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EDITORIAL

El català està en clar retrocés.
Que la població havia baixat la guàrdia quant a l’ús social del
català, fa dies ho percebíem i ho sabíem; que tothom seguia
canviant de llengua tan aviat se li adreçava algú en castellà ja
era i és un mal crònic; que políticament s’hagués intentat fragmentar el territori dels Països Catalans, perquè tothom pensi
que parla una llengua diferent fa dècades que es fa... però que
els nostres polítics, davant dels atacs que estem rebent, intentin
enganyar-nos, tot venent victòries davant les greus amenaces
que està patint la llengua, això és nou.
En els darrers mesos hem vist com el català sortia a la palestra
una vegada més. Enmig de la repressió política que està patint
Catalunya, aquest tema no se n’ha escapat. Si ja va costar déu i
ajuda que es garantís una mínima presència en les plataformes
audiovisuals, que segur que no s’acabarà complint. Després li
ha tocat el torn, via judicial, al sistema d’immersió lingüística a
l’escola, que tan lloat ha estat, que tant ha cohesionat la societat catalana i que tan cobdiciat ha estat per la banda unionista,
per entrar a desmantellar-lo.
I se n’estan sortint, sí, però no per la seva destresa, sinó per
la nostra ineptitud i la fal·lera de fer veure que estem fent allò
que realment no fem, que és defensar el català. A les primeres
declaracions de “hem blindat el català” li han seguit les sentències que demanen que s’apliqui el 25 % de castellà a l’escola.

I llavors, els nostres aplicats polítics han corregut a fer veure
que esquivàvem sentències que segur que tornaran encara més
rebregades i amb més contundència de les que han vingut.
La realitat és que estem assistint a un espectacle lamentable, on
es cerca un consens polític per salvar la immersió que no sap
ningú on porta, perquè des de posicions polítiques completament oposades tothom hi veu que s’ha complert el que n’esperaven, i les interpreta a la seua manera. El pitjor de tot és que el
consens polític tan anunciat, ni ha convençut els més implicats
en la defensa de la llengua, ni ha arribat a la gent del carrer,
que no s’ha mobilitzat per un tema tan cabdal per la nostra cultura i societat. Des de les institucions en comptes de demanar
complicitat i mobilització, el que s’ha ofert són consensos buits.
Una vegada més, haurem de ser les plataformes i entitats culturals, i cada parlant els qui amb el compromís diari per la
nostra parla salvem el català, i haurem de tornar als eslògans,
i a il·lusionar-nos en cada pas que fem per mantenir viva la
nostra identitat com a poble, que sabem que passa per la llengua indefectiblement. A ARTS ho sabem sobradament i no ens
conformarem amb cap iniciativa que no sigui avançar cap al
reconeixement ple de la nostra parla en tots els àmbits de la
nostra societat. I sobretot volem una veritable immersió lingüística, dotada com cal i garantida com una eina de cohesió
nacional, que aturi de forma real aquest retrocés que està patint el català.
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Estem de celebració

És difícil resumir la història, tan activa durant 75 anys, d’una
petita entitat com el Cercle de Belles Arts de Lleida, de tot allò
que ha representat per a la ciutat en uns moments difícils, primer, i sempre sota l’atenta mirada política del règim franquista,
i actualment amb llibertats, però amb la manca de lideratge, de
guia cultural i artística a escala mundial, amb tot allò que això
comporta i condiciona. Tanmateix, ho hem d’intentar, malgrat
el risc que, de manera involuntària, ens deixem de citar persones i fets que hagin tingut una actuació destacada, i també ho
hem de fer perquè l’entitat ha estat el fruit de l’esforç durant
molt de temps de molta gent, diversa, sí, però sempre amant
de la cultura, i perquè ara hem arribat al 75 aniversari de la seva
creació i ho hem celebrar.
He repassat antigues històries i altres documents, i a més he fet
consultes, i de tot plegat n’he fet un resum, un petit extracte
d’allò que ha estat l’entitat i que vol seguir sent: la ciutat de Lleida viu un període previ al 1936 de força dinàmica creativa molt
relacionada amb Barcelona i amb París, però amb l’arribada de
la guerra tot es va aturar.
A partir dels anys 40, i sempre esquivant la vigilància del Gobierno Civil, es va començar a plantejar la creació de l’entitat
amb persones com Francesc Charles Pardell i Marià Gomà, conjuntament amb un grup de joves com Josep Benseny, Leandre
Cristòfol i Abad Gil, entre d’altres, i va ser una realitat el febrer
de 1947. L’arquitecte Marià Gomà en va ser el primer president.

La primera ubicació del Cercle va ser el convent del Roser, al
carrer Cavallers, on també s’hi va instal·lar l’Escola del Cercle,
amb un esperit de formació d’alumnes en dibuix i pintura. L’arquitecte Gabino Lagarriga en va ser el primer director, i constava de dues branques: dibuix artístic, dirigida primer per Martí
Serés i després per Leandre Cristòfol, i dibuix lineal, dirigida per
Manuel Méndez.
L’any 1949 s’hi va afegir la Secció de Modelatge, dirigida per
Jaume Perelló.
L’activitat del Cercle es va multiplicar amb exposicions, conferències, debats…
Van anant sorgint tendències i corrents artístics, i amb viatges
a París.
Entre els artistes més dinàmics, destacaven Leandre Cristòfol,
Ernest Ibàñez, Josep Benseny, Marià Gomà, Manuel Niubó, Lluís
Trepat, Roig Nadal, Mercadé, Tapiol, Jaume Minguell, Roca Delpech i Víctor P. Pallarés, entre d’altres.
També es feien concerts de música amb Josep Riera i Lluís Virgili,
entre d’altres.
Es va crear el primer Cine Club de Lleida.
De 1950 a 1964, es va crear el Premi de Pintura Medalla Morera,
un guardó d’àmbit estatal per a temàtiques lleidatanes i sota la

Lliurament del diploma al Cercle, amb motiu del 75è aniversari de l’entitat
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presidència de Joan Manuel Nadal Gaya, la Medalla Maria Vilaltella de pintura, la qual va tenir força difusió i prestigi.

L’entitat, en el seu conjunt, ha estat, i així continua sent, sempre
oberta a totes les tendències artístiques.

En l’àmbit de la literatura, l’any 1962, Joan Fernández Coll va
crear el Premi Urriza de novel·la, també amb molt d’èxit.

Durant tots aquests anys, totes les persones que han format part
de la junta han fet possible, amb el seu treball constant, el bon
funcionament i el bon caliu intern de l’entitat, entre les quals cal
destacar l’entranyable Paco Esteve, a qui recordem.

Es van crear premis per a l’edifici nou més destacat de Lleida.
Més tard, es va crear el Premi Marraco d’Or, que es va atorgar a
Leandre Cristòfol, Joan Oró, Emili Pujol, Ramon Vilaltella i Francesc Pons.
L’any 1964 va ser un any brillant per a l’entitat, atès que es
va crear el Grup Cogul amb els pintors Albert Coma Estadella,
Àngel Jové, Ernest Ibàñez, Jaume Minguell, Víctor P. Pallarés i
Albert Vives. Eren l’avantguarda artística de prestigi a tot el país
i emblemàtica de les terres de Ponent, encara avui no superada.

Des dels inicis, els presidents que ha tingut l’entitat, independentment de la durada en el càrrec, han estat, per aquest ordre:
- Marià Gomà Pujades.
- Joan Manuel Nadal Gaya.
- Fernando Colás.
- Álvarez Pallás.
- Romà Sol.

L’any 1969 es va crear el Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de
Lleida, que encara perdura avui dia.

- Guillem Sáez Aragonés.

A finals dels anys 80 es va crear el Premi Marraco, destinat al
foment de l’art als centres penitenciaris.

- L’arquitecte Navarro.

