves i les seves formes de 
realització espiritual. L’univers és infinit però mesurable. La ima-
ginació pura es pot realitzar. És viable.

(Yves Klein)

I què diu qui som?

A. El Col·lectiu Free’t és un grup d’artistes de diferents discipli-
nes que basen el seu treball en la improvisació.

Tenim un laboratori obert on investiguem la improvisació col-
lectiva, treballant en la recerca de paràmetres comuns, la in-
fluència/interacció entre les diferents disciplines i l’observació 
dels processos creatius conjunts. Des del 2017, som Compa-
nyia Resident de l’Auditori Enric Granados de Lleida.

M. À. El Col·lectiu Free’t fa ús de tots els mitjans artístics al seu 
abast (espe cialment el soundpainting i la improvisació lliure) per 
bastir una poètica que in venta risc a tot drap, tractant les conven-
cions com si fossin draps bruts i sense tenir manies amb els draps 
de netejar tota mena de racons bruts (seguint Joseph Beuys) de 
centres i perifèries musicals i artístics. L’art pobre o brut contradiu 
i combat l’art ric o massa net, per massa llustrós i satisfet. La per-
fecció i l’excel·lència són trampes d’un món massa dogmàtic, un 
món que sempre vol tenir la Raó i dir el que s’ha de fer.

Ep, els Free’t sempre van sense concessions fins al darrer racó, 
aprofundint en la visió/auscultació del món i en la relació en-
tre ells i el context, a la recerca del so/soroll inèdit, que és un 
llamp poètic, aquell so/soroll inèdit que trenca amb la frag-
mentació i la codificació del sempre el mateix. Sí senyors, els 
Free’t tenen la potència de saber el que volen.

A. El Col·lectiu Free’t som: Maria Mora, Laia Roset i Alba Vicario, 
dansa; Maria Berengué i Joan Sancho, violins; Rafel Esteve, con-
trabaix; Montse Piqué, veu; Miquel Àngel Marín, clarinet baix; 

Jordina Millà, piano; Miquel Salla, electrònica; Genís Bagés, per-
cussió; Maria Montseny, escenògrafa i artista visual; Oriol Planes 
i Montserrat Trepat, actors; Arnau Millà, director i soundpainter.

Però el grup fluctua i s’amplia, mutant en cada projecte o 
en cada espai. Bus cant confluències, hem col·laborat amb el 
cor de veus femenines Euridice, amb la percussionista Núria 
Andorrà, amb la ballarina Sol Picó, amb l’increïble ballarí 
japonès Norihito Ishii, amb l’artista visual Blai Baules, amb el 
mestre de mestres, el campaner Llorenç Barber, amb la cantant 
Montserrat Palacios, amb el compositor Mestres Quadreny.

M. À. Improvisar en qualsevol lloc, en qualsevol context, com 
més heterogeni millor. I amb qualsevol grup, persona, animal 
o vegetal o cosa, músic o no-músic o amúsic, com més hetero-
geni millor. Qüestionar (posar en joc) en tot moment i situació 
els llocs comuns i els llocs institucionals, les certeses inqües-
tionables, els dogmes. Contra l’energia centrípeta, la que dona 
voltes sobre si mateixa, la que tanca portes i no n’obre mai cap, 
la que diu “això és així o aixà”.

L’improvisador obre portes de manera indiscriminada, és un 
centrifugador, és un punt de foc i fuga en el remolí codificador. 
Sobretot, persistir en la llibertat. I la llibertat també és portar-se 
la contrària a un mateix, si cal.

L’eina que ens excusa. El “soundpainting”

A. Una de les eines que utilitzem per a les nostres creacions 
és el soundpainting, un llenguatge de signes multidisciplinari 

A r n a u  M i l l à  i  M i q u e l  À n g e l  M a r í n 

Foto capçalera: Embarrat. Foto: Aida Lesan

El Jardí. Foto: Aida Lesan.
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de composició en viu. Aquest llenguatge és après i interpretat 
pels músics, ballarins i artistes visuals, i comprèn més de 1.200 
signes, que s’utilitzen per generar, organitzar i desenvolupar el 
material en les creacions en directe.

