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EDITORIAL

Aquesta revista que teniu a les mans està especialment
dedicada, ara que comença l’any del centenari del seu naixe
ment, a l’innovador, proteic i sempre indisciplinat Guillem
Viladot. La gent d’ARTS, conscients com som de la genialitat
d’aquest home que, alhora, també feia de farmacèutic al seu
poble natal, Agramunt, no podíem deixar passar l’ocasió i
contribuir amb aquest número a l’homenatge que, sense cap
mena de dubte, i per mèrits més que provats, es mereix. A
més, ho fem conscients de la polèmica que ha suscitat la
decisió de la Generalitat de no incloure la figura de Viladot
entre les catorze commemoracions —d’esdeveniments i de per
sonalitats— que el Govern de Catalunya festejarà de manera
oficial al llarg de tot l’any 2022. Els esforços que s’havien
fet des de la Fundació Lo Pardal i des de l’Ajuntament
d’Agramunt per formar part d’aquestes celebracions s’han

vist desatesos i menystinguts per la no-consideració d’un
creador que va anar molt més enllà del que és la paraula
escrita i que va ser pura avantguarda en tots els sentits. La
ferma resposta, però, d’un bon grup de persones del sector
cultural que s’han adherit al manifest Soc un poeta (o)Ponent
ha provocat que la Generalitat reconsideri alguns temes i,
segons sembla, es compromet a vetllar perquè la fundació
que treballa per preservar el llegat del geni d’Agramunt tingui
un futur menys precari del que ara té.
Des de la redacció de la revista ARTS desitgem que aquesta
promesa es concreti ben aviat, sigui una realitat i no
calgui que els (o)ponents hagin de tornar a batallar perquè
les pro
meses no siguin, com tantes vegades ha passat,
paper mullat.
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SÍLVIA FERNÀNDEZ
Riella i l’any Viladot

T E X T: M E R I T X E L L B E R N A U S

Agramunt té un repte molt impor
tant l’any 2022. Aquest repte passa
per celebrar i reivindicar la figura
de l’escriptor i poeta visual Guillem
Viladot. Tot seguit parlem amb l’alcal
dessa d’Agramunt, Sílvia Fernández,
per saber com es prepara aquest
centenari i la repercussió que es vol
aconseguir, tant dins del municipi
com fora.
L’Ajuntament d’Agramunt és un
dels impulsors de la celebració
del centenari del naixement de
Guillem Viladot. Aquesta cele
bració és, per tant, un projecte de
municipi, oi?
Sí, com no podria ser d’una altra
manera, el centenari del naixement
de Guillem Viladot, juntament amb
la Fundació Lo Pardal, suposa, des
de l’Ajuntament d’Agramunt, la ce
lebració de l’Any Viladot, que ha de
servir per reivindicar la seva figura
polifacètica i capdavantera quant a
país des de molts àmbits. Per això des
de la Regidoria de Cultura, juntament
amb la direcció de la Fundació Lo
Pardal, serem els impulsors de la cele
bració d’aquest centenari.
4

Què suposa Viladot per al municipi
d’Agramunt?
Viladot és un dels referents que tenim
a Agramunt. L’any 1992 va ser procla
mat fill Il·lustre de la vila en reconeixement a tota la seva trajectòria i
implicació amb Agramunt.
En l’àmbit personal, què destacaria
de l’obra de Viladot?
En destacaria la seva referència en
diferents disciplines, des de farma
cèutic fins a escriptor, poeta, artista...;
la seva actitud reivindicativa i atre
vida per l’etapa que li va tocar viure,
i també el seu esperit de revolta. I
sobretot, la seva passió per Riella,
per Agramunt.

seguint amb els centres educatius...,
en tot allò que ens passa a Agramunt.
Tenim activitats pensades i progra
mades per a tot l’any, moltes de les
quals no només a Agramunt, sinó
també fora, per donar a conèixer
la seva figura i Riella més enllà de
Ponent i reivindicar la vida rural del
nostre territori.
Es pretén involucrar la vila en la
celebració d’aquest centenari?
Es coneix prou l’obra de Viladot
al municipi més enllà de la figura
d’aquest farmacèutic agramuntí?

A grans trets, com s’ha planificat
aquest centenari? Com s’enfocarà?

Sí, com he dit, volem involucrar la
vila, i de moment estem copsant que
ha tingut molt bona acceptació, i ens
ha sorprès com una gran quantitat
d’entitats de la vila ja estan treballant
per participar d’una manera o d’una
altra en aquest Any Viladot.

Aquest centenari s’ha planificat com
a Any Viladot en tots els vessants.
En honor a la seva figura, també
polifacètica, hem impregnat Agra
munt de Viladot i el farem present en
tota l’activitat agramuntina de l’any
2022, començant per les entitats i

Jo crec que al municipi encara no
coneixem prou bé l’obra de Viladot.
Hi ha tantes coses que com més en
coneixes, més en trobes de desco
negudes... Però crec que en els
darrers anys, gràcies a la bona tasca
del seu director, el Pau, se’ns ha ajudat

Parc de Riella, Agramunt. Fotografia: Arxiu Ajuntament d’Agramunt

a conèixer millor tot el llegat que
Viladot ens ha deixat, que és molt,
moltíssim, i des de molts vessants.
I de portes enfora? Com s’ha pla
nificat aquest centenari? Quin és
l’objectiu que es vol aconseguir
fora del municipi?
Aquest centenari, cal dir-ho, ja fa un
any que hi estem treballant, sobretot
el Pau, el director de la Fundació, i
l’Amanda, la regidora de Cultura, i
des de llavors, i cada cop que n’hem
tingut l’oportunitat, l’hem reivin
dicat. El nostre objectiu, des d’un
principi, és i ha estat aconseguir ser
Any Viladot quant a país, i si no pot
ser, si més no, que ho sigui com a part

cultural del país, perquè la figura s’ho
mereix, i el territori, també. I amb les
altres administracions de moment
hem tingut molt bona acceptació,
i les institucions que més s’hi han
implicat de moment són l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de
Lleida, a més de l’Institut de les Lletres
Catalanes i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Creieu que Viladot és conegut
a Catalunya? El fet que sigui de
Ponent, pot ser que el faci més
desconegut?
Sí, crec que és força conegut, però
no prou, i això també és el que volem
aconseguir amb aquest Any Viladot.

I segur que ho farem! I que sigui de
Ponent, sí, segur que és un fet que
fa que sigui més desconegut, molts
cops els que ens trobem a la zona
rural ens hem de reivindicar més!
Juntament amb Viladot, Agramunt
reivindica també l’obra de Guino
vart. Aquesta reivindicació cultural
de Ponent, és un tret característic
d’aquesta vila, oi?
I tant! Jo crec que aquest Any Viladot
ens beneficiarà a tot l’àmbit cultural,
tant d’Agramunt com de Ponent, i
no només l’àmbit cultural, sinó que
també reivindicarà tot el nostre
valor arquitectònic, paisatgístic, social
i gastronòmic!
5
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D’INJUSTÍCIES, TRINXERES I ESPERANÇA
GUILLEM VILADOT I L’ANY DEL SEU CENTENARI

Pau Minguet

La riquesa cultural de Catalunya s’ha vist, tot sovint, condi
cionada per les polítiques de promoció i suport que han fet
els diferents estaments públics i acadèmics. Els relats hegemònics, construïts des del poder i des del centralisme geogràfic, han condemnat diferents personatges del món de
l’art i el pensament a malviure entre les esquerdes del mateix
sistema. Arreu del territori català hi ha figures, llegats artístics, arxivístics i literaris que han quedat colgats dins d’una
rasa fonda i fangosa. Vivim en un país de noms oblidats, sí.
La tossuderia, però, d’algunes persones fa que els clams contra les injustícies cada vegada siguin més forts i més corals.
Dins del calendari gregorià, de vegades s’esdevenen
dates, diguem-ne màgiques, cronologies simbòliques que
permeten donar una empenta a la recuperació, l’estudi
i la dignificació d’aquests personatges, obres i llegats
amagats, supervivents. Enguany, 2022, ens trobem dins
de la commemoració del centenari del naixement d’un
homenot agramuntí, figura clau i cabdal de la cultura de
la segona meitat del segle passat: Guillem Viladot.
L’Any Viladot és una oportunitat per insistir, d’una manera
més profunda, en la feina que des de fa anys lidera la
Fundació Guillem Viladot, Lo Pardal, d’Agramunt. Gràcies
a la complicitat de múltiples persones —convençudes del

valor i la rellevància del personatge— farem d’aquesta
commemoració una reivindicació no només viladotiana,
sinó també territorial, perquè posarem les terres de Ponent
al centre de l’avantguarda catalana.
L’obra de Guillem Viladot, prolífica i polifacètica, segueix
presentant-nos reptes i qüestions sobre el nostre present.
El llegat viladotià fa que ens mantinguem alerta, que no
ens endormisquem i que ens amarem de l’esperit crític
sorneguer, inconformista. Els múltiples llenguatges en què
es va aventurar Viladot ens han servit com a pretext per
confeccionar aquest dossier, on podem trobar diverses
maneres d’abordar i de relacionar Viladot des de disciplines i veus del tot variades, com les de Sílvia Fernàndez, alcaldessa d’Agramunt; Meritxell Bernaus, periodista; Dolors
Ricart, músic; Jaume Farreny, arquitecte; Glòria Jové, pedagoga, i Alba Font, dissenyadora.
Aquestes veus s’afegeixen dins una rubinada que comença a
baixar amb força. Un aiguat que no serà aturat ni per talussos
ni per comportes o esculleres. Els sediments que arrossegarà
deixaran solera i les rases quedaran plenes de rocs i branques.
Amb ajuda o sense, a Viladot no l’atura ningú.
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LLETRES, MARGES I CEL·LES. APILAR I TRENAR
Jaume Farreny

La terra és arrel, és camí, és plaça, és carrer, és guaret,
és solc, és estança, és poble: comunitat. Per la seva arrel
en la terra, en Cristòfol arriba a tothom. Perquè s’hi
dona. Crear no és res més que això: donar-se, fer que
l’arrel doni fruit.
Fragment de l’article “Vora el caliu de l’home”,
de Guillem Viladot, al llibre Cristòfol, 1964
Mirar, veure, observar i descobrir el joc sistemàtic de
Guillem Viladot és entrar en cadascuna de les obres,
poemes, creacions, jocs, Poemes de la incomunicació,
Entre Opus i Opus o bé II i III Poema de l’Home. El JO, el
TOT, el vocable i el significat es disposen per crear espai,
un espai que és alhora conceptual i matèric. L’estructura
no és unicel·lular, sinó feta de petites cèl·lules unides per
establir un òrgan d’estructura superior.

L’arquitectura en l’àmbit de la gran escala engloba
l’urbanisme i el paisatge, unes especialitats que relacionen
fluxos de recorreguts, els conceptes espai i temps, la
natura i la vegetació, les preexistències històriques...
Alison i Peter Smithson, des del seu estudi londinenc,
treballen en diferents escales projectuals: la petita escala,
en exposicions; l’escala intermèdia, en hàbitats particulars
i col·lectius, i la gran escala per reflexionar sobre el futur
de les ciutats i el seu creixement sostenible.

Analogia amb la sèrie Pòsters poemes
(Guillem Viladot, 1968)

Viladot, un home creador d’Agramunt, parla en tots els
seus escrits de les arrels, de la terra, del camí, de l’horitzó.
Té els peus ben arrelats, les mans manipulen tot tipus
d’objectes i de matèria, els ulls ressegueixen tots els
camins i les seves idees cerquen l’horitzó.