El 1990, de la mà de Manel Garcia Sarramona, es va crear la
revista ARTS, amb força contingut cultural i que encara dura
actualment, amb Francesc Català al capdavant i amb altres col·
laboradors, i que constitueix avui dia un dels actius més importants del Cercle.
El 1991 es va crear la Secció de Teatre amb Josep Fonollosa,
Albert Llorens i Miquel Lluís Sabaté, entre d’altres, i actualment
dirigida per Benet Ballespí amb força dinamisme. Es va crear la
coral Estel, que ha funcionat fins fa molt poc.
Cal destacar la formació del grup musical d’instruments de corda i pua, amb molt bona acollida del públic i avui dia dirigit per
Ramon Marsol.
Fa uns dos anys es va formar un dinàmic grup de dibuix, Urban
Sketchers, dirigit per Joan Mestre i connectat a altres grups, que
fan dibuixos de ciutats i paratges d’arreu del món amb molt d’èxit.
Cal destacar l’activitat constant dels tallers de dibuix, fotografia,
pintura, aquarel·la i escultura.

- Amadeu Clarià.
- Jaume Vilella Motlló.
- Divina Drudis Solé (actual presidenta)
Aquest és un breu resum de la història del Cercle de Belles Arts
de Lleida, una història de voluntat col·lectiva i amb decisió ferma de continuïtat per fer art, cultura i país. És, sens dubte, el
millor resum i herència de la seva història. L’entitat està actualment presidida i dirigida per Divina Drudis Solé, qui segueix
amb l’esperit de la dinàmica de 75 anys d’esforços.
L’actual presidenta va substituir en el càrrec Jaume Vilella Motlló,
una persona amb una activa i dilatada trajectòria de 40 anys, i
tots dos amb una clara voluntat de servei.
En aquest aniversari, desitgem llarga vida a l’entitat i continuïtat
en la seva tradició de no escatimar esforços i mantenir la voluntat de servei a la nostra societat.
Miquel-Àngel Soriano-Montagut Marcos,
vocal de Junta del Cercle de Belles Arts de Lleida
Lleida, 10 de juny de 2022
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Francesc Gabarrell Guiu
Lleida ha estat, i és, territori d’allò que Will Eisner va definir
com a “art seqüencial”, territori còmic. La punta de l’iceberg
són dos referents indiscutibles nascuts a la capital de
Ponent: Miguel Gallardo i Alfons López.
El recentment desaparegut Miguel Gallardo és un dels
autors més destacats dels darrers quaranta anys al nostre
país. Conegut per ser el creador de Makoki (1977), el
personatge més emblemàtic del còmic underground
espanyol dels anys vuitanta, va ser membre fundador i
col·laborador habitual de la històrica revista contracultural
El Víbora. També va crear historietes per a la premsa,
com ara les tires de Buitre Buitaker per a ABC o la sèrie
Perico Carambola per a La Vanguardia. A partir dels anys
noranta, fa un important gir, tant en la temàtica com en el
mateix dibuix, per afrontar projectes molt més personals
i íntims, que l’aclamen encara més dins el sector, com ara
El informe G (2001), María y yo (2007) —Premi Nacional
de Còmic de Catalunya—, Un largo silencio (2011) o Algo
extraño me pasó camino de casa (2020).
Alfons López va formar part del grup de dibuixants
agrupats al voltant de la revista Patufet i del col·lectiu
Butifarra! a finals dels anys 70. Ha dirigit publicacions
com Cul de Sac o Más Madera!, ha publicat en revistes
com Rambla, Titánic, Caníbal o Cimoc, i ha treballat
àmpliament per al setmanari El Jueves i diaris com La
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, Diari de
Barcelona o Público. És el creador d’un personatge clau
en la cultura del tebeo durant els anys 80, Pepa, i autor
d’obres com La Saga de Chaves, Silencios, La juventud
del Capitán Trueno, Estraperlo y Tranvía, Políticamente
incorrecto o Malvados e imbéciles, uns treballs que ha
desenvolupat sol o en col·laboració amb altres autors,
com ara Manel Fontdevila, Andreu Martín, Pepe Gálvez o
Joan Mundet, entre d’altres. L’any 2011 va guanyar el Premi
Nacional de Còmic de Catalunya amb Miguel Núñez: mil
vidas más i el 2017, el Premi Junceda d’il·lustració a la
millor novel·la gràfica publicada el 2016 per l’obra El solar.
Gallardo i López, dues personalitats enormes dins el còmic
que, malgrat haver desenvolupat la seva carrera professional
a Barcelona —un fet quasi obligat amb la brutal eclosió
del mitjà durant els anys 80 a la capital catalana— han
mantingut des de sempre un vincle personal i, en el cas de
d’Alfons López, també professional amb la ciutat de Lleida.
Però Lleida també són autors i autores com Ramon Boldú,
Trini Tinturé, Cazares, Reverté, Jordi Gort, Balasch,
Buil, Ermengol, Pep Monyarch, Carlos Cabrejas, Ximi,
Josep Salvia o Lorena Rivega. I les noies i els nois que
surten dels cicles formatius de Grau Superior d’Il·lustració
de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol fent còmic.

Lleida són personatges com el mític Boris Bond, Els manuals de supervivència estel·lar i les revistes Callejón,
Algo me pica o Pixatinters.
Lleida és el Museu d’Art Jaume Morera, que recupera i
incorpora a les seves col·leccions de la mà del seu director,
Jesús Navarro, i amb la inestimable col·laboració del mateix Alfons López— autors i autores, originals i edicions
de còmics vinculats a la història del mitja a Ponent i en altres parts del país.
Lleida és el col·lectiu BAF Guerrilla, especialistes, guionistes i editors com Carles Castelló, Cecília Hill, Mariona
Visa o Jaume Barrull. És Sèrie B, la única botiga especialitzada en còmic ara com ara a la ciutat, i Doble Tinta, la
primera col·lecció de còmics per a adults en llengua catalana sorgida al nostre país de la mà de Pagès Editors.
Lleida és un autor i comunicador de la cultura del còmic de
fama mundial, Paco Hernández, autor de The Cartoonist,
Rosa y Javier i del llibre ¿Quién es el más fuerte?, dedicat
al món dels superherois Marvel i DC. Un veritable erudit
seleccionat per la revista Forbes com un dels influencers
més transcendentals del tema durant l’any 2021. Un home
que té, agafeu-vos, 2.400.000 seguidors i seguidores a la xarxa
TikTok (això en el moment d’escriure aquestes ratlles).
Lleida ho té tot i de vegades sembla que no tingui res. Autors
i autores, gent que s’hi dedica i d’altra que n’és afeccionada.
Grans i petits, coneguts i desconeguts. Heroïnes quotidianes, dones i homes corrents i superherois bestials, mons
minúsculs i altres d’infinits, perquè això és el còmic, infinit.
I en aquest nou número de la revista ARTS hem decidit, ni
que sigui per un instant, aturar-nos-hi i xerrar-hi, tranquil·
lament. Conversar sobre còmics, sobre els seus treballs i les
seves passions. Què fan i què deixen de fer quan parlem de
còmic a Lleida amb cinc d’aquests protagonistes que hem
esmentat anteriorment: Alfons López, Jaume Barrull,
Cecília Hill, Carles Castelló i Xavier Reverté.
Unes converses de còmic dedicades al gran Miguel Gallardo,
que va morir el 21 de febrer d’aquest 2022. Un indiscutible del
còmic i la novel·la gràfica, estimat i reconegut per tothom.
Gallardo va dibuixar mil vides i mil personatges que les van
viure, i en totes hi era la meva generació.
“Gallardo donava forma a moltes de les expectatives
adolescents. Érem rockers, érem moderns, érem guapos
i festers. Ens dibuixava Gallardo”
Jaume Antich [@jaumeag]
A la teva memòria, mestre, i allà on siguis, saluda de part
nostra tota la penya de la disco Pico’s.
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ALFONS LÓPEZ

Per Francesc Gabarrell Guiu

Alfons López (Foto: Arxiu fotogràfic Institut d’Estudis Ilerdencs)