M. À. El soundpainting és fill/a natural de Walter Thompson i 
fill/a putatiu/va de John Cage i la seva peça 4’33’’. Nova York, 
finals dels anys cinquanta, New School for Social Research, 
classes de composició experimental a càrrec de John Cage. No 
es demanen coneixements musicals virtuosos ni de cap tipus. 
El Gran Desconstructor. 4’33’’. L’edifici monstruós de la co-
dificació musical (la partitura) s’havia d’enderrocar: el silenci, 
la pàgina en blanc sense notes, sense notació, sense mesura 
musical, la paraula tacet, callar per deixar sonar el món, les 
situacions humanes concretes, un silenci eixordador. Walter 
Thompson, un jove al Nova York dels anys setanta, atzar, inde-
terminació, happening, Fluxus, intermedia, performance, mini-
malisme, free-jazz, música d’acció, improvisació lliure, Matta-
Clark, Carles Santos..., reescriure el text musical, començar de 
zero, del zero corporal, el cos surt del quadre, de la quadrícula, 
de la pàgina musical i inventa un nou alfabet de signes musi-
cals, el soundpainting.

A. Fem projectes site sensitive, adequats a cada espai. Cada 
cop es generen noves accions, depenent del lloc i el context, 
i en totes les accions hi ha un fil conductor, que sempre és el 
mateix: tractar l’espai com a element i matèria artístics.

Fa mandra, però parlem de la Covid, va! CONFINAMENT. El 
període de confinament ens ha donat temps per observar. 
Connectats mundialment, però sense moure’ns de casa. Cada 
finestra és un món. Cada finestra és un marc mental. Com els 
marcs dels quadres d’un museu. Cada finestra és un horitzó.

FASE 0. I de cop i volta anem a passejar, o a córrer, o a fer veure 
que correm. On anem? Ens adonem que no coneixem els espais 
públics que habitem. Com habito un espai públic sense consu-
mir? Sense pressa, sense pressió, sense la presó de les ordres de 
batalla quotidianes? Sense objectiu, sense anar d’un lloc A a un 
lloc B? He de fer esport obligatòriament? No podria senzillament 
contemplar? Com des d’una finestra mòbil però sense marc?

Amb el col·lectiu tenim una tendència a sortir de la sala d’audi-
tori convencional. Fem projectes en museus, fets i a mig fer. En 
esplanades amb horitzons, en fàbriques tèxtils abandonades. A 
la perifèria i al descampat ens trobem com a casa.

M. À. Poetitzar el fet de fer un concert: desmantellar imagi-
nativament la con venció de fer un concert. Defugir el marc 
mental d’un concert de quatre parets, portar el fet concert a 
l’exterior, posar-lo en contacte amb referències inèdites que 
ressonen.

Tocar, el que sigui, però tocar, cantar, ballar, escriure, a la 
Joyce. Investigar les propietats del so i les seves relacions, en 
tot moment i en tota situació, a la Fluxus. Tocar fora, el que 
sigui, però tocar a l’exterior, a la Barber. Fa molts anys que 
Llorenç Barber, amb les seves músiques d’intempèrie, els seus 
concerts de ciutat i els concerts de sol a sol, ens marca el camí 
de cabres de la llibertat.

A. Algunes accions passades:

DESIRE MACHINE

Sèrie de peces de videoart enregistrades en espais industrials 
abandonats. El desig de la màquina, la gran absent en l’espai.

El projecte és fruit de la residència artística al Konvent 0 del 
Col·lectiu Free’t amb el ballarí de la companyia de Sankai Juku, 
l’artista japonès Norihito Ishii.