El component estructural pauta l’arquitectura i el pensa
ment de Louis I. Kahn. A la casa Adler, dibuix en planta,
veiem la repetició d’una forma primària, el quadrat, i la
superposició de dos ordres: un d’abstracte i un altre de
tàctil, material. El mòdul de l’interior de l’habitatge disposa
dels elements essencials i quotidians per a la vida, mentre
que el mòdul de l’espai exterior es texturitza en diferents
tipus de paviments. Cada cèl·lula quadrada és un tot
autònom, claredat d’elements, però inseparablement units.

La geometria, l’abstracció, la sistematització, la repetició,
la simetria, la matèria... són conceptes que apropen el
treball de Viladot a l’univers arquitectònic.

Analogia amb la sèrie L’alfabet. Cartrons concrets
(Guillem Viladot, 1968)

Vegem algunes analogies que ens guiaran per l’arquitectura
de la segona meitat del segle XX.

Aldo van Eyck, arquitecte holandès i membre del Team X,
és conegut principalment pels seus Playgrounds, petits
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Citizens Cambridge. Alison and Peter Smithson, 1962

Adler House, Estats Units. Louis I. Kahn, 1954-1955
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Sculpture Pavilion, Sonsbeek Exhibition, Arnhem. Aldo van Eyck, 1965-1966

Fredensborg Houses, Zealand, Dinamarca. Jorn Utzon, 1962-1963
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espais de joc, més de 700, als carrers d’Amsterdam. Cada
casa derruïda per la Segona Guerra Mundial del centre de la
ciutat es netejava i s’aprofitava amb mínimes intervencions
per al joc interactiu i alegre dels més petits. Els somriures
substituïen espais desolats. El Pavelló d’Escultures d’Arnhem
conjuga abstracció i geometria amb la dissolució dels límits
espacials. La modulació i la repetició li permeten llicències
formals per fer més complex i sorprenent el conjunt.

Analogia amb la sèrie Entre Opus i Opus
(Guillem Viladot, 1972)
A principis dels anys seixanta, l’arquitecte danès Jorn Utzon
realitza dos conjunts residencials a partir de la repetició
de la casa pati tradicional, Kingo Houses i Fredensborg
Houses. És un sistema de creixement orgànic a partir de la
repetició d’un mateix tipus residencial, el mòdul quadrat,
que s’adapta als diferents relleus topogràfics. Permet una
privacitat dins dels perímetre del pati i gaudir murs enllà
d’una àmplia extensió comunitària oberta de paisatge. Es
desdibuixen els límits entre el teixit urbà i el terreny agrícola.

Analogia amb la sèrie MMITT/II poema de l’home
(Guillem Viladot, 1974)
La mano que piensa és el títol del llibre de Jahani
Pallasmaa que defensa l’acció de les mans inquisitives
en el procés de qualsevol disseny i expressa l’essència
d’un viatge mental. Les mans de l’arquitecte de les terres
de Lleida Ramon Maria Puig, dibuixant i explicant el
projecte dels apartaments del Club Ronda de Lleida i de
les Germanetes dels Pobres. El dibuix és l’inici de tota
arquitectura, és l’acte primigeni per materialitzar un espai
i compartir una idea. És el nostre llenguatge.
Un fragment de Viladot parlant de Leandre Cristòfol
introdueix aquest article.
Un fragment de l’article sobre l’arquitectura de Ponent,
escrit per Ramon Maria Puig el 1984, el tanca.

Terra de frontera... al nord, la neu i els forts vessants
donen llosa i pedra... i a la plana, boira, foc i misèria
donen teula i fang... i al secà, on la geografia cristal·litza
en arquitectura a les puntes dels turons, sol de moros
i fred de gel donen teula i pedra... i durant més de
mil anys, la necessitat i l’enginy conformaren una
arquitectura modesta, austera, lluny de floritures
mediterrànies..., però realista en la seva modèstia, de
potent presència en la seva austeritat, original i diversa
en el seu antiformalisme...

Dibuix dels apartaments Club Ronda de Lleida i de les Germanetes
dels Pobres, de l’arquitecte Ramon Maria Puig. Estiu del 2015. Fotos
de Jaume Farreny

Fragment de l’article “Arquitectura de Ponent”,
de l’arquitecte Ramon Maria Puig
Publicació: “Negre+argent”, Revista d’Art i Poesia,
Barcelona (hivern 1984)
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GUILLEM VILADOT, QUÈ SONA?
Dolors Ricard Amanós

Diga’m què escoltes i et diré qui ets.
Us poso en situació: Guillem Viladot, d’Agramunt, farma
cèutic pel que fa a la cartera i ànima lliure pel que fa a la
resta. Col·laborador habitual de diaris i revistes, escriptor,
poeta, novel·lista, escultor, pintor, creador en general i, en
concret, de poesia visual.
Neix el 1922 —falta ben poc per a l’aniversari del seu
naixement— i mor el 1999 als 77 anys. Les seves primeres
publicacions daten dels anys 60, quan ell rondava la quarantena. Les temàtiques que obre trenquen amb l’estereotip
d’home de mirada estreta, de poble petit i de secà.
La guerra i la postguerra, la República, l’actitud de l’Església,
la relació amb la família, les experiències a la capital,

12

l’aproximació a la mort, a la sexualitat, a l’homosexualitat,
al transgenerisme. L’emmirallament en els països europeus,
la reivindicació de les llibertats perdudes, la crítica a totes
bandes, —dreta, esquerra i al mig—, el fet de defugir les
etiquetes, dels polítics, dels dogmes, de la cultura progre
dels elegits...
Les úniques fidelitats: ell mateix, Agramunt, Barcelona, el
sagrament del matrimoni i Urc (el seu gos).
Però tornem al tema. La música.
Diuen que escoltava música tothora. Que al seu estudi, quan
escrivia, la música hi era present a un bon volum. Que els
viatges Agramunt-Barcelona i Barcelona-Agramunt se li
feien curts escoltant música (també tenia un bon cotxe, tot
s’ha de dir...).

100 ANYS · GUILLEM VILADOT

Què escoltava?
Ell, que no era religiós —deia—, escoltava música mística
dels monjos de Solesmes, cants gregorians d’Hongria,
música litúrgica de l’Església ortodoxa russa, cants de
lames tibetans...
A través de la música viatjava a tots els racons del món:
els cants dels Blauets de Lluc de Mallorca, la música
folklòrica de les illes gregues, la del Japó, la de les illes
Salomon a Oceania, la que es cantava a les mines de Sudàfrica, passant per la música irlandesa o el iòdel del Tirol.
La individualitat de la veu el seduïa: Jacques Brel —la
seva gran obsessió—, Frank Sinatra, Joan Baez, Mikis
Theodorakis, Ella Fitzgerald, Luis Emilio Batallán, Machín.
I les desenes de discos dels clàssics: Victoria, Cabezón,
Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Dvorak, Verdi, Wagner,
Debussy... I molts dels grans del segle XX: Carl Orff, Gustav
Holst, Arnold Schönberg, Luigi Nono, Stockhausen, Pierre
Boulez, Ligeti, l’admirat Penderecki.
I doncs, què hi tenim a dir?
Que la música va ser per a Guillem Viladot font d’inspiració
contínua i a cabassos.
Que era un home molt obert i interessat, es fa palès en la
varietat d’estètiques musicals que escolta.
Que la seva acumulació exhaustiva de discos sembla fins
i tot obsessiva.
Que determinats autors el tenien absolutament captivat.
Que deu ser el ponentí del segle passat amb la col·lecció
de discos més àmplia, diversa i extremadament variada.

Fotografia: Manuel Rey Cascales. Arxiu Municipal de Lleida

Que si Freud —gran admirat de Viladot— aixequés el cap pen
saria que Viladot seria un cas molt interessant per estudiar.
Que si les ànimes parlessin, jo mateixa tindria una conversa
amb Viladot sobre quin estat psíquic i mental, i quines
portes interiors li obre la música per haver-nos deixat una
producció tan brutalment creativa.
L’única temàtica on no va aprofundir Viladot és, crec, en
la força de la música. Llàstima! Què bonic seria entrar a
la farmàcia per tractar-nos un constipat o un mal de cap
i sortir-ne amb un enllaç per escoltar Inside the Great
Pyramid, de Paul Horn, o Ne me quitte pas, de Jacques Brel.
Més música, més Viladot!
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TRABUCADA A LO PARDAL
Glòria Jové

L’exposició itinerant Poesia concreta. Joan Brossa, Gui
llem Viladot i Josep Iglésias del Marquet, comissar iada
per Manuel Guerrero, Pau Minguet i Jesús Navarro, mos
trava com aquests tres artistes van presentar, del 23 de
gener al 7 de febrer de 1971, a l’espai d’art alternatiu de
la ciutat de Lleida Petite Galerie de l’Alliance Française,
una exposició amb el títol “Poesia concreta”, que situava
els poetes exposats dins del moviment nascut al Brasil i a
Europa a principis dels anys cinquanta; un tipus de poesia
on allò visual i espacial adquireix una importància cabdal
que reivindica la validesa de tots els mater ials i la indepen
dència de la lletra com un material més que destrueix la sin
taxi i elimina l’ordre tipogràfic convencional de la pàgina.
Entrar a Lo Pardal, l’espai agramuntí replet d’obres de
Guillem Viladot distribuïdes i ordenades per ell mateix, et
submergeix en aquest univers poètic, lluny del que molta
gent entén per poesia, un constructe que sovint hem forjat
durant el període d’escolaritat obligatòria.
Tant en el currículum de Primària com en el de Secundària,
es fa explícita la necessitat d’abordar la dimensió literària,
que queda expressada de la següent manera:
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pròpies i d’altri. Així, a més d’estimular la creativitat,
desenvolupa el sentit crític.
Per poder gaudir del fet literari, el lector ha de tenir
accés a obres ben diverses. Ha de poder interpretar
correctament els recursos lingüístics i estilístics que
els autors utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica
el context i les circumstàncies en què una obra ha estat
produïda. Una persona amb competència literària també
ha de ser capaç de produir textos (narracions, poemes...)
en què predomini la dimensió artística i estètica.”
Trobem altres recomanacions en el currículum de Primària:
ritme i rima, si es tracta de poesia o cançó. Pàg. 51.
l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un
conte, un poema, una cançó. Pàg. 61.
Audició, lectura, memorització i recitació de tot tipus de
textos literaris (narracions, poemes, cançons, llegendes...).
Pàg. 63.

“La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a
comprendre el món que ens envolta i inclou diversos
gèneres —poètics, narratius i teatrals—, des dels més
tradicionals fins als més actuals.

Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic
i una estructura que s’avinguin al tipus de text, a les inten
cions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els
textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la coherència
i la cohesió, el lèxic i la puntuació. Pàg. 74.

L’aproximació a les obres literàries facilita el desen

vo
lupament de l’hàbit lector i escriptor, així com el
coneixement i la vinculació a la llengua i la cultura

En un llibre de text de Primària: “El poema és un text
literari escrit en vers que transmet emocions, sentiments
o reflexions. El vers es distingeix de la prosa per la seva
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musicalitat, provinent del ritme i la rima. Els versos s’es
tructuren en estrofes...”
I en el currículum de Secundaria obligatòria: “En poesia,
l’elaboració d’antologies amb un nombre limitat de poe
mes i autors i autores a través de les pautes que es deter
minin és un exercici personal molt interessant per aproxi
mar-se a l’univers poètic (temes, llenguatge), que adopta
un caire col·laboratiu quan s’elabora en grup i es compar
teix a l’aula. Fins i tot practicant la recitació en públic. La
inclusió de diferents èpoques i estètiques hauria de ser un
tret característic de la tria, on es poden ajuntar poetes
com Ausiàs March, Josep Vicent Garcia, Jacint Verdaguer,
Joan Maragall, J. V. Foix...; Garcilaso de la Vega, Quevedo,
Bécquer, Machado, García Lorca...; Homer, Dant, Petrarca,
Baudelaire, Eliot...
En tot el currículum de l’educació obligatòria, sols apareix
una vegada “poema visual”!!!
I sovint quan s’aborda consisteix a elaborar cal·ligrames.