El 28 de gener de 2021 sortia publicat a Humoristan el
text “Alfons López. Entrevista a un dibuixant compromès”,
una extensa conversa de Jordi Riera amb l’autor lleidatà,
un dels més reconeguts i referenciats en el panorama del
còmic català i estatal. L’entrevista és, sens dubte, la més
completa de les que li han fet darrerament, i l’Alfons hi
explica perfectament la seva grandíssima trajectòria i
l’enorme passió pel còmic i la seva professió.
En aquest text, es parla dels seus començaments, de quan
va marxar a Barcelona, de com comença a fer-se un forat
en les publicacions de l’època, del grup de joves autors al
voltant de la revista Patufet (López, Batllori, Fer, Claudi,
Rius...) i d’altres revistes com Butifarra! (1975) i l’equip del
mateix nom (López, Max, Tha, Sarto, L’Avi, Aliu...), la mítica
Cul de Sac (1982) o Más Madera! (1986). La seva etapa a
El Jueves, la personal revisió del personatge del Capitán
Trueno de Víctor Mora Ambrós, i tantes i tantes altres publicacions i projectes fins a arribar a l’etapa més actual.
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Amb l’objectiu de no repetir tot el que ja es diu en
aquesta entrevista, que recomano absolutament, ens
trobem amb Alfons López per conversar, en una xer
rada llargament postergada, de l’avui i del demà.
Malgrat tot, és inevitable arrencar amb uns petits pre
ludis que sí que tenen a veure amb el passat. Amb un
autor amb la seva trajectòria personal i professional,
val a dir que resulta francament ineludible.
Aquesta conversa es publicarà a la revista ARTS, que
va fundar el teu amic Manel Garcia Sarramona. Quina
era la vostra relació? Vau col·laborar mai junts?
A Manel Garcia Sarramona el conec des que era bastant
jove. Parlo dels meus inicis a la Lleida de finals dels anys 60.
El Manel era un home força actiu entre els joves, i jo formava
part d’un petit col·lectiu que, juntament amb els Escoltes
Catalans, volíem tirar endavant un petit projecte d’organització de joves que no estigués tutelada ni per les organitzacions franquistes ni pels mateixos adults. Tot plegat neix
a partir d’un festival que es deia Jaloom, i que després va
canviar el nom a Shalom, “pau” en hebreu, perquè era l’època
dels kibbutz jueus, un model d’economia socialista autogestionada que entusiasmava una part de la societat catalana
de l’època, que fins i tot va enviar alguns dels seus fills i filles
a Israel perquè els coneguessin. I és en aquest context que
ens coneixem amb el Manel, que precisament treballava als
baixos de la parròquia del Carme amb un grup de joves.

CONVERSES DE CÒMIC
Alfons López. “Pepa Chapas”. Callejón, núm. 2, pàg. 11. Lleida, 1984
(Arxiu particular)

Plegats, ens vam “autodescobrir” les afinitats artístiques. Jo cap a la banda del dibuix i el còmic, i el Manel
més eclèctic, cap a la pintura, l’escultura, el dibuix i el
gravat. En aquesta època, a finals dels seixanta, començaments dels 70, vam muntar, amb Joan Enric Farreny,
autèntiques instal·lacions al Col·legi d’Arquitectes de
Lleida quan a l’Estat espanyol es parlava ben poc del
concepte instal·lació.
Un altre petit parèntesi parlant del passat. Parla’ns
una mica del personatge de la Pepa, aquesta noia
jove, punky. Personalment és quan et descobreixo i et
començo a llegir. M’encantava.
Les històries de la Pepa apareixen l’any 1983 a la revista
Rambla i després les continuo a Cimoc. Era una època
en què el còmic popular estava creant nous personatges.
D’una banda, hi havia la gent d’El Víbora, que feia les seves coses. També havia sortit Cul de Sac l’any abans, el
1982. Això es molt important, perquè Cul de Sac es la primera revista en llengua catalana d’humor gràfic de caire
social i polític després de la guerra. Allà sorgeix Johnny

Alfons López. Dibuix original per a la coberta de la novel·la gràfica
La Saga de Chaves, 2004. Aquarel·la sobre paper Fabriano, 43 x 32,5
cm (Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera, Lleida. Donació Alfons
López, 2022)

Roqueta, el personatge creat per Rafael Vaquer, que després passaria a El Jueves.
Tots els rockers llegíem els còmics de Johnny Roqueta.
Doncs era precisament això, crear nous referents populars.
A Cul de Sac també es van crear les histories d’Orgasmos
Cotidianos, que també van passar a El Jueves, llavors dibuixades per un servidor, juntament amb algunes coses
que feia Carlos Azagra, perquè Cul de Sac en aquells moments no va funcionar. I va ser una pena. Mira, tot just ara
fa 40 anys.
Jo, a Cul de Sac, prou feina tenia a dirigir la revista i hi dibuixava poc. Feia La Barretina Escarlata, un superheroi
català amb guions de Pérez Navarro. Quan la publicació
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Sí, en part, sí, perquè hi ha una evolució molt important del
meu estil gràfic.

Alfons López. Malvados e imbéciles. Los mejores años de nuestra
crisis. Barcelona: Amaniaco Ediciones, 2015

tanca, però, em quedo amb ganes de fer un personatge en
aquesta línia popular de que parlàvem. I penso a veure que
és el que no hi ha, o no hi ha gaire, en les publicacions del
moment. I m’adono que hi havia poques protagonistes dones. A partir d’aquí, m’imagino una noia jove, adolescent
i rebel. I que era el més rebel d’aquella època? Els punks.
Movent-me en aquesta línia, trobo una companya dibuixant, Montse Clavé, que tenia una amiga amb una filla, punkie i jove, que li donava molts disgustos perquè ella era una
dona d’esquerres tradicional, carregada de puritanisme
ideològic. I així neix la Pepa, pels referents que tinc al voltant. Mai vaig arribar a conèixer aquesta filla d’una amiga
de la meva amiga, però amb el referent i les converses ja en
tenia prou. Jo no era punk, però freqüentava determinats
ambients, no sé si dir-ne punks o semimarginals, i la gent
que m’hi trobava m’anaven passant algunes idees. Fins i tot
algunes històries de la Pepa estan signades amb la persona
que m’havia donat la informació per fer el guió.
És al·lucinant aquest making of de la Pepa, la veritat.
La llàstima és que després l’editorial de Rambla va plegar,
i és llavors que va pagar a la impremta amb el sobrant de
l’edició dels àlbums de la Pepa. I quan els ho reclamo, els
de la impremta em diuen que els han venut força bé, fins
i tot n’han exportat a Llatinoamèrica, on es veu que van
funcionar també molt bé, però jo no vaig veure ni un duro!
No us ho perdeu, perquè anys després, però, quan era a
Chiapas, Mèxic, vaig conèixer un paio que me n’havia comprat un i era fan meu.
Va, i el darrer parèntesi sobre el passat. Creus que
el còmic La Saga de Chaves és un punt i a part en la
teva trajectòria?