INVENTARISC

Durant la Nit dels Museus, el Col·lectiu Free’t habita el museu 
amb una proposta concebuda especialment per a l’ocasió, un 
projecte artístic que es materialitza de les 20.00 a les 00.00 h, 
en successives accions cada trenta minuts, amb dues interven-
cions centrals a les 21.00 h i a les 22.30 h, a la primera planta, 
amb la participació de tots els artistes.

INVENTARISC són cossos que sonen, ballen, canten, toquen, 
riuen, criden, parlen, accionen; cossos que inventen llenguat-
ge, inventen discurs, més enllà d’un paper decoratiu; cossos 
que surten del quadre i inventen risc.

M. À. Un museu: una paret monstruosa, tot fa cap a la paret; 
cada quadre, una culpa; cada quadre, un mort.

Un museu: aquelles parets giren sobre si mateixes, l’energia 
centrípeta domina aquell edifici; la funció poètica (o higiènica, 
o corrosiva, o terapèutica) de les propostes de l’artista viu és la 
de la centrifugació, la de trobar un punt de fuga en el remolí 
codificador.
Inventar risc.
Més que usar el llenguatge, usar les parets.
El camí que va del llit mortuori del faraó al crist penjat a la 
creu paret.

Cafè del Teatre. Foto: Sisco Millà. Diàleg Infinit 2. Foto: Aida Lesan. 

http://mental.Com
http://habitem.Com
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Faraons, crists, artistes sofrents penjats en una paret.
Piràmides, esglésies o museus?
Una gernació de romeus pelegrinen a l’ermita centrífuga de l’art.

I el paper de l’artista. Els músics parladors, les ballarines 
cantants i les postes de sol com a disseny de llums.

A. Un dels objectius del col·lectiu és buscar i eixamplar els lí-
mits de cada artista, de manera que la diferència que tècni-
cament sembla tan clara entre, per exemple, un músic i una 
ballarina acabi difuminant-se.

M. À. Estranyar el món químicament pur de cada disciplina: 
fer parlar i ballar els músics coixos i muts, fer cantar les ballari-
nes volàtils, fer dels actors sonalls sense màscara, fer enrampar 
els electrònics sense endolls, artistes visuals encegats per la in-
teracció enlluernadora, tothom estudia filosofia del llenguatge, 
lingüística, llegeix poesia i la notació musical es dilueix en na-
tació musical en aigües del coneixement i el no-saber.

A. De l’espai públic a l’espai col·lectiu. Diversitat, pluralitat, 
interacció, implicació. Públic actiu. Públic accionador, públic 
participatiu. Socialització, diversitat i rampes accessibles. Per 
a tots els públics.

Mots sobre el paper. Tema pendent. Com passem a fer-ne guer-
rilla? Hem de ser políticament correctes? Siguem honestos.

M. À. El públic és un magma indistint, amorf, abstracte; la pa-
raula públic és perillosa perquè és un embut que redueix la mul-
tiplicitat (el número 1+1+...) i la diversitat (la diferència) a l’U 

i el Mateix. Quina paraula hem d’utilitzar? Quines frases? Per 
exemple: les persones que participen en un esdeveniment ar-
tístic, músics, no-músics, artistes i no-artistes. Hi ha dificultat en 
l’ús del llenguatge, però segurament haurem de fer l’esforç. En 
quins llocs hem de tocar? Sales a la italiana, espais polivalents, 
gimnasos, pàrquings, caixers automàtics, deixalleries, descam-
pats. També hi ha dificultat en molts d’aquests llocs: haurem 
d’aplicar-hi tendresa i vinculació. No hi ha magma, potser sí 
que hi ha una massa de gent (potser la paraula gent també és 
injusta), però tots individus singulars. Hi ha molta arrogància i 
menyspreu en la paraula públic. I jo soc el primer a fer-ne ús. 
Potser ja n’hi ha prou.

cfreet.com @cfreet

Inventarisc. Foto: Museu Morera.