Activitat del nou projecte pedagògic a Lo Pardal

L’educació obligatòria ha d’obrir possibilitats, i en cap cas
es pot permetre l’encongiment i el reduccionisme.
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Obra de Guillem Viladot de 1957. Primeres experimentacions “volumètriques”

I què es poesia?
Poema visual de Nicanor Parra, Xile
Tenir en l’imaginari dels mestres i professors Lo Pardal com
un context d’aprenentatge esdevé l’oportunitat per aprendre
d’altres universos poètics, d’altres maneres de crear, jugant
i dialogant amb els objectes, amb els espais, amb les lletres,
amb les paraules, amb les imatges, fent de saltimbanqui,
fugint del paper i anant al que és volumètric. S’obre tot un
mon de possibilitats.
Lo Pardal, espai Viladot, conjuntament amb la Universitat
de Lleida i en el marc del projecte El museu és una escola,
desenvolupa un projecte educatiu personalitzat i contex
tualitzat a les escoles i als centres educatius que hi vulguin
participar. A tall d’exemple, i en el marc de l’Any Viladot,
Òmnium Cultural Segarra-Urgell ha impulsat i finançat el
projecte que estem desenvolupant amb l’institut Ribera de
Sió d’Agramunt. Conjuntament amb 19 professors de l’ins
titut que pertanyen a diferents departaments s’estan desen
volupant diferents projectes que permeten que des d’una
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mirada interdisciplinària els alumnes i els seus professors
se submergeixin en l’univers viladotià, en què aquesta
trajectòria s’inicia des del parc de Riella fins a l’espai Lo
Pardal. Durant tot el curs, aprendrem amb, sobre i a través
de Viladot amb l’objectiu que aquest patrimoni agramuntí
ajudi a fer créixer aquests joves i que esdevinguin ambai
xadors per expandir l’univers viladotià a tota la comunitat.
Les arts i els artistes, en aquests cas Guillem Viladot, ens
permeten estar atents a coses que potser en passen desa
percebudes, estar atents a l’infraordinari, un terme acotat
per George Perec que seria “allò que passa quan creiem que
no passa res”. Cal que des de l’educació eixamplem la nostra
manera de percebre, cohabitar i construir el mons distints.
Guillem Viladot i la seva contínua experimentació i creació
ens ho permeten. Elliot Eisner, un referent en la defensa
d’una educació basada en les arts, es preguntava: “Per què
els infants han d’anar des de petits als museus, als cen
tres d’art i als espais culturals i patrimonials?” Ell mateix
contestava: “Per poder gaudir de l’experiència estètica a la
vida quotidiana a fi de millorar les nostres formes de vida.
Perquè l’art és en la pedra.”
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VILADOT TIPOGRÀFIC
Alba Font

Veient l’obra de Viladot podem endevinar que, sens dubte, va
ser un home curiós i camaleònic, coneixedor de diverses disciplines, tant del món de l’art com de les ciències. Els seus
inicis en la poesia visual van ser amb el cal·ligrama, però a
partir d’aquí va anar creant un món on la tipografia esdevenia
forma i part de la seva matèria primera de treball. Per contextualitzar què va empènyer Viladot a utilitzar les lletres com
a símbols despullats de significat semàntic, recuperem les
paraules de l’autor en una entrevista a la revista Cop d’Ull, el
1995, en què explicava: “Als anys 50 [...] va començar un combat amb l’ordre alfabètic que va donar com a resultat que les
paraules es desenganxessin del discurs semàntic, que aquestes paraules perdessin valor, quedessin trossejades en lletres
i convertides en símbols abstractes. A partir d’aquest enrunament, d’aquest desgavell laberíntic, va néixer un llenguatge nou, un joc lingüístic amb el qual s’estructurava aquest
inconscient que es rebel·lava contra el llenguatge dominant.”
Per analitzar la relació entre Viladot i el camp del disseny, especialment el de la composició tipogràfica, ens centrem en les
següents obres de l’agramuntí: Poemes de la incomunicació
(1970), Home llum llim zero home | D’un en un (1972) i Lais
77 (1977). Aquestes tres peces ens serveixen d’exemple per
veure tres formes d’utilitzar un mateix llenguatge, el tipogràfic, però des d’una perspectiva diferent en cada cas. Seguir
l’ordre esmentat anteriorment és important per veure primer
un exemple on les paraules encara van lligades al seu significat semàntic; un segon model on la tipografia, tot i que no es
deslliga de la seva semàntica, comença a ser emprada com a
taca, i, finalment, una col·lecció de collages on la tipografia és
feta servir com a forma.

Poemes de la incomunicació, Lo Pardal, 1970
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Poemes de la incomunicació va ser
la primera publicació del projecte
editorial Lo Pardal, una col·lecció de
llibres dedicats a la poesia visual. En
aquest cas, cal fixar-se en el disseny
de la portada. Els elements de la
coberta impresos en tinta negra ser
veixen de contrapunt al paper de
color vermell grosella de fons. Tots
aquests elements centrats conviuen
amb una jerarquia harmònica que,
sense ser desmesurada, marca per
fectament la diferència de cada part.
A la zona superior, hi ha situat el
nom de l’autor, compost amb una
tipografia grotesca en caixa alta,
seguit del títol del llibre dissenyat
amb la Cooper Black. L’autoria i
el títol van acompanyats de dues
línies dobles, una de gruixuda i una
de fina, de l’estil que Giambattista
Bodoni va idear per als marcs de la
tipografia que porta el seu nom. A la
zona inferior de la coberta, trobem
el segell de Lo Pardal, informació
de l’editorial i l’any de publicació.
Aquesta peça és una mostra on el
disseny tipogràfic respon a una
lògica semàntica convencional.
Home llum llim zero home | D’un en
un és un poemari amb la peculiaritat que es pot llegir en dos sentits: la
lectura de la dreta segueix l’evolució
de la vida de l’home des de l’any u
fins als cinquanta; en canvi, la lectura de l’esquerra va del llim al zero.
Aquesta vegada, si ens fixem en les
cobertes, veiem que el llibre no té una
portada i una contraportada clares,
sinó que ambdues tenen la mateixa
importància. En els dos casos s’utilitzen les mateixes tipografies, en tinta
negra, sobre paper blanc: una grotesca en caixa alta, un xic més ampla
que una rodona convencional, i una
altra també grotesca, però en versió
rodona i en caixa baixa. En les dues
portades, Viladot fa ús de l’interlletrat i l’espai entre les paraules per fer
coincidir i alinear les zones de taca
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tipogràfica, i, per tant, crear formes
sobre el paper. Això li permet fer un
joc de contraris. En primer lloc, la
composició. Una portada és totalment horitzontal, mentre que l’altra
té el pes del negre principalment vertical, tot i que també hi ha una franja
zon
tal. En segon lloc, el que
horit
trobem escrit en majúscules en una
portada és el que a l’altra surt escrit
en minúscules. En aquest últim punt
veiem també un cert trencament de
les convencions lingüístiques clàssiques, com, per exemple, escriure
un nom propi amb la primera lletra
en majúscula. En aquest exemple,
podem apreciar com el conjunt tipogràfic, tot i que no està del tot deslligat de la seva semàntica, comença a
ser entès com a taca.
Lais 77 és una col·lecció de collages
en què la tipografia conviu com
un element més juntament amb la
resta de formes creades a partir de
retalls de papers de colors. Podem
distingir-ne dues categories: la pri
mera, tot aquell conjunt de retalls
de papers de diaris on les lletres, de
mida més petita, funcionen gairebé
com un estampat; la segona, les
lletres pal sec i negreta, algunes en
caixa baixa i altres en alta, combi
nades amb diferents glifs, com ara
punts, guions o cometes baixes, tot
imprès en Letterset.

Home llum llim zero home / D’un en un, Lo Pardal, 1972

Per tant, aquests tres exemples ens
ajuden a ser conscients de la destresa
de Viladot en el camp del disseny
i la composició tipogràfica. Val la
pena destacar que l’agramuntí no va
començar directament abstraient el
significat de la forma de les lletres,
sinó que prèviament coneixia molt
bé la matèria des dels dos vessants,
tant el semàntic (la paraula) com el
matèric (la tipografia).
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Quatre imatges de collages de la sèrie Lais 77, 1977
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Anna Esteve Florensa

Quan es feia creueta

L’experiència d’entrar en un arxiu va molt més enllà de
la cerca d’informació en suport de recerca històrica. És un
espai en el qual, per entrar-hi, s’han de deixar a la porta els
prejudicis, el bagatge cultural i social de tot el que s’ha viscut
a la vida, cal estar preparat per trobar-hi qualsevol cosa, tant
en positiu com en negatiu, i tot t’aportarà riquesa, no sols
com a investigador, sinó també com a persona. És sorprenent
el que s’hi pot arribar a trobar per treballar-ho des d’un
punt de vista de la vida quotidiana, econòmica, política, etc.
També cal estar preparat per no trobar-hi el que se cerca o,
al cap del temps, aconseguir una documentació que trenca la
teoria que tenies i has de tornar a escriure la investigació que
havies fet.1 En aquest cas, m’agradaria parlar d’una tipologia
documental que ens permet fer dues coses: viatjar en el
temps per conèixer els carrers i també els veïns del teu poble.
Vull parlar dels statu animarum, altrament coneguts com fer
creueta o llibre dels confessats.
Aquests llibres formen part de la documentació parroquial,
una documentació que, crec, podria ser més utilitzada pel
que fa a recerca i no només per fer genealogia. Permeteu-me
que parli breument de què són i quina va ser la gènesi dels
llibres parroquials.
Primerament, recordem que aquests volums són el reflex
de la vida de la comunitat de la parròquia i, malgrat que el
seu origen no queda clar, aquests llibres es poden observar
des de molt antic, quan es va establir el costum d’anotar
els baptismes administrats a les parròquies. Segons l’arxiver
Pedro Rubio Merino, “els arxius parroquials van aparèixer
per primera vegada al territori de l’Església de la província
tarragonina, antic Regne de la Corona Aragó”.
Un concili provincial celebrat a Tarragona pels volts del
1360 va disposar que a totes les parròquies es portessin els
registres sacramentals, una mesura conciliar que va suposar
el punt de partida dels arxius parroquials als territoris de la
Foto capçalera: Arxiu Diocesà de Lleida. Statu animarum Parròquia
de Sant Joan, baptista, Benavent de Segrià. (1693- 1759)