10

Quan la vam fer, juntament amb Manel Fontdevila, jo venia de treballar en cooperació internacional a Mèxic, a
Chiapas concretament, on vaig ser quatre mesos amb el
Movimiento Civil Zapatista. I el Manel acabava de travessar els Estats Units de costa a costa per la Ruta 66, fins
a Los Angeles. Junts havíem fet alguna col·laboració a El
Periódico i treballàvem a França amb un personatge per
a una revista que es deia Fluide Glacial. Vaja, que quan
vam tornar a coincidir vam pensar que podríem unir totes
dues experiències en un sol projecte. I així neix La Saga de
Chaves (Ediciones Glenat, 2004), del seu viatge i la meva
estada a Mèxic. Ell havia viscut a Los Angeles el racisme i
el menysteniment als immigrants, i als fills i filles dels immigrants, que sempre són ciutadans de segona.
L’argument del còmic és seu, jo desenvolupo un guió, una
història que comença als Estats Units i s’acaba a Mèxic.
Però quan hi començo a treballar, m’adono que tinc ganes
de fer coses noves. I no recordo gaire bé per què, però començo a simplificar el dibuix i, en fer-ho, es converteix una
mica en una altra cosa.
Realment, quan llegeixo per primer cop La Saga de
Chaves no sembla una obra teva.
Sí, gairebé semblo un altre autor. El grafisme de la Pepa,
per exemple, de qui parlàvem abans, i el de Chaves són
completament diferents. És a partir d’aquí que començo a
treballar un estil nou, més sintètic, que ha anat evolucionant fins avui dia.
Però així, sense més ni més?
No estava preparat, de debò. Val a dir que poc abans El
Periódico ens havia contractat a mi i a Xavier Roca, un
company guionista amb qui havíem treballat plegats en
alguna revista, per fer mitja pàgina diària sobre un personatge anomenat Paula. Durant tot un mes, i en color. Una
feinada. Això em va obligar a sintetitzar per força i, ara que
hi penso, ves a saber si aquell procés em va quedar gravat
a la memòria i, quan arribo a La Saga de Chaves, ja ho tinc
interioritzat i surt de manera més espontània.
Això és historiografia bàsica del teu procés creatiu.
Arribats fins a aquí, tornem a la teva entrevista a
Humoristan. Allà dius que “allò que sovint no pots evi
tar és una falta de pietat contra la més important de
les meves fonts d’inspiració: la imbecil·litat humana”.
Em considero un dibuixant satíric, és a dir, com que no soc
idealista, no puc evitar criticar tot el que m’envolta. I és
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Alfons López. El Solar. Barcelona: La Cúpula, 2016

Alfons López / Pepe Gálvez / Joan Mundet. Miguel Núñez. Mil vidas
más. València: Desfiladero Ediciones, 2021

clar, el que m’envolta socialment i políticament són éssers
humans, i majoritàriament, bastant imbècils, sense límits
d’ideologies, sexe o edat. La imbecil·litat es reparteix democràticament, o això és el que penso. I no puc evitar criticar els desastres que això provoca en la societat en què vivim. D’aquí ve el títol d’un dels meus treballs en solitari en
aquesta línia, Malvados e imbéciles. Los mejores años de
nuestra crisis (un recull d’acudits publicats per Amaniaco
Ediciones l’any 2015). És que no només som dolents, també
som imbècils.

Mantens línies de treball diferents. Té a veure tot ple
gat amb la recuperació de la memòria històrica o la
denúncia de la injustícia social?

Això m’ha portat a una mena “d’escepticisme actiu”. Faig
certes coses per si funcionen, però amb una fe relativa... Si
funcionen, bé, i si no, què hi farem. Per exemple, la càrrega
ideològica molt més definida que tenia quan era amb l’equip
de la revista Butifarra! (1976) ara ja no existeix, sincerament. Bàsicament perquè ja no me la crec. Però això no
implica no tenir principis, no ens equivoquem.

Una altra és la meva línia d’humor en solitari, on jo faig
el guió i el dibuix. Com l’esmentada Malvados e imbéciles o Políticamente incorrecto. Términos e imágenes de
frecuente uso a principio del milenio (Icaria Editorial,
2005), uns projectes més personals, no de còmic, sinó de
vinyeta política, on toco diferents temes d’actualitat i on,
possiblement, és quan soc més despietat.

Són processos paral·lels. Una cosa és la recuperació de
la memòria històrica, que en essència treballo a Miguel
Núñez. Mil vidas más (segona edició ampliada, Desfi
ladero Ediciones, 2021) i 8 hores. El Noi del Sucre i la vaga
de la Canadenca (Pagès Editors: Doble Tinta, 2021) Totes
dues amb guions de Pepe Gálvez, al marge de qui tingui la
iniciativa, cosa que pot variar.
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També en solitari entrarien els meus llibres d’homenatge
als clàssics de la historieta espanyola d’humor, com, per
exemple, Estraperlo y tranvía (Ediciones B, 2007) o El
Solar (La Cúpula, 2016). Ara n’estic preparant un altre que
es dirà Una tarde con Himmler, que passa l’any 1940. Aquí
també deixo que la condició humana es llueixi en tota la
seva esplendor.
I, finalment, quan es donen les condicions objectives, és a
dir, quan es pot aconseguir algun tipus de subvenció per
fer recerca, hi ha la meva col·lecció de llibres d’assaig al
voltant de temes d’actualitat, Pasen y Vean. Allà parlo
de la globalització, el canvi climàtic... Hi barrejo diferents
llenguatges. La historieta com a fil conductor, el text escrit, la il·lustració, etc., sempre des d’un punt de vista crític amb el sistema establert. De fet, el primer còmic que
vaig fer, Almas 12 (Ediciones Boixher, 1969), anava sobre
un paio que viatjava per l’espai a planetes on sempre topava amb problemes d’opressió, hiperconsum, indústria
de l’armament, etc.
Si t’haguessis de definir en una paraula...?
El que s’ha dit: soc un escèptic actiu.
Són dos, però ben trobades.
Canviant de tema. En aquest dossier també conversem
amb Jaume Barrull, director de la col·lecció Doble
Tinta, de Pagès Editors, on has publicat, amb Pepe
Gálvez, la novel·la gràfica 8 hores. Parla’ns una mica
d’aquesta experiència.

Tot plegat fa que quan torno a Barcelona, emprenyat, li dic
a Pepe Gálvez, que és qui va fer el guió, que hauríem de fer
alguna cosa. Això era el 2019, l’aniversari de la vaga de La
Canadenca, ideal perquè el còmic veiés la llum. Però calia
buscar els recursos, i el Pepe ho va fer amb una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona a través de Comissions
Obreres. Total, que entre una cosa i l’altra, acaba sortint
l’any 2021.
O sigui, que és un projecte que Doble Tinta no us en
comana, sinó que ja es troba fet?
Exacte. El projecte era d’un autor lleidatà que havia nascut com Salvador Seguí al carrer Tallada. I vaig pensar que
això ho hauria de publicar una editorial lleidatana. No va
ser difícil, perquè ja venia amb els diners, o sigui, que ho
vaig oferir a Pagès Editors.
He de dir que també existeix una edició en castellà de 8
hores. Ens vam buscar la vida perquè Pagès ens va dir que
“no”, i el vam publicar en una petita editorial espanyola que
es diu La Oveja Roja. Aquí, evidentment, no s’ha distribuït.
Segueixes treballant en nous projectes. Un dels que
esmentes més darrerament és el de les teves memò
ries. Per tancar aquest cicle de la conversa, que ens
en pots dir?
En puc dir poca cosa. Així com el projecte nou que t’he
esmentat abans, Una tarde con Himmler, té editor —si no
hi ha res de nou sortirà amb La Cúpula—, aquest no en té.

8 hores surt d’una passejada meva pel carrer Tallada, on
vaig néixer. En aquella època, era un indret vital en tots
els sentits, on tothom es coneixia, on els veïns i les veïnes
s’ajudaven els uns als altres, on a les nits d’estiu es treien les cadires al carrer per xerrar, on la gent era amiga...
Aquell dia, quan hi torno, em trobo amb una cosa que només he vist en els meus viatges per Llatinoamèrica: un
barri desolat, que sembla haver patit un bombardeig; ple
d’homes, majoritàriament de raça negra, sols; mà d’obra
barata que sembla que no té cap dret perquè suposo que,
com que no voten, doncs als poder polítics locals, i no locals, no els interessen gens ni mica... No se senten les rialles de cap nen, ningú juga a futbol al carrer.

El que voldria fer és explicar una part de la meva vida que
la gent no coneix, els meus anys de cooperació internacional a Llatinoamèrica. No vull donar gaires detalls fins
que no tingui el projecte més avançat i trobi editor, però
m’agradaria molt fer-ho perquè vull explicar els petits projectes que feia allà. Petits, res a veure amb el que es pot fer
ara aquí. Seran les memòries de la meva experiència de
cooperació internacional. El possible títol no te’l puc dir,
tot i que ja el tinc.