Vinya dels artistes. Foto: Aida Lesan. 

http://pendent.Com
http://cfreet.com
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Juan Cal Sánchez

“Germinal” 

Quines lectures marquen per sempre la nostra sensibilitat? 
Com s’impressiona una ment infantil a través d’un llibre? Què 
és allò que ens fa canviar la nostra perspectiva de la literatura? 
Els llibres, la lectura, la bona literatura tenen cada cop més 
competidors i han de lluitar per fer-se un lloc en el cap d’un 
adolescent, cada vegada més ocupat en xarxes socials, video-
jocs, sèries i entreteniments audiovisuals de tota mena, molt 
més llaminers, aparentment més atractius. Tot i que...

De llibres n’hi ha milers i cada cop se’n fan més. La política 
editorial del moment consisteix a substituir la disminució de 
les tirades, a causa de la caiguda de les vendes d’exemplars, 
per l’augment del nombre de títols publicats cada any. Es pu-
blica més i, per tant, es publica bo i dolent, més o menys com 
sempre, d’altra banda.

La clau està a aconseguir que la primera lectura, la que ha de 
produir una impressió inesborrable en la ment del jove, sigui 
l’adequada. De fet, un dels grans inhibidors del gust per la 
lectura són les lectures obligatòries, i també les recomanades, 
del currículum escolar. No hi ha res més desaconsellable per a 
un jove que la lectura de clàssics que s’haurien d’abordar amb 
més maduresa i amb un criteri més format que el que pot tenir 
un nen o una nena de 14 o 15 anys. Les primeres lectures, les 
primeres recomanacions, poden ser la clau per obrir la porta 

als universos que s’amaguen entre els fulls d’un llibre o per 
tancar-la per sempre més.

Jo vaig tenir sort. Ningú no em va introduir o em va guiar en 
aquest procés de l’apropament a la lectura. De forma casual, 
van anar arribant a les meves mans llibres plens de bellesa, 
de personatges apassionants i d’històries plenes d’aventures. 
També és cert que, als anys seixanta, no existia la competència 
pel temps d’oci que hi ha ara, però, tot i així, calia guanyar-se 
l’interès llibre a llibre, nen a nen. La meva mare tenia el costum 
de comprar-nos un llibre quan estàvem malalts. No és que fos 
un nen especialment fràgil o malaltís, però un refredat, unes 
angines eren habituals un cop a l’any. El primer llibre que re-
cordo haver rebut per passar els tediosos dies de febre i mal 
de gola va ser una edició il·lustrada i resumida de La isla del te-
soro, de Robert Louis Stevenson, editada per Bruguera. Potser 
tots hauríem de regalar aquesta obra als nostres nens i nenes, 
sempre il·lustrada i, si és possible, amb aquells meravellosos 
dibuixos del dibuixant català Joan Baptista Junceda, en blanc i 
negre, que aporten dramatisme i veracitat a una obra en què 
el protagonista adolescent és perfecte per atreure l’interès del 
jove lector.

Gràcies a aquesta primera lectura, vaig descobrir que els llibres 
amagaven tresors extraordinaris, però encara no sabia que po-