seva circumscripció.2 Aquesta norma es va anar estenent ràpi
dament per tota l’administració eclesiàstica catòlica al llarg
dels segles XV i XVI, i en algunes poblacions es poden trobar
memorials d’aquest tipus fins ben entrat el segle XX.
L’arxiver i historiador Eugeni Perea Simón va més enllà i
ens explica que al Concili de Toledo de l’any 1339 trobem
un primer cànon en què s’ordena als rectors que duguin un
cens anual dels parroquians que hagin arribat a l’ús de raó
o discreció —aquest llibre és conegut amb diversos noms,
segons el redactor: Liber census animarum, Llibreta dels
combregants, Padró del compliment parroquial, Memorial dels
combregants, Llibre de certificacions, etc.3
Si ens centrem en la tipologia documental, els statu animarum es
poden definir a manera de padró parroquial, de matrícula o de
compliment pasqual, i la finalitat era controlar que els feligresos
complissin l’obligació pasqual de confessar-se i combregar. En
aquest registre, figuraven tots els integrants de la parròquia,
llevat dels nens i els impedits, i la informació s’organitzava
per carrers o barris. Segons la bibliografia consultada, aquests
padrons daten ja del segle XVI i constitueixen una font d’in
formació demogràfica molt més fiable i completa que qualsevol
dels altres registres administratius elaborats pel poder civil
o militar, atès que d’aquests últims els ciutadans intentaven
escapolir-se’n, ja fos per evitar el pagament d’impostos o per
no ser incorporats a files, i, en canvi, els preceptes religiosos
eren complerts escrupolosament, perquè si no es feia així, es
podia arribar fins i tot a aplicar la pena de l’excomunicació.4
Per qüestions professionals tinc accés a documentació par
roquial històrica5 que fa referència a una porció de les terres
lleidatanes,6 la qual cosa em permet poder parlar de la
documentació des de l’experiència de tocar in situ alguns
exemples d’aquesta tipologia documental. Els casos que he
trobat no són generalitzables a altres zones del país, és a dir,
que, malgrat que hi puguem trobar alguna similitud, cada
cas és diferent. No es tracta d’una documentació que es trobi
de manera sistemàtica en l’espai o en el temps, ni tampoc la
manera de fer la relació dels veïns.
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Una de les primeres vegades que vaig topar amb un statu
animarum, o memorial, em va sorprendre que fos una llista
extensa, amb el nom dels veïns relacionats de la manera
següent: nom del carrer, número de casa, nom del cap de
família i, tot seguit, la relació dels habitants de cada casa.
En altres memorials hi trobes una nota on posa que “tothom
ha complert el precepte pasqual” i que, encara que no ho
sembli, ens aporta informació perquè hi diu “en lo principi
de la Quaresma e fet memorial de tots mos feligresos de
confessió e comunió”, és a dir, indica quan es realitza
aquest document.
Hi ha poblacions de les quals no s’ha conservat cap exemplar
d’statu animarum. I això ens duu a dues preguntes: Es van
perdre? Es van arribar a fer?
Aquesta documentació, si es fa com una relació de les cases
de la població, mostra una línia en el temps, permet fer un
estudi del desenvolupament urbanístic del municipi, dels
noms dels carrers i com al llarg dels anys anaven canviant, així
com de la gent que vivia a cada casa, incloent-hi els mossos
i les minyones.
Quant a estructura, els statu animarum conservats es troben
dins dels volums coneguts com quinque libri (cinc llibres), que
és quan en un únic volum hi ha els baptismes, els matrimonis,
les defuncions, les confirmacions i els statu animarum —i no
necessàriament en aquest ordre. Cap a finals del segle XVIII i al
XIX, cada sagrament ja apareix en volums independents.
Un dels volums més antics conservats a Lleida és el que hi
ha al fons parroquial de Llardecans. Al primer volum, que va
del 1524 al 1635, trobem diversos “Memorial dels que son
confessats en Lardacans en lo any [...].” El primer memorial
no està datat i el segon és de l’any 1555. Seria molt interessant
poder fer una investigació sobre tot el territori català i veure
com es realitzaven aquests statu animarum. Una de les coses
més maques d’aquests memorials de Llardecans és com
està escrit, perquè ni que sigui una llista, els noms són tots
en català. En aquests primers memorials de Llardecans no hi
surten els noms, sinó el nom del cap de família, i després la
funció de cada habitant de la casa. Ho podem veure en els
següents exemples:
“Casa den Salvador, i sa muller, i sa mare, mosen (...) son germà
Pere, lo moso Pere, lo pastor” o “Casa de Joan Dolcet: sa muller,
son gendre, sa filla casada, sa filla mijana i sa filla menor”. En
aquest darrer exemple, es pot veure que no s’hi posa els noms
dels membres de la família, sinó quin lloc hi ocupen.
Si es troba la llista nominal durant uns quants anys, crec que és
una documentació poc treballada històricament que ens pot
aportar molta informació.
Parlem una mica de què podem aprendre d’aquesta documenta
ció. Com hem dit, si és una relació dels habitants de les cases,
permet conèixer l’urbanisme de la població; el seu creixement,
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tant pel que fa a edificacions, nous carrers i barris com a la part
demogràfica. Els documents en si, aquells que hi hem treballat,
estan distribuïts de la manera següent: primer, el nom del carrer;
segon, el nom de la casa, com, per exemple, “casa de Monclús”,
“casa Farruel”..., i aquí dins, i començant pel nom del cap de
casa, la relació de la gent que hi viu i, com hem dit anteriorment,
també els treballadors. Els menors i les criatures que encara no
han fet la primera comunió no hi estan contemplats, per tant,
ens queda el buit dels menors de 8-9 anys.
Alguna vegada s’hi ha trobat reflectit un afegit amb la gent de
pas, i que coincideix amb el moment de fer l’statu animarum,
a més d’anotat si algun membre o membres de la família van
a viure fora de la vila, i, tot i que no s’hi sol posar l’any que
deixen la població, però, tanmateix, permet fer un seguiment
dels moviments migratoris, tant de nous habitants com
d’aquells que marxen, és a dir, que no només els matrimonis
i les relacions comercials que trobem als manuals notarials
ens permeten conèixer el desplaçament de persones d’una
població a una altra.
Pel que fa als noms dels caps de casa, sempre són els homes
i, si el cap de casa és una dona vídua, el nom de la casa porta
l’anotació següent: “Antònia viuda de Baptista Ribelles”
(exemple extret de l’statu animarum d’Aitona de l’any 1723).
Però no és exclusiu d’aquesta tipologia documental. Passem a
veure ara una altra documentació d’un altre origen:
Un dels casos que més conec és el d’Aitona, i sobretot dels
segles XVII i XVIII, i, a part de la documentació eclesiàstica,
notarial, de la senyoria laica, també he pogut revisar la
documentació municipal,7 i dins d’aquesta última hi ha un
volum força gros titulat Índice de los propietarios que poseen las
fincas urbanas en el pueblo de Aytona, datat del 1897. Aquest
document em recorda molt, estructuralment parlant, els statu
animarum, ja que també fa una relació nominal de la gent
del poble que té propietats. En aquest cas, permet, a més,
conèixer els veïns que confinen amb les propietats, en quin
carrer està situada, la tipologia (casa, corral, era, etc.), les plan
tes que té i els metres.
Una de les diferències amb els statu animarum és que només
hi apareixen els noms dels propietaris de la casa. Una mateixa
qüestió és el nom del titular de la casa o cap de família. Així, de
la mateixa manera que en els statu animarum, si una dona era
vídua, en aquesta documentació sortia el nom del difunt amb
la condició “vídua de”, com, per exemple, “Vídua de Antonio
Palau y Jové”. És més, en els testaments, la dona que quedava
vídua sovint no es podia tornar a casar perquè no es perdessin
el nom de la casa i el cognom (recordem aquí que durant força
anys la dona, quan es casava, prenia el cognom del marit).
Un altre document relacionat amb Aitona és el Capbreu Antich,
que la doctora Marta Monjo va treballar molt detalladament
en la seva tesi doctoral: 8
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Arxiu Diocesà de Lleida. Statu animarum de la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu, Llardecans (1524-1635)

“El capbreu antic fa un recull, amb finalitats fiscals, de
les possessions urbanes i rústiques dels musulmans de la
vila d’Aitona […], tot i que hi apareixen esmentats també
31 cristians i 2 jueus. En total, al Capbreu Antich es declaren
648 possessions rústiques i 249 possessions urbanes.
El Capbreu Antich va esdevenir el document central al
voltant del qual s’ha desenvolupat la recerca. Així, les
dades que el document aporta, tant pel que fa a la
morfologia de la vila com a les referències que dona
de la vida agrícola (rendes, parcel·lari, sistema de rec,
conreus, toponímia...), han estat fonamentals per a
la reconstrucció del paisatge i l’urbanisme d’Aitona
a la baixa edat mitjana, alhora que ha estat possible
Aquest article sorgeix d’una reflexió personal després d’un petit
temps de treball amb aquest tipus de documentació.
2
Rubio, P. (1999). Archivística eclesiástica: nociones básicas. Sevilla:
Guadalquivir, p. 56- 57.
3
Perea, E. (2014). “La gestió d’arxius parroquials a la província
eclesiàstica tarraconense”, Lligall [en línia], núm. 37, p. 100-37:
https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/340121 [consulta: 08/11/2021].
4
García, S. Apuntes sobre los archivos parroquiales en España, “Biblios:
Revista Electrónica de Bibliotecología, Archivología y Museología”: https://
sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/biblios/n34/a07n34.pdf
1

aprofundir en l’estudi dels seus habitants i les relacions
feudovassallàtiques a què estaven sotmesos” (p. 46)
Amb les tres tipologies documentals esmentades fins ara,
status animarum, capbreu i índex de propietaris, es podria fer una
radiografia acurada de la morfologia de la vila d’Aitona.
Valdria, a més, la pena conèixer si altres poblacions tenen
documentació similar o que aporti més informació per poder
fer un estudi en els àmbits urbà, econòmic i social. I queda
també el camp obert per treballar les relacions entre les famílies
del mateix poble i entre pobles.
Deixem aquí la proposta per si algú vol iniciar una recerca
d’aquest tipus sobre les terres lleidatanes.
5

Entesa com a documentació de més de 100 anys d’antiguitat.

Recordem que la divisió eclesiàstica de les comarques lleidatanes
era en tres bisbats, Urgell, Lleida i Solsona, i una petita part era dins

6

de l’arquebisbat de Tarragona.
7

De la qual n’ha quedat molt poca d’abans de la Guerra Civil Espanyola.

Monjo, M. (2016). Sarraïns d’Aitona, el tresor de la família Montcada.
Estudi de l’aljama al segle XV: el treball agrícola, els sistemes hidràulics
i les rendes senyorials.
8

Lleida: Universitat de Lleida: http://hdl.handle.net/10803/461453
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Montserrat Canela, Raquel Garcia
i Montserrat Nicuesa