Aquell dia veig el mural de Josep Ripoll dedicat al Noi del
Sucre, veig l’espai on era casa seva i penso que a Salvador
Seguí el va matar la patronal perquè defensava els drets
dels treballadors, de l’estatus social més oprimit. I en
aquell mateix lloc, ara i aquí, hi continua malvivint un
nou estatus social oprimit que pràcticament no existeix.
Aquells homes no feien cara de ser feliços; de fet, no viuen
en una societat, en un entorn normal, viuen en un gueto.

Ara, circumstancialment, estic intentant completar la
meva col·lecció de Lucky Lucke (Dargaud, 1955-1977). El
dibuix de Morris era bo (vaig tenir l’honor d’entrevistar-lo
un cop), però els guions de René Goscinny eren la bomba.
Goscinny era un mestre. És, de fet, un dels meus mestres.
Feia també altres personatges molts coneguts. El que més,
evidentment, Astèrix el Gal (Dargaud, 1959-1977), però
també era responsable d’altres personatges molt bons,
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Perfecte, queda en suspens i en espera impacient.
Acabem i tanquem amb algun dels teus còmics prefe
rits. Algun autor o autora que llegeixis ara?
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com Iznogud (Dargaud, 1961-1977), el maquiavèl·lic i patètic visir que volia ser califa en lloc del califa.
I tant, aquí el publicava la revista Tretzevents.
Ara ja no llegeixo tant còmic com abans, perquè moltes
coses em semblen un déjà-vu, quelcom que ja he vist,
que ja he llegit. Deu ser l’edat. Estic a la tercera pàgina
d’una història i ja sé el que diran a les dues següents, i
fins i tot com s’acabarà. Normalment aquell còmic el
deixo i, molts cops, el regalo.
Actualment, no et quedes amb res, doncs?
Salvaria els clàssics, que en són moltíssims. Des dels
americans com Caniff i Robbins, fins als argentins
com Quino i Fontanarrosa, els italians com Prat o
Battaglia o els francesos Giraud i Larcenet.
Precisament hi ha un autor francès, Émile Bravo,
fill o net d’espanyols, que fa una mica el que jo,
recuperar els clàssics. Ell agafa l’Spirou i el col·
loca en una Bèlgica ocupada pels nazis durant la
Segona Guerra Mundial. No ho fa amb humor,
amb això no coincidim, però és molt tendre i
realista i explica coses que, en el seu moment,
no es van poder explicar. Com jo vaig intentar
a Estraperlo y tranvía, per exemple. Us imagineu que els autors de la Familia Ulises,
Buigas i Benejam, per a mi uns mestres de la
historieta costumista espanyola, haguessin
tingut la llibertat i la voluntat de poder dir tot
el que passava en aquella Espanya de postguerra? Doncs això.
Hem començat la conversa a poc a poc, pausadament.
La ment d’Alfons López, els seus records i experiències
s’acceleren en progressió ascendent i podríem estar
hores i hores parlant del que ens apassiona: el còmic.
Fer-ho amb un autèntic referent com ell no té preu.
Conèixer-lo, gaudir-lo és un d’aquells petits premis

Alfons López. Estraperlo y tranvía. Barcelona: Ediciones B, 2007

que val la pena conservar. Des del Museu d’Art Jaume
Morera tenim projectes compartits. Personalment,
espero que també. Seguim, seguirem, gràcies, mestre.
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JAUME BARRULL

L’INTRÚS
Per Francesc Gabarrell Guiu

Em cau la proposta del cel. M’ho proposen directament
Joana Soto, directora editorial de Pagès Editors, i Eulàlia
Pagès, i l’accepto sense vergonya, per dir-ho clarament.
Fins ara sempre havia pensat que eren els altres qui tenien
més capacitat que jo, però, que caram, ja tinc una edat i
vaig decidir fer un pas endavant.
Jaume Barrull (Foto: Jordi Rulló)

L’abril de l’any 2021 l’editorial lleidatana Pagès Editors
treia al mercat Doble Tinta, una col·lecció de còmics i
novel·la gràfica per a adults en català, la primera d’aquestes característiques en l’àmbit editorial a Catalunya. Fins
avui s’han publicat tres títols:

Però, Jaume Barrull era un aficionat al còmic de jove?
No, jo no em considero un friqui del còmic, sinó més aviat
un intrús en aquest món. Entenent el món del còmic com un
escenari una mica endogàmic, que té les seves pròpies distribuïdores, les seves pròpies botigues, els seus propis autors
i autores, els seus propis festivals, el seus propis lectors
i lectores.

8 hores. El Noi del Sucre i la vaga de la
Canadenca, d’Alfons López i Pepe Gálvez (2021).

Bé, una mica com tot, no? Com el cinema, per exem
ple. El còmic no deixa de ser un gènere.

2. Cavalls salvatges, de Jaume Capdevila, KAP, i Jordi
Cussà (2021).

Sí, però es un gènere que, en tant que minoritzat, marginat
o estigmatitzat (digues-li com vulguis), ha tendit de vegades a una certa endogàmia. I jo, repeteixo, soc un intrús en
aquest món tancat. Tinc una trajectòria de lector, evidentment, però com molta altra gent comença de petit amb els
clàssics TBO, Cavall Fort, Astèrix, Tintín...

1.

3. Padrines. Cròniques de maternitat i criança
d’una generació silenciada, de Mariona Visa, Clara
Tanit, Lorena Rivega, Alba Feito, Isabel Vila, Laia
Arqueros i TintaFina (2022).
Converso amb el director d’aquesta col·lecció, el so
ciòleg, periodista i escriptor Jaume Barrull Castellví
(Barcelona, 1978).
Un sociòleg i periodista dirigint una col·lecció de cò
mics. Com arribes fins a aquí?
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Sí, com gairebé tothom, és veritat. Però el concepte
d’endogàmia que descrius és interessant.
A veure, durant l’adolescència enxampo El Víbora, El Jueves,
TMO, i aquest tipus de revistes, i a partir d’aquí conec altres autors de l’underground català i americà.
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Jaume Capdevila, KAP / Jordi Cussà. Cavalls salvatges. Lleida: Pagès
Editors, 2021 (Doble Tinta; 2)

Mariona Visa / Clara Tanit / Lorena Rivega / Alba Feito / Isabel Vila /
Laia Arqueros / TintaFina. Padrines. Cròniques de maternitat i criança d’una generació silenciada. Lleida: Pagès Editors, 2022 (Doble
Tinta; 3)

Després, s’ha de dir, me’n desenganxo bastant, perquè les revistes desapareixen i no conec ningú que m’hi torni a acostar.
Però vet aquí que tot torna, i quan arriba la paternitat no tinc
tant de temps per llegir perquè, entre altres coses, m’adormo...

La de l’impostor? Saps que normalment la pateixen
aquelles persones que, tot i estar realment prepara
des, sempre tenen aquella por que un dia els enxam
paran i que no en sabran mai prou?

Sé el que és, vaja si ho sé.

Aquests són els que en saben, i pateixen la síndrome. Jo no,
jo soc un impostor, un intrús de veritat.

Doncs això, que m’adormo massa ràpid i necessito alguna
cosa per llegir que, amb deu minuts, pugui fer-me avançar
unes quantes pàgines sense que l’endemà hagi de tornar a
pensar a veure on m’he quedat. I aquí es on torno al còmic.
Una explicació franca com poques.

No, home. Potser tens la síndrome i no te n’has ado
nat. Millor que no pas tenir la de l’imbècil, que és la
d’aquell que no en té ni idea de res, però es pensa que
està preparat per a tot. I d’aquests, lamentablement,
en conec una munió.

Pel camí, entre les revistes dels noranta i la paternitat, van
“caient” títols, autors, però amb una certa irregularitat. La
veritat, però, és que tinc la sensació de ser un intrús total.
Pateixo aquella síndrome...