Report

Germinal és una de les obres mestres del realisme social. Émile Zola la va publicar 
l’any 1885 i és una història de perdedors, de derrotes, però també d’esperança. El 
protagonista, Etienne Lantier, és jove, és ingenu, és pobre i encara creu en la justícia, 
fins que es troba la duresa i la injustícia de la vida dels treballadors, la crueltat del 
treball dels miners, la complicitat de la policia amb els patrons, i sobretot l’egoisme i 
la inhumanitat dels capitalistes. Germinal és una obra del seu temps en la mesura en 
què els treballadors, l’emergent classe obrera francesa, descobreix el seu potencial, 
la capacitat de transformar la societat si es fa des de la lluita col·lectiva. Apassionada, 
elegant però alhora intensa i crua, la novel·la va tenir una influència extraordinària 
en la seva època, fins al punt que milers de miners francesos que van assistir a 
l’enterrament de Zola a París cridaven: “Ger-mi-nal, Ger-mi-nal”; era el primer cop 
que un grup de treballadors invocava una obra d’art en la seva lluita social.
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dien canviar el món, la nostra perspectiva de la realitat, que es 
poden convertir en un arma per lluitar contra les injustícies, 
per insuflar sentiments de solidaritat amb els pobres, amb els 
explotats de la terra. El llibre que em va descobrir totes aques-
tes coses va ser Germinal, d’Émile Zola. Devia tenir uns quinze 
anys i ja sabia que la literatura era la porta de mons extraor-
dinaris, plens de bellesa i de passions desfermades. Aquesta 
actitud romàntica l’havia descobert també de forma casual a 
la biblioteca del germà d’un amic que tenia gairebé tota l’obra 
de Valle-Inclán als prestatges de casa dels pares. Cada dissabte 
quedàvem a casa del meu amic per exercitar-nos en els video-
jocs d’aquella època: jugar a futbol, anar al riu a pescar, fer arcs 
i fletxes. Però jo un dia vaig fixar la mirada en el prestatge de 
llibres, tots molt uniformes, de color blau, de l’edició Austral. 
I un em va cridar força l’atenció: Comedias bárbaras. Cara de 
plata. Una obra de teatre! És impossible que es pogués reco-
manar una lectura com aquesta a un nen de tot just catorze 
anys, però vaig treure aquell llibre del prestatge i vaig desco-
brir la fortalesa de personatges brutals, salvatges, romàntics, 
plens de contradiccions i de sentiments potentíssims. Es van 
acabar les sortides al camp, la pesca, el riu i les fletxes. Ja no 
vaig poder parar de llegir, un per un, tots els llibres de Valle-
Inclán que hi havia en aquella casa. Allí va néixer la meva pas-
sió per la literatura i el meu desig d’explicar històries als altres. 
Algun dia, vaig pensar llavors, jo també seré capaç de seduir 
els lectors amb les meves paraules.

Però deia que la gran descoberta de la vida, la iniciació en un 
pensament crític, que em permetés veure el món des d’una 
perspectiva social, em va venir per Germinal. No recordo exac-
tament l’any, però havia de ser abans del 1973, perquè jo en-
cara estudiava batxillerat. Un amic de classe me’l va deixar. El 
més normal era que els nois ens intercanviéssim revistes porno 
sueques que circulaven tot l’any, de mà en mà, entre els alum-
nes del mateix curs. Però el meu amic, el meu company de 
pupitre, no tenia revistes pornogràfiques, sinó llibres d’autors 
realistes francesos. I de sobte em va caure a les mans una his-
tòria que no vaig poder abandonar ni per un moment. Passa-
va les nits en blanc, llegint d’amagat dels pares. I la història, 
el patiment, la fermesa dels miners, la brutalitat dels patrons, 
l’heroisme d’Etienne Lantier, la lluita, la vaga i la tragèdia que 
plana sobre la vida d’aquella pobra gent em van canviar la 
vida. Res no havia canviat des de Germinal: el món seguia sent 
igual d’injust i calia el compromís per millorar-lo. La nostra rea-
litat més propera era igual de trista, de fosca i d’injusta i ens ca-
lia ser com aquell Lantier que no es resigna davant la injustícia.