Krregades de Romanços:
transmissió de coneixement a la lleidatana
A Fraga en diuen barral
a Mequinensa, gorgueta,
a Aitona en diuen silló
i a la Granja, cantereta
Aquesta és una de les estrofes de Les cobletes de la canya, una
cançó recollida pel folklorista Artur Blasco al Baix Segrià i molt
coneguda entre els músics de tradició oral que, com moltes de
les cançons que ens han arribat fins a l’actualitat, explica aspe
ctes de la vida dels nostres padrins i padrines. Aquesta és una
de les raons per la qual Krregades de Romanços ja fa onze anys
que la cantem; de fet, ha estat present en els nostres concerts
tot i l’evolució del grup i dels diferents espectacles que hem
portat arreu.
Krregades de Romanços som un grup de música de tradició
oral que va néixer a Lleida el 2010. Tot i que als inicis cantàvem
tot tipus de cançó tradicional del Principat, de seguida vam
veure la necessitat de tornar a les comarques lleidatanes el
patrimoni immaterial musical d’aquestes terres, especialment
el que no es canta però que resta amagat dins els cançoners.
El perquè d’aquest gir té diverses respostes: en primer lloc, la
reivindicació del patrimoni musical de la província, que pocs
grups interpreten; en segon lloc, la necessitat de donar a
conèixer ―des del poblet més petit fins a la ciutat més gran
de dins de la província i de fora ― aquest repertori, i, en tercer
lloc, l’autoimposada obligació de col·laborar en l’ampliació
del repertori de tradició oral que la col·lectivitat coneix.
Som conscients que aquest tipus de música té una relativa
importància social i, tot i que no pretenem canviar aquest
fenomen, sí que volem, en la mesura de les nostres possibilitats,
aportar el nostre granet de sorra quant a la seva difusió.
L’esmentat repertori el presentem al públic harmonitzat a veus
i acompanyat amb instruments de percussió de mà: panderos
rodons i quadrats, panderetes, garrofes i morters, campanes…,
i també amb l’acordió diatònic i el violí. Però la veu és per a
nosaltres el més important, de manera que busquem sonoritats
Foto capçalera: Krregades de Romanços
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amables que arribin a la gent perquè les sentin properes i els
recordi un temps pretèrit, però alhora els porti al moment
present. La nostra ripproposta1 es queda, de fet, en el primer
estadi: la reinterpretació de la cançó de tradició oral buscant
sonoritats que no s’allunyin de l’original.
Selecció del repertori
Atesa la voluntat d’interpretar cançons i romanços de les terres
de Ponent i d’extreure els temes de publicacions capdavanteres
dins la trajectòria historiogràfica de la cançó de tradició oral, les
Krregades tenim com a llibres de capçalera l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya2 i la col·lecció A peu pels camins del cançoner3,
del folklorista Artur Blasco. Com no pot ser de cap altra manera,
també hem explorat altres publicacions dedicades a la música
tradicional de Ponent: Cançons de pandero, cançons de ronda4 ;
De l’Urgell i la Segarra: obres religioses, crides, jocs, balls, cançons
i tocs de campanes5 ; El fons musical de mossèn Isidoro Iglesias i les
cançons de la Maria del Peix6, etc.
Quant al procés per determinar si una cançó ens sembla
apropiada o no per cantar-la en context escenari, tenim en
compte aquests quatre elements: 1) Pel que fa a la música, la
cançó ens ha de ser melòdicament atractiva, segons el gust
estètic del grup; 2) Quant a la temàtica, busquem cançons que
tinguin com a centre d’interès la dona, és a dir, romanços i
cançons on ella sigui la protagonista o bé cançons que eren
cantades habitualment per dones (com les cançons de bressol
o les cançons de pandero); 3) Pel que ja als i les informants,
es busca qui foren i quan i on van interpretar la cançó. De la
mateixa manera, busquem referències a les memòries (diari de
camp) sobre el context en el moment de la recollida; 4) I en
funcionalitat, antigament cada cançó en tenia una de concreta
que podia estar vigent en el moment de la recollida o no. En
qualsevol cas, mirem de tenir un ventall el més ampli possible
en aquest sentit i ho posem en valor.
Posada en escena
El fet de submergir-te en un llibre o bé en una carpeta en la
qual hi ha cançons o romanços recollits fa quasi un segle obre
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Presentació del concerts KR 3.0: de l’oblit a l’escenari”, Lleida, 10 d’abril del 2021. Autor: Josep M. Currià

la porta a la màquina del temps. Les paraules que s’utilitzen, les
expressions, la història que expliquen... són petits tresors que
nosaltres desenterrem talment com si fóssim arqueòlogues.
Quan de sobte trobem una perla musical, ja sigui perquè la
melodia és preciosa, el text està sencer i, a més, explica una
bonica història…, llavors comença la interessant tasca de “cuinar
a foc lent” la cançó perquè sigui atractivament audible per al
públic del segle XXI. En els cançoners consten, habitualment, la
música i la lletra. Aquesta línia melòdica cal acompanyar-la amb
altres veus i, si escau, amb acompanyament instrumental. De
quina manera ho fem? Doncs ens deixem portar per la nostra
intuïció musical, de manera que mentre una component del grup
va cantant la melodia, la resta n’improvisa les veus una vegada
i una altra, fins que, en uns quants assaigs, ens quedem amb la
versió definitiva, la qual és anotada musicalment a posteriori. En
aquest constructe musical, sempre hi ha la intencionalitat de no
perdre la melodia original grafiada al cançoner amb l’objectiu
que el públic la pugui retenir el màxim possible.
I és que la interpretació en un escenari i davant un públic
passiu implica l’adequació a l’estètica ―o a una de les
estètiques― musical del moment. En aquest sentit, a més
del treball d’harmonització i acompanyament instrumental
abans esmentat, el grup proposa: 1) Cantar amb una veu
el més natural possible i evitar impostacions “a la clàssica”;
2) Alternar l’uníson amb la polifonia (intentant no caure
en harmonitzacions d’estil coral romàntic) i intercalar les
cançons a cappella amb d’altres que s’interpretin amb
acompanyament instrumental; 3) Cantar, sempre que es
pugui, en espais petits i sense sonoritzar; i 5) Presentar a

l’espectador les fonts d’allà on s’extreuen els materials,
fer una contextualització de cada cançó abans de la seva
interpretació (de quina col·lecció procedeix, quan va
ser recollida i on, quina funció tenia i en quin context era
cantada), i explicar l’argument de les cançons, especialment
dels romanços.
Josep Martí diria, d’aquesta posada en escena, d’aquest
exercici d’adequació del repertori, que el grup fa un exercici
de folklorisme. Aquest terme, encunyat precisament per aquest
autor, significa efectuar una cultura popular “de segona
mà”, és a dir, aquella reproducció fora del context original
del món tradicional que comporta, en el seu eix més actiu,
una manipulació dels materials.7 En aquest sentit, el grup
manifesta aquest folklorisme seguint els tres nivells establerts
per Martí: en primer lloc, ideològicament, per donar un valor
a allò que interpreten; en segon lloc, quant al producte,
utilitzant cançons i instruments que pertanyen al món de la
tradició oral, i en tercer lloc, pel que fa a actualització d’aquest
producte, ajustant-lo a l’estètica musical del moment.
La cançó típica de Lleida és...
Si us pareu a pensar quantes cançons tradicionals coneixeu
de memòria, ¿quantes us en sortirien, una vintena, una
trentena? Potser fins i tot no tantes… Si féssim l’exercici de
posar-les en comú, segur que moltes coincidirien i, a més, la
majoria serien cançons infantils. I si ens parem a pensar quina
és la més coneguda a Lleida? Penseu una mica… costaria de
decidir. A nosaltres ens sortia, d’entrada, aquest verset:
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Sant Jaume ve de Galícia,
Sant Jaume ve d’Aragó,
a les dones xocolata
i als homes cop de bastó.
I què passa amb la resta de cançons? Les coneixeu? Aquí és
quan la feina del grup es posa en marxa, ja sigui a través dels
nostres concerts, dels nostres tallers de cançó o de la nostra
pàgina web: cançons recollides a les diferents comarques
lleidatanes, de la plana a la muntanya, de la Franja a la
Panadella. Si ens acompanyeu, us garantim que ampliareu el
vostre repertori i us prometem que no us quedareu només
amb El garrotín o La presó de Lleida.

1
Segons Vicent Torrent, ripproposta equival a “reelaboració” i indi
ca una acció respecte al públic: una nova proposta musical tradicional. Vegeu: Torrent Centelles, V. (1990). La música popular. València:
Edicions Alfons el Magnànim.

L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC) fou una institució fundada l’octubre del 1921 a Barcelona pel mecenes Rafael
Patxot, sota la direcció de Francesc Pujol, per promoure la cerca i
recollida dels materials literaris i musicals tradicionals, que serien
després estudiats i, prèvia tria, publicats. Rafael Patxot sol·licità el
suport de l’Orfeó Català, presidit per Joaquim Cabot, qui s’encarregà de fer una crida per assegurar la col·laboració d’altres representants del món musical català relacionats amb el conreu i la difusió
de les cançons populars catalanes [...]. La diada de Reis de 1922,
tots ells foren convocats al Palau de la Música Catalana a una reunió que marcava l’inici del projecte i n’inaugurava les tasques. El
nucli de la documentació aplegada prové dels materials recollits per
l’erudit Marià Aguiló (de qui es conserva el fons a la Biblioteca de
Catalunya) i del folklorista Rossend Serra i Pagès. A aquests documents, s’afegiria la documentació arribada a través dels concursos
anuals convocats sota el lema Llegendari Popular Català i el resul-

2
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I és que el nostre objectiu principal és, clarament, la divul
gació, volem que tothom surti dels nostres concerts i tallers
amb una mica més de coneixement i amb ganes de saber
més. Ens agrada i ens fa felices transmetre el que sabem, i això
és el que ens anima a continuar.
Les Krregades som Raquel Garcia, de Lleida; Montse
Nicuesa, d’Albatàrrec, i Montserrat Canela, de Tarragona, i
estem encantades de celebrar el nostre onzè aniversari aquest
2021 donant veu als nostres dos projectes: Infantília: cançó
infantil cantada en lleidatà i el CD KR 3.0.
I recordeu: Cantant, cantant... les penes se’n van

tat de les nombroses missions de recerca dutes a terme per equips
constituïts per un folklorista i un musicòleg que realitzaven viatges
d’investigació arreu del territori dels Països Catalans. El finançament
es feia a través de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, de la qual
Patxot era marmessor: https://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/LObra-del-Canconer-Popular-de-Catalunya. Recuperat el 21.11.2.
3
Aquesta col·lecció, que a data d’avui consta de dotze volums, és
l’edició dels treballs de camp que Artur Blasco va començar l’any
1965 sobre cançó de tradició oral, especialment en l’àmbit del
Pirineu català.

Serra Vilaró, V. (1982). Cançons de pandero, cançons de ronda.
Palma de Mallorca: José de Olañeta, Editor.
5
Salisi Clos, J. M. (2005). De l’Urgell i la Segarra. Tàrrega: Ajuntament

4

de Tàrrega.
Cebolla Mor, J. (coord.) (2019). El fons musical de mossèn Isidoro
Iglesias i les cançons de la Maria del Peix. Artesa de Lleida: Agrupació
Cultural La Femosa.

6

Martí Pérez, J. (1996). El folklorismo. Uso y abuso de la tradición.
Barcelona: Ronsel Editorial.
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Gerard Pamplona Molina

Patrimoni i consciència col·lectiva

Les societats humanes contemporànies són fruit de l’evolució i la interacció constants al llarg dels segles entre diferents
grups ètnics. Tanmateix, la idealització del passat que, per
entendre’l, es fa des del present tendeix a imaginar-lo mitjançant elements com el patrimoni, sigui material o immaterial, i a fer-ne quelcom immòbil, basat en un model ideal,
com si sempre hagués estat igual. S’obvia així el caràcter
dinàmic i canviant que té i que, per consegüent, tindrà. La
variable del canvi social i del pensament constant és inherent als éssers humans. Aquesta característica, però, genera
en els grups socials, en contextos concrets, incertesa, la
qual alimenta la tendència a cercar refugi en els elements
de l’entorn que ens envolten i donen significat a la realitat.
Simultàniament, sorgeix la necessitat de cercar mecanismes
per protegir el patrimoni i preservar així la memòria col·lectiva
de la societat que el posseeix, bàsicament perquè aquesta
és una expressió més de la identitat d’un grup de població a partir de la qual s’estableix la diferència amb els altres
grups socials i culturals, un element que, entès d’una manera
determinada (la representació del passat va lligada als poders
establerts i a les tendències ideològiques dominants), pot
erigir-se en un símbol de resistència envers els processos
d’uniformització social que ara, al segle XXI, les societats
experimenten amb més força.
A través del patrimoni, la cultura i la simbolització, els diferents individus que formen part d’un indret determinat
són capaços de recordar i reconèixer la pertinença a la seva
comunitat. Històricament, els poders dominants han estat
conscients d’aquests factors, ja que controlar el passat permet fer una interpretació del present i, a partir d’això, construir
un futur a través d’un relat tergiversat però ben articulat en la
mentida. Això ha portat, en innumerables ocasions, a aplicar
la destrucció i la persecució premeditades i organitzades
de qualsevol símbol cultural de les poblacions sotmeses i
divergents respecte a la majoria social del grup dominant.
Foto capçalera: Castell d’Alguaire. Data: 1668. Font: Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya

Aquest fenomen és una variable gairebé constant al llarg
dels segles, ja que, amb la desaparició i l’eliminació de les
formes materials i culturals, desapareix el record i, per tant,
possibles dissidències sociopolítiques que poden afeblir l’ordre imperant. Per il·lustrar-ho, no cal anar a buscar exemples
llunyans en el temps i la geografia, puix que en són un exponent els intents d’uniformització política i cultural del règim
borbònic de Felip V i de les posteriors dictadures del segle
XX a Espanya, que, tot i que amb mètodes i resultats diferents, van maldar per eliminar la llengua catalana i el seu
patrimoni, font de la consciència històrica del Principat i
una de les principals bases que justificaven la resistència cultural, lingüística i política dels catalans.
A escala comarcal, la societat segrianenca no s’escapa
d’aquestes dinàmiques que afecten gairebé totes les societats humanes. Així doncs, si es vol mantenir viva la consciència col·lectiva que fa arrelar la població a la seva comunitat,
és imperatiu conservar i donar a conèixer el patrimoni del
territori. Si bé hi ha una gran varietat de tipus de patrimoni
—cultural, material, immaterial o lingüístic—, en les següents
línies ens centrarem, específicament, en l’històric i material.
El Segrià ha estat, ja des de la prehistòria, un territori habitat i en constant evolució. Les petjades de les diferents
civilitzacions encara són ben presents en el paisatge, fet
que ha condicionat la nostra història i, per extensió, la del
país. El turó de la Seu Vella, per exemple, és el testimoni
més notori del pas d’alguns dels pobles que han dominat
la Península (romans, àrabs, visigots...) i també el món fins
aleshores conegut. D’altra banda, hi ha centenars d’espais
de gran valor històric que, tot i no ser tan coneguts com la
Seu Vella, formen part del patrimoni de la comarca i ajuden
a entendre el present i la formació de la societat lleidatana
contemporània. Així, jaciments arqueològics com les adoberies (Lleida), necròpolis (el Bovalar de Seròs) i edificacions de pedra seca (abundants al Baix Segrià), així com les
construccions de caràcter religiós, com esglésies, capelles
i ermites, que, en el seu conjunt, estan presents en gairebé
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tots els municipis segrianencs, constitueixen altres elements
de gran rellevància historiogràfica i patrimonial que, al mateix
temps, aporten un valor afegit a les poblacions en qüestions
turístiques i d’interès cultural. Més properes en el temps són
les innumerables restes de la Revolució Industrial a Ponent,
on es va desenvolupar amb menys intensitat que a les comarques del litoral català, però, tot i així, va esdevenir crucial per
al desenvolupament socioeconòmic del territori i el seu progrés. Per això, l’empremta d’aquest període històric encara
es pot observar en diferents poblacions que en van ser protagonistes dins les seves limitacions, com Alfarràs i Alguaire,
amb les seves fàbriques de filatures; Almenar, amb el seu molí
fariner; Albatàrrec, amb l’antiga roda de la sénia, i Puigverd,
amb l’estació de trens, essencial per a la millora de les comunicacions i els transports al segle XIX.
Sigui com sigui, és el passat bèl·lic lligat a fenòmens associats al control del territori a través de l’ús de la força i la
coerció el que ens ha deixat un llegat més visible. Aquest fet
s’explica per la posició estratègica del Segrià dins l’est peninsular, la qual ha propiciat que, d’ençà dels temps dels ibers,
les diferents civilitzacions hagin guerrejat per assentar-s’hi i
explotar-ne els recursos i que, com a resultat, hagin buscat
estratègies de control i defensa. Les descobertes recents
en jaciments arqueològics com Gebut (Soses) i el tossal
dels Morts (Alcoletge) són exemples de com, a mesura
que les societats evolucionaven, jerarquitzant-se i competint
amb altres grups, la necessitat de control augmentava i, per
tant, eren necessàries edificacions fortificades. Els romans i
els àrabs van seguir ocupant, com a principal punt d’assentament, el turó de la Seu Vella, tal com havien fet els ilergets, a
més d’emplaçar-se en altres indrets més meridionals, com
Sarroca i Torrebesses, i en d’altres com Alguaire, Alpicat i
Corbins. Tanmateix, és a partir de l’edat mitjana que proliferen els castells i les fortaleses, tot i que alguns eren fruit
de l’evolució de posicions defensives existents amb anterioritat. La majoria no s’han conservat, però en tenim constància gràcies a restes arqueològiques, com les aparegudes
a Gebut i al castell d’Alguaire o els vestigis del castell de
Castellnou de Segrià, de Vilanova de Segrià, que ens mostren
l’emplaçament de fortificacions a la zona.
La ciutat de Lleida també va experimentar aquests canvis
cap al segle XVIII, fins al punt que va perdre el barri gòtic, que
va esdevenir una ciutadella d’ús estrictament militar, la qual
servia per controlar políticament (els càrrecs municipals sovint eren coberts per personal castrense) i militarment
les comarques de Ponent. Durant l’època moderna, però, el
nombre de nous emplaçaments va disminuir, perquè l’esforç arquitectònic es va concentrar a Lleida i perquè la
dinàmica del moment va propiciar que es preferís remodelar
la infraestructura existent a crear obra nova. Amb tot, hi ha
excepcions, com el castell de Raimat o el d’Albatàrrec, més
petits que la ciutadella de Lleida.
La Guerra Civil, per la seva banda, va suposar un canvi
de paradigma, en què es van evidenciar els efectes de les
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guerres modernes i les seves nefastes conseqüències socials, urbanístiques i, per descomptat, patrimonials. Aquell
conflicte va comportar la destrucció d’un nombre considerable de poblacions, sobretot de les pròximes a les ribes del
Segre, com Lleida i Vilanova de la Barca, ambdues incloses,
després de la guerra, en l’organisme Regiones Devastadas.
Paradoxalment, va ser arran d’aquella contesa que va sorgir la idea de memòria històrica com a manera d’explicar,
o, més ben dit, de reinterpretar el passat recent, que havia estat manipulat per legitimar les accions empreses. Tot
i l’intens debat que genera aquest concepte, el Segrià, en
el seu conjunt, posseeix una gran quantitat d’espais associats a la dictadura franquista i a la repressió aplicada pel
règim un cop derrotada la Segona República. Les trinxeres
del front del Segre localitzades en punts com Alcoletge i
l’aeròdrom d’Alfés, o les restes de la Granja d’Escarp i Seròs,
mostren, de manera excepcional, què va significar la guerra
per al territori, l’impacte paisatgístic que hi va tenir. També
el castell de Lleida, on es va localitzar un camp de concentració, o el castell de Gardeny, punt on van establir-se
els militars fins a la dècada dels anys noranta, després que
la Seu Vella quedés obsoleta, són elements que, ateses la
seva rellevància política i la seva visibilitat actual, potencien
la coneixença dels fenòmens bèl·lics recents i, més enllà dels
combats, permeten contextualitzar amb més facilitat els sistemes de govern o les lluites ideològiques que hi va haver
darrere d’aquella guerra.
Aquest seguit d’elements que constitueixen una part del
ric patrimoni segrianenc són crucials, i, pedagògicament
parlant, permeten a la societat actual no només entendre
d’on ve, sinó també prendre consciència de grup i de les
dinàmiques socials, polítiques i econòmiques que han
convergit per crear el seu present. Per això, el patrimoni és
un recurs permanent per interpretar el passat i, al mateix
temps, per construir un futur a partir d’unes bases i uns pilars que uneixen el col·lectiu. El patrimoni és, per si mateix,
una mena d’empremta de la memòria social, d’un passat i d’un
present compartits que esdevenen, també, simbòlics i identitaris. Si s’utilitza d’una manera que s’adeqüi a la realitat, és
a dir, a partir del rigor historiogràfic i no partidistament ni
simplista, pot ser una eina amb una gran capacitat d’acció
per potenciar un esperit de comunitat que, posteriorment,
ajudarà a cohesionar la societat i, per tant, afavorirà el progrés
social i cultural.
La línia que separa la gestió del patrimoni d’un ús nacionalista i partidista és especialment fina. Sovint aquest ús
cau en les limitacions de privilegiar formes específiques de
patrimoni i, doncs, tendeix a excloure’n aquells elements
considerats irrellevants o inútils, que erosionen la visió del
passat col·lectiu que se cerca construir. Per aquest motiu
s’ha de tenir present la importància de conservar, però sobretot de difondre amb rigor científic, aquesta herència històrica que posseïm i que reclama la nostra atenció per a la
seva preservació.
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Aka Modesto: quan el matalàs no és per dormir

L’Atlas Mnemosyne, d’Aby Warburg, la recopilació foto
gràfica d’obres d’art d’Orient, l’antiguitat clàssica
i el Renaixement, i la documentació gràfica i escrita
contemporània de l’esmentat historiador, posades les
unes al costat de les altres sobre una mateixa pissarra,
va evidenciar uns patrons gràfics comuns que van
donar lloc a un procediment d’exploració i presentació
de sistemes de relacions no evidents mitjançant tècni
ques de collage i muntatge.
Cada compte d’Instagram no és més que una d’aquelles
taules que Warburg omplia d’imatges que el fascinaven:
als murs de cada perfil s’hi acumulen fotografies dels
nostres viatges exòtics, àpats perfectament presentats,
amistats incondicionals, moments de gaudi temporals.
Egòlatres, narcisistes, pretensiosos mostrant la nostra
millor versió que queda immortalitzada al núvol. Som
riures fingits, fràgils, forçats o fins i tot editats. Viatgem
sense moure’ns de casa, lliscant el dit sobre una pantalla
i anem regalant “m’agrada” a allò que anhelem. Mit
jançant aquestes breus pulsacions sobre les pantalles
negres, els algoritmes d’aquesta xarxa social s’enca
rreguen d’establir les corresponents relacions.

en pintura, escultura i arquitectura. Al llarg de la història
de l’art, qualsevol idea innovadora que s’escapés dels
diversos patrons establerts i coneguts ha estat sempre
motiu de qüestionament artístic o controvèrsia.
L’obra d’Aka Modesto em va començar a encuriosir i
volia conèixer la persona que hi havia darrere de tot
aquest moviment. Vaig demanar-li de quedar en una
terrassa: buscava fer una entrevista en un ambient
distès, relaxat, sense pretensions ni guions establerts.
Que la mateixa conversa ens dugués on ens hagués
de dur. Quan ens vam trobar amb Aka Modesto tenia
moltes preguntes en ment i anotacions per comentar.
Al final, vaig acabar apuntant ben poca cosa. Es va
acabar convertint en una trobada de dos desconeguts
en què van passar les hores entre cerveses i on es van
explicar més coses (i més interessants) de les preguntes
que tenia prèviament anotades.
La seva trajectòria artística va iniciar-se amb les cari
catures i va continuar amb l’art del grafiti. Aka Mo
desto em va comentar que sempre ha buscat referents
locals i no estrangers: la seva influència principal va ser

Us preguntareu per què referencio un historiador del
segle XIX quan l’article se centra en una obra artística del
XXI. Doncs perquè va ser mitjançant aquests patrons de
relació com Instagram que em van dur a conèixer l’obra
d’Aka Modesto.
Qui és Aka Modesto? És el sobrenom amb què trobem
l’artista a Instagram. Una persona anònima que empra
matalassos abandonats a Lleida com a llenç i un esprai
com a pinzell. Un matalàs és un suport artístic poc
habitual —si més no, a l’art plàstic en l’àmbit català.
Estem acostumats a les categories de les arts provinents
dels arquetips i de les divisions acadèmiques establertes
durant el segle XIX: l’art plàstic era allò que es classificava
29
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diverses entrevistes: una nit va escriure una frase sobre
un dels murs d’una comissaria de la policia de Lleida.
Enxampat per les càmeres i poc satisfets no només
amb l’acte, sinó amb la cita que adornava els murs,
va ser multat. Aquest fet, però, no va ser motiu per
cessar o decaure en la seva inquietud. Acompanyat
sempre d’un pot d’esprai, es va topar un dia amb un
matalàs abandonat on va decidir escriure-hi La policia
quiere arruinar mi carrera artística. És bastant obvi que
fa referència a l’esdeveniment d’aquella primera nit,
una frase que li ha funcionat (i li continua funcionant)
com a leitmotiv de la seva trajectòria artística.