Quan vaig començar a dirigir Doble Tinta era molt conscient que no estava preparat, que no coneixia prou el món
del còmic. Però també crec que vaig fer del defecte, virtut.
Com ja he dit, sent molt conscient que era un intrús, i que
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no estava gaire al dia de les novetats, de les tendències,
de les editorials i dels autors, em vaig dir a mi mateix,
“val, doncs, faré una col·lecció buscant altres referents”.
I d’aquí començo a treballar amb adaptacions, documentals, obres de teatre...
Doble Tinta es defineix com la primera col·lecció en
l’àmbit editorial a Catalunya que ofereix novel·la
gràfica per a adults en català. Sou pioners?
Bé, som la primera col·lecció permanent amb vocació
d’oferir còmic en català per al públic adult de producció
pròpia, no traduccions. Jo no ho sabia, quan vaig començar a dirigir el projecte. Quan “ens llancem a la piscina”, el
KAP posa en valor que som els primers. Particularment no
m’atrevia a dir-ho al començament, no fos cas que sortís
algú de ves a saber on i ens digués que no era veritat, i que
qui ens havíem pensat que érem. Però sí, tu, era veritat, i
som el que som.
Doncs també et diré que últimament he parlat amb
altra gent vinculada al món del còmic i tots em diuen:
“Has parlat ja amb Jaume Barrull?”. Tothom et té
com una certa referència.
Sí, per això, perquè hem fet aquesta primera col·lecció de
còmic adult en català, però s’ha de dir que, al principi, pensàvem fer-la en castellà.
Però Doble Tinta no es defineix com un producte amb
vocació de referència dins el còmic i la novel·la grà
fica en llengua catalana?
Efectivament. I hem estat la primera col·lecció a fer còmics
per a adults en català, és veritat. Però ara no faré veure que
ho teníem molt clar des del principi i que érem uns llançats.
Partíem de la base de no conèixer gaire el sector i, també,
estàvem impregnats d’aquest tarannà tan lleidatà que et fa
pensar allò de “si no ho han fet mai a Barcelona, com vols
que ho fem aquí? Què som, uns il·luminats?”. El tema de
fer la col·lecció en castellà sorgeix, doncs, dels dubtes que
plantejava. Potser no té gaire sortida, una col·lecció de còmics per a adults en català, potser no hi ha mercat, però
vam començar a investigar i vam arribar a dos conclusions:
la primera, que la majoria del còmic de l’Estat es produeix i
es ven en territori de parla catalana, sobretot a Barcelona,
que ha estat sempre un focus de producció brutal del còmic
espanyol fet per autors catalans, i València.
Efectivament, és curiosa la potència i el mercat del
còmic en l’àmbit dels Països Catalans.
Exacte. I la segona conclusió és que, com a conseqüència d’aquest focus que he esmentat, no només som una
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potència en el sentit creatiu i productiu, sinó que a més la
majoria de la gent que llegeix el còmic a l’Estat Espanyol
entén el català. Vist això, arribem a la conclusió que és
més segur apostar per allò que coneixem i que no té ningú.
I així arrenquem el 2017-2018, però el primer títol no va
sortir fins a l’any passat.
Una mica per això, entenc, dieu que la col·lecció s’ha
estat “coent a foc lent” abans de sortir al mercat.
Si tu vols començar una col·lecció, tens tres opcions:
algú t’envia un còmic ja fet i només l’has d’editar; o vas al
mercat estranger, a França sobretot, i compres els drets
d’alguna novel·la gràfica, la tradueixes i l’edites, o no fas
res d’això i aixeques tu els projectes: busques guionistes
i dibuixants per fer-los propostes de projectes, i aleshores els has de donar temps. Per tant, vam començar a
treballar a dos, tres anys vista. I no ens n’oblidem, pel
mig una pandèmia mundial que va fer que alguns autors
i autores caiguessin per circumstàncies professionals o
personals.
A tots els nivells, ho sé. Però per a la cultura ha estat
una època molt complicada aquests darrers dos anys.
Doble Tinta s’havia d’estrenar amb Cavalls salvatges,
però ens va caure a les mans el projecte 8 hores i la veritat és que ens va anar bé a tots per agafar una mica
d’aire i embranzida. 8 hores tenia un calendari més curt
i Cavalls salvatges requeria més temps per a la seva producció i edició.
D’aquí la proposta de publicació de dos títols cada
any? Són pocs, no?
Jo, com a director, aposto per dos títols a l’any per una
qüestió de decreixement editorial. És a dir, crec que en
aquest país s’edita massa. Però a tots els nivells, no només
en l’àmbit del còmic. Potser menys en el cinema en català, però la resta de produccions culturals suporten una
sobreproducció que el mercat no pot absorbir. I en aquest
context, potser el que cal és fer menys i millor, i cuidar el
producte, acompanyar-lo perquè no es mori en quinze dies
perquè ja tens un altre títol a sobre i al qual també has de
donar sortida.
Ara mateix, la sensació amb 8 hores, Cavalls salvatges i Padrines és aquesta, la de productes de molta
qualitat, no només en l’àmbit gràfic, sinó editorial.
Pagès és un grup editorial que té la matriu en una impremta: Gràfiques Bobalà. Tenir els dos negocis al mateix edifici és molt pràctic. Editorialment, és un privilegi
treballar amb els impressors, poder-hi parlar en persona,
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perquè així, des del punt de vista de la impressió, el treball
sigui impecable.
I el títol de la col·lecció, Doble Tinta?
Primer, com que hi havia la possibilitat de sortir al mercat no només en llengua catalana, sinó també en castellà,
vam buscar un nom compatible amb els dos idiomes. I després hi ha aquesta altra idea de convertir els handicaps
en virtuts. M’explico: imprimir a quatre tintes és molt car,
oi? Doncs ho farem a dues tintes. I com que els còmics els
comencem a imprimir i a produir nosaltres, és a dir, no recorrem a cap autor o autora per fer-li una adaptació, doncs
podem decidir el format i a quantes tintes el volem fer. I
així és que vam decidir que faríem els còmics a dues tintes,
i que cada autor o autora decidiria quines serien i com les
treballaria. És una marca de la casa que parteix d’una premissa tan senzilla com que la quadricromia és molt cara.
La veritat és que el concepte dues tintes, negre i vermell,
a Cavalls salvatges és absolutament espectacular.
Sí, el KAP fa una feina molt potent a l’hora de jugar amb les
dues tintes, quan les ha d’utilitzar i quan no. És un element
narratiu més.
He llegit que la voluntat de la col·lecció Doble Tinta
no és adreçar-se només a un públic especialitzat, sinó
que voleu fer-la atractiva per a la gent a qui li agrada
el còmic, però també per al públic en general. Vistos
els títols publicats fins ara, creus que és així?
El còmic, si es fa ben fet, és un producte narratiu com
qualsevol altre. T’agrada el cine? Sí. Però quin cine? Hi
ha molts tipus de cine —i de literatura— i, evidentment,
també molts tipus de còmic. El còmic arrossega un cert
estigma sobre el fet que a partir d’una edat determinada
has de deixar de llegir-lo i entrar en algun altre tipus de
lectura. Això és un prejudici. Si no el tens i has rebut una
educació cultural més oberta, segur que estaràs disposat a
llegir còmics diferents. No llegeixes còmics de quan tenies
15 anys ni tampoc literatura de quan en tenies 15, per posar una edat. Així doncs, l’objectiu de Doble Tinta és, en
cada títol, buscar un públic potencial. Els llibres tenen una
vida i algú a qui pot interessar la seva temàtica. En aquest
sentit, 8 hores connecta amb un públic més reivindicatiu,
de lluita social, i Cavalls salvatges lliga amb el món de
les drogues, però també amb la literatura catalana, i, de
fet, l’escriu el mateix Jordi Cussà. Ara tothom el reivindica, però no hi deu haver gaires editors en aquest país que
haguessin trucat a Jordi Cussà per dir-li que volien publicar-li una novel·la en un gènere inèdit en el seu repertori,
i que li pagarien un avançament, confiant cegament en el
seu talent.