Després vindrien moltes més lectures i mai no m’abandonaria 
el desig d’explicar històries, de seduir la gent amb la paraula. 
Potser sembla presumptuós, però és estrictament cert: un dels 
primers llibres que vaig comprar i que no va ser ni un prés-
tec ni un regal, abans de començar els meus estudis univer-
sitaris, va ser A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel 
Proust, editat en butxaca per Alianza i que forma part, com 

Juan Cal Sánchez. Pontevedra (1956)

Com diuen els polítics americans, pare, company i periodista, 
per aquest ordre. Ha desenvolupat tota la seva trajectòria 
professional al diari Segre, on va començar a l’àrea tècnica 
com a responsable de fotocomposició i disseny del diari des 
dels seus inicis, l’any 1982. Més tard es va incorporar a la 
redacció, en què es va dedicar sobretot a la informació cultural 
i universitària d’aquella Lleida que sortia de l’Estudi General 
per entrar a la UdL. Va coordinar el “Quadern de Cultura”, 
que havia tingut al capdavant personatges tan potents com 
Eugeni Casanovas o Ignasi Aldomà. Després va encetar la 
primera etapa del suplement “Lectura”, amb col·laboradors 
com Emili Bayo i Xavier Macià, i que va rebre el premi Atlàntida 
del Gremi d’Editors de Catalunya.

L’any 1986 es va fer càrrec de la direcció del diari, amb 30 
anys, i la seva primera iniciativa va ser posar en marxa un 
projecte d’articles d’opinió en català a l’última plana del diari, 
amb col·laboradors com Pep Coll, Vidal Vidal i molts altres que 
han format una generació d’escriptors ponentins de primer 
nivell. Va pilotar la posada en marxa del Diari d’Andorra l’any 
1991, i va impulsar l’edició en català del Segre l’any 1997. 
També va dirigir Segre Ràdio fins a la seva extinció, l’any 2010, 
i Lleida Televisió des de la seva posada en marxa, l’any 2001. 
També va formar part de l’equip fundacional del portal digital 
lleida.com i de l’edició digital segre.com.

A partir de l’any 2015, comença la seva activitat literària —
anteriorment havia participat en un petit llibre d’història amb 
Antonieta Jarne i Paquita Sanvicén —amb la publicació de la 
novel·la El exilio de Mona Lisa, editat per Milenio. L’any 2018 
publica Operación Bucéfalo, també amb Milenio, i el 2020 va 
publicar Generación 1974 amb la mateixa editorial.

tots sabeu, d’A la recerca del temps perdut. Potser era massa 
tendre i em faltaven elements per comprendre el paper de 
la memòria en la literatura, 
però aquella reconstrucció 
precisa, detallada, gairebé 
malaltissa de cada moment 
viscut per l’autor i que s’es-
devé en la memòria d’un 
adolescent sensible, diferent, 
que contempla el món d’una 
forma singular, ha tingut un 
efecte perdurable en la meva 
vocació literària, en la meva 
obsessió per la reconstrucció 
de la memòria i per la recu-
peració d’allò que hem vis-
cut i que ha canviat la nostra 
perspectiva del món.
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 DECLARACIÓ DE L’ARTISTA
www.justnatural.photography

Ken Goddard (Pembroke,1964). Vaig créixer en una petita granja 
al camp a Gal·les. El meu primer record clar és el sol de la tarda 
il·luminant una paret davant de la finestra de la cuina. Jo estava 
fascinat per la forma en què el color dels maons anava canviant a 
mesura que el sol es ponia.
Viure en un entorn natural durant tant de temps ha influït en la 
meva fotografia.
Utilitzo els reflexos, ja que em permeten servir-me del contrast, o 
inclouen elements fora d’imatge.
Utilitzo els núvols, la boira i la boirina per la seva capacitat per 
transmetre l’ambient.
M’agraden les línies, els angles i les formes. Els contrastos ajuden 

a il·lustrar l’efecte de l’home en la natura, i les línies sovint con-
dueixen a llocs imaginaris/invisibles.
M’agraden els edificis i les màquines antics/abandonats, perquè 
posen de manifest el pas del temps i permeten que la imaginació 
agafi el relleu. M’agrada el grafiti en general: porta color als ambi-
ents urbans avorrits i, si és bo, fa una declaració i empeny a pensar.
Finalment, m’agrada utilitzar la perspectiva per mostrar un tema 
conegut d’una manera nova o crear abstraccions, i per mostrar 
el que és inusual, coses que sovint passen inadvertides als altres.
El meu objectiu és fer que l’espectador pensi i senti.