Món Mort, artista lleidatà, amb una obra mural d’un
missatge polític i social punyent, a través de qui va
aprendre els codis d’art urbans.

Aka Modesto decideix documentar la incisió sobre
aquest matalàs fent-li una fotografia. L’endemà s’adona,
a través de les xarxes socials, que s’havia “desplaçat”
fins al centre històric de la capital lleidatana, és a dir,
que algú, conscient del missatge, va voler que aquest
fos més visible i el va traslladar fins a un punt més
cèntric. O potser només va ser casualitat i algú volia
fer servir el matalàs per donar-li la seva funcionalitat
habitual, la de dormir.

Però, com passa Aka Modesto del grafisme a pintar
sobre matalassos? L’artista ha explicat l’anècdota en

A partir d’aquí, l’artista va començar a escriure frases
sobre matalassos que s’anava trobant abandonats en
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diversos punts de la capital del Segrià: el contingut i
l’idioma de les frases varien segons el seu estat anímic.
Podria estendre’m i incidir en les diverses temàtiques
de les frases que trobem als matalassos, però crec que
és més interessant que el lector ho xafardegi ell mateix.
Aka Modesto em va deixar molt clar que tota aquesta
iniciativa neix de l’espontaneïtat, de la improvisació.
És un projecte personal que fuig de la recerca de la
fama o el renom, al contrari, busca allò underground,
mantenir-se en l’anonimat, lluny del mercat de l’art. Si
us hi fixeu, els matalassos-llenç no estan signats, tan sols
són reconeixibles i atribuïbles a l’artista per la sanefa
amb ones i els punts que emmarquen la cita, frase o
vers, un cop entren a formar part dels mitjans digitals.
Després de parlar amb l’artista, “Aka Modesto” és un
nom que li encaixa fins a la medul·la. Fins i tot no es
consideraria ni artista, ni el que fa, art. Sempre actua
amb el que li sorgeix de dins: una pulsió, una necessitat
d’expressió que a la llarga, i sense voler-ho, els social
media han convertit en art.
Al llarg de la història de l’art s’han dut a terme anàlisis
diverses respecte a la funcionalitat d’un objecte consi
derat artístic: en un contenidor, és brossa; dins d’un
museu, sobre una peanya o dins d’una vitrina, esdevé art
adorat i respectat. La consagració de l’objecte. A mesura
que el segle XX va anar avançant, fins i tot va deixar de
ser necessari que la peça entrés dins el cub blanc: la mera
intervenció de l’artista converteix l’andròmina en art.
La frase If it disturbs you, it’s art significa que si et molesta
o commou, és art. Un matalàs vell ens molesta, ens fa
nosa a la vista, no només per la seva evident volumetria,
perquè ocupa un espai visual. De la mateixa manera, els
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sensesostre, ocupant espais a les nostres vies públiques,
també “molesten”, però sovint ja no ens commouen, no
establim un diàleg, i resten ignorats.
Aquests matalassos que Aka Modesto utilitza com
a suport sovint es recolzen en contenidors, punt de
partida de la brutícia, del rebuig. No només es troben
en espais marginals, sinó que alhora també poden ser
en llocs que sovint no estaríem acostumats a trobarlos, però que permeten aplicar la mateixa crítica social
o política: comissaries, caixers automàtics, a prop de
supermercats o, fins i tot, en aquells carrers amb un
estatus socialment “elevat”.
Probablement, el matalàs és l’objecte d’una casa que més
restes humanes acumula amb el temps: ronya, immun
dícia, àcars, pell morta, tota mena de fluids… Passen
els anys i es llença, es converteix en rebuig; tanmateix,
com diuen en anglès, one man’s trash is another man’s
treasure. Sempre hi ha algú que li troba un nou ús, ja
32

sigui per dormir en una superfície més amable que un
cartró humit o bé, com l’artista que ens ocupa, per
intervenir-los. Ara bé, un cop escrit un missatge que ha
aconseguit un cert ressò mediàtic, aquest adquireix un
caràcter artístic, reivindicatiu i, per tant, també un valor.
Al cap i a la fi, no deixa de ser el mateix objecte que
era rebutjat. Curiosament, si Aka Modesto no hagués
escrit mai sobre un matalàs, aquests continuarien sent
un objecte brut, abandonat i visualment molest. Ben bé
com l’Urinari (1917) de Marcel Duchamp, un (el) readymade que fins que l’artista francès no el va signar, només
era un objecte ordinari.
Aquesta part del projecte artístic d’Aka Modesto
comprèn una mica de cadascuna de les arts plàstiques
que mencionava al principi. És evident que el matalàs
té la funció del llenç en blanc; alhora, recolzats sobre
els murs de diversos edificis, funciona com un alt relleu
que sobresurt d’una paret. La seva volumetria, sigui en
horitzontal o vertical, parla d’una arquitectura urbana
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a petita escala. Però podem parlar també de poesia
visual: els missatges d’Aka Modesto són haikus urbans
que, amb una crítica punyent cap a la societat actual
—i de vegades fent una incidència particular a aspectes
de la ciutat de Lleida—, busca sacsejar ments. Aquests
aforismes corrosius ens evoquen referents de l’art
conceptual polític conceptuals dels anys setanta com
Jenny Holzer o Barbara Kruger, ambdues conegudes per
l’ús polític de missatges contundents en frases curtes en
espais públics.
Per a aquells lectors que encara s’ho preguntin, en aquest
article no sabria dir si he parlat més de l’artista o del seu
art. Potser una mica d’ambdós. Però és que difícilment
són indissociables. Si més no, podem posar en relleu
que a Lleida hi ha un art que passaria desapercebut si
no fos per les xarxes socials. I si col·leccionéssim imatges
de tot allò i d’aquells que passen desapercebuts? Quines
relacions hi establiríem?
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Amat Baró*

BALANÇ LECTOR

Report

La Divina comèdia, escrita pel Florentí Dante Alighieri entre 1304 i 1321 aproximadament,
és una poesia èpica, gènere literari que consisteix en la narració en vers de les gestes
dels herois. Aquestes gestes constitueixen un model de virtut, siguin veritables o
fictícies. La Divina comèdia representa un compendi de la cultura i el coneixement
medieval, tant en allò religiós com en allò filosòfic, allò científic i allò moral.
Originalment, el poema es va anomenar Comèdia, nom que designava les obres amb
finals feliços, per oposició al concepte clàssic de la tragèdia. Quan Giovanni Boccaccio
va rebre l’encàrrec d’escriure sobre l’obra, la va dir Divina comèdia per evidenciar la
centralitat dels valors cristians.
Ara que els amics de la revista ARTS m’han proposat que parli
de les meues lectures, decideixo d’acceptar per tancar el trist
2021 fent una reflexió sobre alguns dels llibres que he llegit
enguany; d’una altra manera, potser s’haurien escapat. Cal
buscar raons que t’inclinin cap al positivisme. Ho dic perquè
acceptar encàrrecs amb l’única paga de l’agraïment genera
dubtes. I ja que toquem el tema, estirem-ne un momentet la
veta: caldria reflexionar sobre la relació entre la qualitat dels
textos que llegim i l’incentiu que els genera. No podem obviar
que vivim en un país que no té professionalitzada la parcel·la de
l’escriptor. Si tota acció genera una reacció, aquesta en concret
bé podria resultar en uns papers emplenats d’idees poc afinades
precisament perquè l’escriptor les elabora en la clandestinitat.
Si això té a veure amb l’estat pèssim general de l’ordre de les
coses, ho deixo en mans del lector.
Tanmateix, malgrat la precarietat del sector literari, observem
que s’imprimeix i s’edita més que mai. Aquest fet suscita
comentaris bonistes del tipus “felicitem-nos per tal com
vivim en l’època més alfabetitzada i lectora de la història”.
Bé. Jo, que soc cínic per naturalesa, m’estimaria més un cert
analfabetisme homèric. I per aquest motiu, cada dia m’agrada
menys freqüentar llibreries. M’hi sento abassegat, reclamat i
assetjat igual que en un mercat del Marroc. Aquest fet explica
com les meues lectures no són de taula de novetats de llibreria
moderna, enrotllada i xupiguai. Així les coses, enguany he
saldat un compte que tenia amb mi mateix: la Divina comèdia.
De matinet, assegut en una cadira, el llibre contra un faristol
reposant sobre una taula, el llapis en una mà i el regle sobre
l’altra. I vinga: quatre o cinc mesos de plaer.
He fet anar la traducció de Joan Francesc Mira (que ja coneixia
de les que en féu dels Evangelis i també de l’Odissea) editada per
Proa per primera vegada el 2000. Es tracta d’una traducció en
vers que respecta el metre de l’obra original, el tercet encadenat.
És a dir, estrofes de tres versos decasíl·labs units per una rima