Alfons López / Pepe Gálvez. 8 hores. El Noi del Sucre i la vaga de la
Canadenca. Lleida: Pagès Editors, 2021 (Doble Tinta; 1)

Aquí, en KAP, Jordi Capdevila, hi va tenir res a veure?
No, ells no es coneixien, i és en Cussà qui li demana al
KAP, a Jaume Capdevila, de dibuixar el llibre, és qui l’enreda. Jo, personalment, no ho tenia gaire clar, al començament. Un ninotaire que publica a El Jueves, amb tot el
respecte, semblava difícil d’encaixar.
Doncs jo el vaig trobar encertadíssim.
Sí, sí, al final va resultar un encert. Amb una implicació
directa i un resultat extraordinari, amb totes les dificultats pel tema de la Covid, que va obstaculitzar, i molt, el
contacte directe entre el dibuixant i el guionista.
Tornant una mica al tema del públic, ¿és per això que
dieu que Doble Tinta té un peu a dins i un altre fora
quan parleu de públics i autors?
Això descriu la capacitat de trobar guionistes que no vinguin del món del còmic. En el cas de Cavalls salvatges,
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el Cussà. Però també Mariona Visa, en el cas de Padrines,
una professora d’universitat que és la primera vegada que
escriu un documental i el primer cop que fa còmic. És a dir,
anem a buscar guionistes, autores i autors que no pertanyen
pròpiament a l’àmbit del còmic. I això vol dir que també estem buscant públic que no ve estrictament d’aquest món,
gent a qui li agrada el teatre, per exemple, i descobreix una
obra que s’ha adaptat al còmic. Aquesta gent potser voldran
llegir-lo. Així, per exemple, a la presentació de Padrines hi
havia una mitjana d’edat entre el públic de 60 anys, i segurament la majoria d’aquelles senyores que es van emportar
un exemplar de Padrines a casa, el darrer còmic que havien llegit era als anys 50. Vaja, que crec que estem fent un
producte capaç d’atreure aquest públic, i això està molt bé,
trenca qualsevol estereotip i prejudici.
Parlant de Padrines, en un principi s’anunciava com
un còmic de Mariona Visa amb dibuixos de Clara Tanit,
però al final hi han participat moltes més autores.
Podríem dir que és una obra coral?
No ho havia de ser, una obra coral. Mariona Visa tenia tota
una sèrie d’entrevistes fetes a diferents dones d’arreu del
territori que havien viscut la sexualitat, la maternitat, la
criança i les relacions de parella en temps de postguerra.
Amb aquest material, hauria pogut fer moltes coses. Ella
va decidir ordenar-lo per personatges. I així, cada capítol
corresponia a una padrina i a un tema diferent. I aquest conjunt l’havia de dibuixar Clara Tanit. Quan el material escrit
està sobre la taula, però, la Clara no ho acaba de veure clar,
massa temes, massa gran i complex tot plegat, i decidim buscar una il·lustradora per a cada padrina. Jo proposo Lorena
Rivega perquè és de Lleida, i sé que ho pot fer, i la Clara en
proposta la resta: Alba Feito, Isabel Vila, Laia Arqueros i
TintaFina. I totes juntes aconsegueixen fer una cosa molt
difícil: una obra amb propostes gràfiques diferents on tot
encaixa i amb una forta harmonia visual. Malgrat que els
estils són diferents, hi ha una lògica conceptual, la història
està estructurada de manera similar i cada autora dona personalitat a la seva padrina. I penso que això reforça la veu
de cada una d’elles i el concepte de projecte coral.
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I després, què?
El quart volum de la col·lecció sortirà al setembre. Es
tracta d’un còmic fet a partir de les vivències del lleidatà
Òscar Serraima a la Barcelona postolímpica de la mà de
Ramon Pardina, l’autor de La Furgo.
La Furgo, aquest còmic m’encanta.
Sí, i em va agradar molt. I mira, vaig localitzar Ramon
Pardina, li vaig oferir el projecte i va acceptar. I després, al
febrer del 2023, portem al còmic l’obra de teatre de Clàudia
Sedó Una gossa en un descampat.
Com veus el futur de la col·lecció? Hi ha voluntat de
continuïtat?
Val a dir que de moment la col·lecció està funcionant molt
bé. Cada número que surt de Doble Tinta es manté a la
part alta dels rànquings de l’editorial. Té una molt bona
acollida i ressò. Sortim als mitjans, la gent ens compra i les
biblioteques ens criden.
Fantàstic! Sembla que Doble Tinta ha creat una bona
base, un producte local amb voluntat nacional.
I internacional. El següent pas és anar a França, vendre els
drets al veritable gegant: el mercat francès. Tenim vocació
d’exportar els nostres còmics.
Teniu noves estratègies en aquest sentit?
Sí, cal plantejar-se el futur. Jo veig una guerra de guerrilles, treballar fora de dates molt concretes i determinades.
No sortir, per exemple, per Sant Jordi o per la Setmana del
Llibre en Català. En aquestes dates les novetats aclaparen, no es poden assumir. Penso que és molt millor fer-ho
abans, amb temps, quan no hi ha tantes novetats (que sempre n’hi ha) perquè la gent conegui el producte.
Ho deixem aquí, entre xiuxiuejos que parlen del futur,
de pors i alegries. De realitat i desig. Un plaer, com
sempre, conversar del que sigui amb el company i amic
Jaume Barrull, l’intrús que va venir per quedar-s’hi.
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CECÍLIA HILL

L’A MOR
PER LA
NARRATIVA
Per Francesc Gabarrell Guiu

Cecília Hill (Foto: Cecília Hill)

Cecília Hill (Torregrossa, 1985) és l’autora, juntament amb
Josep Salvia, del còmic Antonio Machado. Los días azules (Diábolo, 2019), un delicadíssim recorregut per la vida
d’Antonio Machado entre els anys 1936 i 1939, partint de
les paraules que el poeta va escriure en un tros de paper
que es va trobar en una butxaca de la seua jaqueta.
Conversem amb Cecília Hill al bell mig de la plaça de
l’Església de Juneda en una tarda que, de primavera,
només en té el nom.
Fins ara no ens havíem conegut en persona. Parla’m una
mica de tu, del teu entorn, de com arribes fins al còmic.
Soc filòloga de formació i redactora de professió. Tota la
meva vida professional, uns quinze anys, he fet redacció
pura. Això vol dir que treballo per a empreses i elaboro
textos. Segurament hauria volgut haver cultivat una part
més literària, tot i que soc molt feliç amb la feina que faig,
també ho he de dir. Vaja, que no només treballo per menjar.
M’encanta crear i gestionar contingut.
Arribo a la novel·la gràfica a través de la meva parella,
Josep Salvia. Tot i que inicialment era il·lustrador i mai

havia fet còmic, després d’un viatge al Festival del Còmic
d’Angulema (França) va decidir endinsar-s’hi. El seu primer treball va ser Cisco. Una guerra, un país, un hombre (Panini: Evolution Comics, 2017), una obra amb una
càrrega personal molt important perquè és la història d’un
amic nostre. Després va publicar Una caja de galletas.
Una historia de guerras y dibujos (Diábolo Ediciones,
2018), i arribats a aquest punt, jo mateixa m’adono que feia
temps que tenia al cap fer alguna cosa sobre la figura del
poeta Antonio Machado. I és clar, tenir al teu costat un dibuixant em va esperonar. I així acabem publicant Antonio
Machado. Los días azules.
Però volies fer còmic o creació literària?
Bé, volia fer Machado. Era com una obsessió ja des que
vaig tenir Pere Rovira de professor a la Universitat de
Lleida. Cada any anàvem a Cotlliure, a Segòvia, a Sòria...,
era com una religió.
El Machadismo.
Doncs una mica sí. Machado té això. Va estar en tants llocs,
que existeix una Red de ciudades machadianas que et permet viatjar i conèixer gent que, com tu, estan molt interessats en la figura del poeta. I com que l’any 2019 era el vuitantè aniversari de la seva mort, amb el Josep vam decidir
que era el moment perfecte per tirar endavant el projecte
del còmic. Tot plegat, un any i poc de feina, amb el compromís claríssim de l’Editorial Diábolo per poder-lo publicar.
I com va funcionar?
Per la part emocional, va ser un projecte molt bonic de
fer. I personalment ens vam moure moltíssim en la seva
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Cecília Hill / Josep Salvia. Antonio Machado. Los días azules.
Barcelona: Diábolo, 2019

Cecília Hill / Josep Salvia. Antonio Machado. Los días azules.
Barcelona: Diábolo, 2019

promoció. Però s’ha de dir que, un cop editat, si no hagués
estat així, és a dir, si no ens haguéssim treballat nosaltres
la promoció, res de res.