instagram.com/ikrgeu · patreon.com/ikrgeu · twitter.com/ikrgeu www.ima-
ges.ikrg.eu · society6.com/ikrgeu · deviantart.com/ikrg

http://instagram.com/ikrgeu
http://patreon.com/ikrgeu
http://twitter.com/ikrgeu
http://www.
http://www.
http://society6.com/ikrgeu
http://deviantart.com/ikrg
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Activitats 2020-2021

carrer Major, 24 1er · Lleida   ·   652 50 10 50   ·   973 24 37 25   ·   cerclebellesartslleida@gmail.com

horari atenció al públic: totes les tardes, de dilluns a divendres, de 18.00 a 20.00

. TALLERS TOT EL CURS . SETEMBRE A JUNY . . TALLERS PUNTUALS .

De 19.00 a 21.00 h

CARMINA SOLÀ

TALLER DE NU

. DIJOUS .. DILLUNS .

ROBERT MARTÍ

De 16.30 a 18.15 h

AQUAREL.LA

De 17.00 a 18.30 h

M. ALBA REVES

ESCRIPTURA

. DIMECRES .

De 17.00 a 19.00 h D’ 11.00 a 13.00 h

YURI YAROSH KEN GODDARD

DIBUIX FOTOGRAFIA

. DIVENDRES . . DISSABTE .

De 17.00 a 19.00 h

JOAN CATALÀ

PINTURA

. DIJOUS .

De 18.00 a 19.30 h

De 19.30 a 21.00 hDe 18.30 a 20.15 h

LUPE RIBOT

AQUAREL.LA
CREATIVA

. DIMARTS .

SEGON TALLER
Gener      7/14/21/28
Febrer    4/11

TERCER TALLER
Maig       6/13/20/27 
Juny       3/10

cercletallers del
CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA

2020-2021
CURS

TERESA BONCOMPTE

De 18.00 a 19.30 h
1r i 3r dimecres de mes

POESIA
ANUL

·LAT

17.00 a 21.0 h

JOSEP PULIDO
TALLER COLLAGE

. DIMECRES .

Gener       13/27 
Febrer       10/24
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El grup de dibuixants urbans del Cercle, a causa del 
confinament que patim des de fa gairebé un any, voltem pel 
món amb companys també dibuixants urbans de tot Catalunya 
i, últimament, d’Edimburg, Sant Petersburg i Ciutat de Mèxic.

Cada quinze dies fem una visita virtual a una ciutat del món. 
Tenim ja més de 2.000 dibuixos editats en 31 pel·lícules 
publicades a la xarxa social de Facebook:

https://www.facebook.com/usklleida/

Aquestes pel·lícules tenen aproximadament una durada de 6 
minuts cadascuna i es poden veure al canal de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCOWN1B6Jc5lyDCVJ_pcxGrA

També s’hi pot accedir directament a través de l’enllaç del QR.

Amb aquesta iniciativa ens hem convertit en els primers del 
país a fer viatges virtuals.

Ciutats visitades:

1    París
2    Nova York
3    Roma 
4    Londres 
5    Venècia
6    Budapest
7    Lisboa
8    Istanbul
9    Tòquio
10  Berlín
11  San Francisco

12  L’Havana
13  El Caire
14  Moscou
15  Buenos Aires
16  Bangkok
17  Atenes
18  Sydney
19  Granada
20  Estocolm
21  Brasília
22  Amsterdam

23  Banjul
24  Edimburg
25  Ciutat de  
      Mèxic
26  Marràqueix
27  Florència
28  Barcelona
29  Jerusalem
30 Sant Petersburg
31 Quebec

URBAN SKETCHERS

Exposició retrospectiva de 
Manel Crosa Burques

L’artista ha fet donació 
al fons del Cercle de set 
de les seves obres.