34

molt subtil que les va lligant les unes amb les altres (ABA-BCBCDC-DED, etc.). Val a dir que Mira s’ha despreocupat de la
rima i ens presenta la traducció amb un vers de deu síl·labes sí,
però blanc, sense consonància —si bé té el detall de fer rimar
dos versos al final de cada cant. Personalment, ho he trobat
un encert. L’edició presenta el text català acarat amb l’italià,
la qual cosa ja et permet d’incorporar la musicalitat de la rima
a la lectura només inclinant un pèl el cap. I essent l’italià tan
semblant al català, la cosa resulta assequible. D’altra banda,
haver bandejat la rima ha permès al traductor de presentar un
vers sintàcticament clar, net i natural. I això, en un text d’aquesta
llunyania històrica i d’aquesta alçada intel·lectual, s’agraeix.
És precisament aquesta claredat sintàctica la que m’ha apartat
de la traducció de Sagarra. Perquè, en realitat, la meua idea
inicial era posar-m’hi amb la de l’autor de Vida privada pel seu
prestigi i la seua anomenada. Me la vaig comprar el 2007 en
l’edició que en féu Quaderns Crema també l’any 2000. Però no
hi ha hagut manera. Malgrat el virtuosisme lingüístic i l’habilitat
poètica del gran mestre per resoldre la translació idiomàtica en
una poesia netament catalana i alhora admirablement fidel al
text original, el resultat fatiga com un espectacle de circ que
consisteix exclusivament a fer caminar l’equilibrista per la corda
fluixa. Un acaba per hiperventilar. La tensió continuada no
te’n permet el gaudi ni l’aprofundiment. La de Sagarra és una
traducció d’autor, que li degué servir a ell per enfilar-se al punt
més alt de la tècnica versificadora, però que no té en compte
el lector. Per aquesta raó, mai no sabrem agrair prou a J.F. Mira
la generositat d’oferir-nos un Dant català tan diàfan. Finalment,
el mateix Mira obre cadascun dels 100 cants de la Comèdia
amb una pàgina introductòria que fuig de l’exhibició erudita
i es dedica a esbrossar encara més el difícil camí de la lectura
al·lucinant que suposa aquesta obra.
Però, què puc dir jo de la Divina Comèdia sense fer el ridícul i des
cobrir les meues vergonyes? Potser que em sembla inversemblant
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que algú pugui haver-la escrit. No pareix la feina d’un home sol,
i tanmateix ho és. No és comprensible, perquè no és humà,
que el Dant sostingués durant tants versos la inspiració, l’estat
d’ànim i la disposició intel·lectual al màxim nivell a què un ésser
humà pot arribar. I tot i no ser comprensible, és. I aquesta deu
ser una de les grans ensenyances de la Comèdia. El contingut ja
el sabeu. El mateix Dant es troba en una crisi vital que el posa
a la vora del precipici, quan, per obra dels cels i de l’amor de
Beatriu, rep, in extremis, la visita de Virgili, el qual li farà de guia
espiritual per, en primer lloc, caminar entre els obstacles de l’infern que amenacen la ment del Dant i, a continuació, trobar
el viarany cap al paradís, on il·luminarà totes les seues virtuts,
previ pas pel purgatori, en el qual es troben tots els esperits a
qui els ha anat de poqueta virtut, la qual esperen completar
a través de proves i a través d’acumular resos al seu favor per
part dels éssers que encara els recorden en el món exterior. Per
això van demanant al Dant que quan hi torni els apressi en llurs
oracions com aquell que demana una recomanació o l’altre que
ven loteria. Afegiré que al paradís ja no és Virgili que li mena els
passos i li fa explícits els misteris de la Glòria, sinó la seua estimada Beatriu, calze de l’etern Amor creador.
I entremig, tot. Tot el que havia donat la història de la cultura,
la filosofia i la literatura en meravellosa síntesi; tota la qualitat
plàstica per fer caminar les idees; totes les virtuts narratives per
explicar una història, tot el mestratge literari per recrear la quotidianitat amb quatre mots; tota la passió poètica per encendre
els cors d’emoció; tots els moviments psicològics de què és capaç la ment humana; i humor, i enginy, i història, i anècdotes...
Fins una menció de Lleida! “Maria anà de pressa a la muntanya;
/ i Cèsar, per poder sotmetre Ilerda, / colpí Marsella i va córrer a
Espanya.” (Purgatori, cant XVIII, vers 101). I de Catalunya, que
el Dant ja tenia ben clissada al segle XIV: “Si el meu germà pogués veure això / evitaria la pobresa avara / de Catalunya, per
no rebre’n dany.” (Paradís, cant VIII, versos 76-78). O dels trobadors occitans. Els versos 140-147 del cant XXVI del Purgatori
són escrits en provençal i són un homenatge directe a Arnaut
Daniel, que Dant considera mestre poètic seu: “Leu suit Arnaut,
que plor e vau cantan...”.
Així que ja ho veieu, enguany la Comèdia de Dante Alighieri,
que Boccaccio va qualificar de divina, ha sigut la meua lectura de pes… amanida, esclar. L’he salpebrada de poesia modernista —o simbolista. Així Verlaine, Juan Ramón Jiménez i
Maragall m’han fet adonar que el Modernisme és la darrera
gran conquesta de la lírica: la música de l’esperit. Aquella melodia dolça que emparenta l’ànima amb les estrelles; aquelles
imatges que se’ns apareixen per mostrar-nos l’estat ideal de
les circumstàncies humanes per evadir-se immediatament: tot
això es troba xifrat i per sempre en la poètica d’aquests pintors
de la paraula i músics del vers. També resulta bonic veure les
diferències entre caràcters i latituds. Deixeu-me apuntar ràpidament que el Modernisme català recolza encara amb tanta
força contra la tradició i la societat rural i primitiva, que, si d’una
banda el pes de la terra i la força de l’arrel no li permet envolar-se tant com al francès, per exemple, de l’altra li assegura
la integritat emocional i l’abast comunitari. I això no és poca
cosa. Finalment, el modernisme de l’andalús J. R. Jiménez
rebla el tòpic amb un doll fresc i potent de pintoresquisme
i d’art connaturals: és bellesa perquè sí que gairebé podria

embafar, si no fos escrita per uns
dits de cristall transparent!
Tampoc no vull deixar de mencionar les lectures filosòfiques.
Són importants per al poeta —i
per a tothom— per desconfiar
de la intuïció i dels cants de sirena de la fantasia. A mi em va
molt bé l’Aristòtil. No l’entenc
i això em fa recordar que soc
bastant curt de mires. A més,
llegit de bon matí, és com un massatge al cervell que et lubrica
les connexions neuronals. La seua lògica abassegadora t’obre
els ulls a una realitat personal i social curulla d’emperadors
despullats i d’opinions airoses sense cap fonament. N’he llegit
Sobre l’ànima, i n’he tret que aquesta entitat és una pissarreta en
blanc susceptible, no ja de rebre, sinó d’assimilar-se amb tot allò
de què es constitueix la realitat i que és capible. O sia: l’estagirita
diu que tenim la capacitat, no sol de ser bons, alegres, savis o
pacífics, ans de ser la bondat mateixa, l’alegria, la saviesa o la
pau, i podem ser-ne el contrari, esclar. Com?... Aquests garrotins que he escrit mentre el llegia potser ho il·lustren —ja he dit
que em costa d’entendre’l:
El destí de la foscor
la transparència;
aquesta atrau el color
i es torna fosforescència!
No t’espanti la foscor,
no és sinó llum en potència;
amb paciència i amb color
serà llum, ho diu la ciència.
Cal, doncs, suposo, activar la intel·ligència per fer-se transpa
rent, restar en blanc i en silenci com un full verge i llavors
acolorir-se —llegint Juan Ramon, Verlaine, Maragall...
No ho sé, però amb Aristòtil, finalment, un copsa el pensament
científic lligat amb un fil de teologia. I el tot transcendeix.
Aquest ha sigut bàsicament el meu any lector. Bàsicament, perquè no he parlat dels mesos d’estiu, que, entre altres coses,
vam dedicar a llegir en família una adaptació de l’Illa del tresor.
També hem llegit contes, i vull mencionar-ne els de La granota
del neerlandès Max Velthuijs com un cim en aquest gènere. I
vaja, aquests dies hem llegit el Poema de Nadal de Josep M. de
Sagarra i ara l’hem substituït pels Pastorets de Folch i Torres,
que representem de mica en mica abans d’anar a dormir per
entendre el Verb en boca d’un infant.
*Amat Baró (Almacelles, 1982) recita per bona part del país,
sol o acompanyat de Xavier Baró, amb qui roden l’espectacle
ambulant Catalunya i Joglaria. Ha publicat els llibres de poe
mes Abracadabra! Poemes i cançons, On has deixat la falç?,
Gegantíssims i La marca de Caín, i ha escrit l’obra de teatre El
retaule del repoblament. Ha traduït al català Poemes saturnians
de Paul Verlaine. Ha ideat i dirigit l’espectacle Catalunya: super
vivència estel·lar (de l’Enamorat de Ripoll a Jordi Gort) i d’altres
sobre l’obra de Shakespeare, de Màrius Torres i d’Apel·les Mestres.
Col·labora amb els diaris Ara i 7Accents escrivint-hi articles.
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Gestat entre provetes, fluids químics, productes d’ús quo
tidià i injectors, Jaume Lladós ens presenta el seu projecte fotogràfic més personal: GLOBS, CIÈNCIA ATZAROSA.
Amb el seu objectiu, captura magnituds com la velocitat
(v) la densitat (p) i la trajectòria (rx, ry, rz) o el temps (t).
Impactes que revelen un bell univers poblat per éssers,
fins ara, desconeguts per l’ull humà.
GLOBS neix el 2013 –coincidint amb el que l’artista defineix
com un moment de “foscor creativa”– durant un treball de
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recerca al laboratori d’Agroferti. És llavors quan Lladós repara
per primer cop en les capritxoses formes de les mescles i, entre
el 2013 i el 2014, captura més de 114.600 instantànies. Un
extens arxiu, seleccionat i editat durant tres anys, i que el 2016
ens ofereix aquest “petit” aperitiu. Gaudiu-ne.

http://jaumellados.com
/www.instagram.com/jaume_llados
https://www.facebook.com/GlobsLladós-476360989200773
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XXXVI PREMI DE PINTURA
CERCLE DE BELLES ARTS 2021
DEDICAT A

JAUME MINGUELL MIRET
Jaume Minguell Miret (Tàrrega 1922
-1991) era fill de Josep Minguell Gené,
pintor, decorador i res
taurador, de
qui va aprendre l’ofici que va esde
venir el fonament en la seva trajec
tòria com a muralista al fresc.
En la seva formació inicial, als anys
30, Jaume Minguell va rebre el
mestratge d’un dels deixebles de
Rusiñol, Àngel Oliveras, a l’Escola
d’Art i Oficis Artístics de Tàrrega, i
de Joan Vila-puig, un dels principals paisatgistes de la primera
meitat del segle XX a Catalunya, amb la qual cosa la seva primera
formació va ser postimpressionista. Aquesta primera formació
ca anar acompanyada pel seu intens treball autodidacta: en
aquests anys, Jaume Minguell, en plena joventut, es va instal·lar
al seu gran taller, on va pintar tota la vida. Hi realitzava sessions
de dibuix i pintura (natures mortes, retrat, figura...) amb amics
pintors, i als anys 40 s’hi va incorporar Lluís Trepat.
Des dels inicis dels 40, la seva obra ja es va poder veure en
diverses exposicions individuals i col·lectives a Tàrrega, Lleida,

Obra guanyadora de Leonor Solans, del 36è Premi de Pintura del
Cercle de Belles Arts

Barcelona i també a Madrid, on va obtenir diversos premis i
reconeixements.
Dels anys 50, destaquen els viatges a Itàlia, França, Bèlgica i
Holanda, on va poder visitar i estudiar els destacats pintors dels
museus, les pintures murals dels grans edificis i, per altra banda,
pintar i dibuixar en la seva estada a l’Haia. Són anys en què,
paral·lelament, s’endinsa plenament en la pintura mural al fresc,
una pràctica que ja esdevé constant al llarg de la seva trajectòria.
Si bé durant els anys 50 la pintura de cavallet està marcada
per l’expressionisme, a l’inici de la dècada dels 60 s’endinsa en
l’abstracció de caràcter informalista, i l’any 1964 funda, amb
Pérez Pallarès, Coma Estadella, Jové i Vives, el Grup Cogul. L’any
1969 la seva obra és seleccionada a l’exposició col·lectiva 2nd.
Exhibition of Contemporary European Painters in U.S.A a Nova York.
Paral·lelament, durant aquesta dècada treballa en tres dels grans
conjunts murals que va realitzar: l’església parroquial de Tàrrega
(1958-1965), el Palau de la Diputació de Lleida (1964) i l’església
nova de Sant Miquel de Mont-roig del Camp (1962-1969).
Als anys 70, es llicencia en Belles Arts a la Facultat de Belles Arts
de Barcelona i en qualitat de catedràtic de dibuix l’any 1975 es
destinat a l’Institut de Sama de Langreo (Astúries), on resideix
gairebé dos anys i des d’on finalment trasllada la seva tasca
docent a l’institut de batxillerat de Tàrrega.
Al llarg de la seva trajectòria de més de 50 anys va realitzar
un gran nombre d’exposicions individuals i col·lectives. L’any
1987 fa l’exposició antològica de la seva trajectòria a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Jaume Minguell, Paller, 1948

L’any 1980 finalitza un dels quatre conjunts murals més destacats,
el de l’església parroquial de Bellpuig, i el 1988 rep la Medalla
Morera del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, on l’any se
güent es realitza l’exposició antològica com a muralista. Jaume
Minguell és considerat un dels testimonis més rellevants de la
pintura mural realitzada durant la segona meitat del segle XX a
Catalunya, amb més de 30 conjunts murals al fresc repartits per
la geografia catalana i també pel Principat d’Astúries.
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