Pere Rosinyach.

Toni Xifre.

https://www.facebook.com/usklleida/
https://www.youtube.com/channel/UCOWN1B6Jc5lyDCVJ_pcxGrA
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Aquest curs de fotografia va destinat a persones que vo-
len aprendre sobre fotografia, i potser tenen una càmera, 
però que no entenen com funciona. Vam examinar els 
conceptes bàsics de la fotografia i també la filosofia de la 
fotografia. Vam combinar la teoria a l’aula amb la pràcti-
ca fora perquè els estudiants poguessin practicar allò que 
havien estat aprenent.

Ara que tinc la foto, què faig?

Aquest curs d’edició es va dissenyar com una introduc-
ció a l’edició amb qualsevol programa. Alguns estudiants 
feien servir ordinadors portàtils i altres el mòbil. Si conei-
xeu la teoria darrere de l’edició, el programa és menys 
important. Els estudiants van treballar amb les seves prò-
pies imatges.

NO TINGUIS 
POR 
A LA TEVA 
CÀMERA

Angélica Hernández. Martí Viladomat.

Dolors Bar. Anne Mchenry.
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TALLER DE DIBUIX 
DE YURI YAROSH
Aquest taller és per a persones de diferents nivells. El mestre s’adapta a cadascun dels 
alumnes. Així, va des dels principis bàsics del dibuix fins a estudis més profunds, com 
composició geomètrica, anatomia... Tot plegat a través de diferents tècniques i materials: 
grafit, carbó, pastel, etc.
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Impartit per Lupe Ribot

El Cercle de Belles Arts ofereix als seus socis un taller 
d’aquarel·la creativa tots els dimarts de setembre a juny, en 
horari de 18.00 a 21.00 h.

Aquest taller està obert a totes les edats i a tots els nivells; 
de fet, el sistema de treball que utilitza, amb un seguiment 
individualitzat i personalitzat, permet incloure tot un ventall 
de nivells i d’estils.

FILOSOFIA

La filosofia principal sota la qual es configura aquest taller 
és treballar l’aquarel·la per aconseguir divertir-nos, gaudir, 
aprendre i aportar una mica de màgia per fer-nos el dia a dia 
una mica més interessant, per aportar desconnexió de les 
rutines personals i alegria a través del joc de l’experimentació 
constant que treballem en aquest taller.

Cada alumne explica els seus objectius, les seves expectati-
ves i allò que vol aconseguir, i anem treballant amb ell en la 
direcció marcada fins a arribar als objectius.

Al taller es comença treballant amb peces d’altres artistes, 
per veure diferents estils mentre anem creant el nostre propi.

Com he dit anteriorment, la base del taller és l’experimentació, 
la recerca de diferents materials i tècniques que apliquem, 
sempre tenint com a suport l’aquarel·la. Així doncs, treba-
llem la fusió de tècniques i les apliquem a l’aula. Pintem amb 
aquarel·la i esprai, amb tinta, amb alcohol... i amb tot allò 
que ens anem imaginant.

METODOLOGIA

A l’aula proposem un tema, presentem un autor amb les seves 
obres, expliquem una técnica... i comencen a treballar cadas-
cú amb la peça que més l’ha motivat i en què veu que pot 
experimentar més còmodament.

Cadascú al seu ritme, al seu espai, a la seva manera i sempre 
amb supervisió.

Al final de curs, i sempre que la pandémia ho permet, fem una 
exposició de les peces fetes durant el curs.

En les properes pàgines hem fet una selecció d’obres de dife-
rents alumnes. Espero que us agradin.

Moltes gràcies.

TALLER AQUAREL·LA CREATIVA CERCLE
Montse. Tere. Bep.

Marina.

Aixa.

Marissa

Marissa.

Dúnia. Isabel.
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