És així. Acabes desapareixent. Vull dir que ni el Josep ni
jo tenim cap ambició fora de mida posada en el tema del
còmic. Sí que tenim una ambició constructiva per poder
publicar, és clar. I personalment no és que la promoció
m’agradi gaire, també t’ho diré, però veus que un cop has
publicat ningú et truca per anar als salons del còmic, a
signar per Sant Jordi. Repeteixo, a mi m’és ben bé igual,
descric una realitat, si més no, en el nostre cas.

És el vostre cas o creus que, en general, les editori
als de còmic no treballen prou les promocions?
Sí, en general els autors i les autores estan abandonadíssims.
Això, després de parlar amb altra gent vinculada al
món del còmic, diria que és un clam.
La gent pot fer veure el que vulgui. Les xarxes socials poden intentar reflectir una promoció massiva i, penjar imatges on tens molta gent esperant per signar a la Fira del
Còmic de Barcelona, per exemple. Però la realitat és una
altra. Bàsicament, feina rai.
També és cert que es publica moltíssim, massa, i que això
fa que no hi hagi temps de promocionar, de pair. Una publicació empeny l’altra fora del taulell.
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I això que amb Los días azules potser tot plegat va ser
menys evident, primer, perquè és un còmic que no té temporalitat —Machado és un dels més grans poetes de la literatura contemporània—, i sempre hi haurà algú a qui li
interessi la seva vida, la seva obra. Sempre hi pot haver
algú que vulgui comprar la novel·la gràfica. I segon, perquè, acabat d’editar vam voltar per totes aquestes ciutats
machadianas de què parlàvem abans, que és de les millors
coses que ens ha passat mai. I fins i tot vam fer una segona
edició en un mes, i això és una fita.
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Camille Jourdy. Rosalie Bloum. Madrid: Diábolo, 2019

Camille Jourdy. Las Varamillas. Barcelona: Astronave, 2020

A escala local, del territori, creus que el vostre treball
no ha tingut prou repercussió?

l’altra, hi ha la part dels dolents de la història que, alguns,
són persones que encara viuen.

No sé que dir-te, la veritat. Però que consti que quan anàvem
a una ciutat machadiana a presentar el còmic, tenies tota la
premsa local que et donava suport. Aquí, en canvi, només
Jaume Barrull, del Lectura de Segre, i Oriol Bosch, de l’Agencia Catalana de Notícies (ACN), ens van fer un reportatge.

Com gestionarem aquesta doble dificultat? Com farem que
sigui una novel·la gràfica feminista i arrelada al territori?
Bé, serà un còmic amb dificultats afegides que sabem com
resoldre. És el millor de poder crear.

Teniu nous projectes amb el Josep?
En tenim dos. Després de llegir Padrines (Pagès Editors:
Doble Tinta, 2022), vaig pensar que les històries estavem
molt ben explicades des de la senzillesa. La idea d’aquest
primer projecte ja la teníem projectada, el que fa Padrines
és evocar-nos que les coses senzilles també s’han d’explicar, que cal fer-ho. El que estem preparant, doncs, és una
història personal de la meva família, un còmic on s’identifiquen ràpidament els personatges, perquè tots són del meu
poble, de Torregrossa. La dificultat rau a explicar, d’una
banda, una història on la meva família no se sent gaire còmoda, perquè no deixes d’exposar la seva intimitat, i, de

Sí que ens agradaria que aquest projecte es quedés al territori i s’edités en català.
Tractant-se de Torregrossa, el còmic anirà sobre aquesta
divisió antagònica que ha patit el poble i la seva gent
com a conseqüència de la Guerra Civil? Perquè de fet,
en molts sentits encara dura.
No, no va d’això. De fet, Cisco sí que es una mica això, però
aquest nou projecte, no, és una altra cosa molt més personal.
Caram, l’esperem amb delit. I l’altre projecte?
És una història sobre Encarnación Aragoneses de Urquijo,
més coneguda pel pseudònim literari d’Elena Fortún (Madrid,
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1886-1952), una escriptora dedicada a la literatura infantil
i juvenil. La seva biografia descriu una part històrica que
ens interessa molt: República, Guerra civil i exili, una part
que ja és present a Los días azules. Parlar sobre el seu
exili a l’Argentina, sobre la seva condició de lesbiana, en el
sentit de representar la seva impossibilitat d’expressar-se
emocionalment, de no haver pogut ser qui ella era realment.
I haver estat tota la teva vida cuidant d’un company que, alhora, estimava i odiava. Elena Fortún és la mare literària de
Cèlia, el més popular dels seus personatges, una nena que
qüestionava el món dels adults, protagonista d’una llarga
sèrie de novel·les.
Veig que formes un tàndem amb la teva parella. No
t’has plantejat publicar amb algun altre dibuixant?
No, si no ho faig amb el Josep, no ho faré amb ningú. És el
que et deia, no tinc cap ambició personal. Es tracta sobretot de tirar endavant projectes entre tots dos. De tractar
junts els temes que ens agraden. Diria que és un projecte
de vida compartit.

Canviem una mica de tema. Creus que el còmic és un
món molt masculinitzat?
Diria que sí. De fet, en tots els espais que compartim, el
grup BAF, per exemple, de dones, només hi som l’Àngels
Solà i jo. I jo no soc gaire activa. Al BAF hi ha autèntiques
“besties del còmic”.
Quines són les teves autores de referència?
Estic enamorada de Camille Jourdy, és sublim. Em sembla
una autora amb una capacitat increïble de transmetre la
quotidianitat a través del còmic, i fer-ho amb aquesta manera tan femenina d’explicar històries. Obres com Rosalie
Blum (La Cúpula, 2012) o Juliette. Los fantasma regresan
en primavera (La Cúpula, 2016) són l’essència del fet narratiu que es construeix des de coses senzilles, però amb
la capacitat de crear una atmosfera única, extraordinària.
Un petit univers de dona que cal explorar. També té Las
Varamillas (Astronave, 2020), que, tot i ser un àlbum infantil, conté els valors als quals deia que cal apel·lar, com
ara la intel·ligència dels infants. Oferir lectures de qualitat
sense subestimar els nens i les nenes i donar-los les claus
perquè es facin bons lectors, també de còmic. És essencial,
i això la Camille ho broda. L’amistat, la mort, la fantasia.
M’agrada transitar pels seus universos, com la dona que
soc i com la nena que vaig ser. Amb autores com ella, m’hi
recreo moltíssim, i em deixa poc temps per a altres coses.
Tinc altres referents, com Marjane Satrapi, amb obres com
Persépolis (Norma, 2002), amb una subtilesa que només
ella sap comunicar.
Aquestes autores em porten a una obra de la meva infantesa que em va marcar, Margarida, de Lola Anglada,
considerada la primera dona que es va dedicar professionalment al dibuix i la il·lustració a Espanya. Me’l vaig llegir de petita i recordo una escena meravellosa en què a la
Margarida li parlen les verdures. Aquest univers que l’autora tracta tan bé, de nenes empoderades que s’imaginen
que poden fer coses, és on ens movem el Josep i jo, són els
universos que a tots dos ens fan imaginar i crear.
També m’agrada Hilda y el Rey de la Montaña (Bárbara
Fiore, 2020), una proposta dirigida a les nenes creada per
Luke Pearson, i del qual han fet una sèrie a Netflix. És una
molt bona obra de còmic. Estèticament no està en la meva
línia, però té un to molt especial.
Veig com un amor per la narrativa, per una determi
nada manera d’explicar el món com a fil conductor.

Lola Anglada. Margarida
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Jo vinc del camp de la literatura. A Los días azules vaig
treballar el guió des d’aquesta perspectiva. Una mica com
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diu Jaime Martín: “El cómic es el cine de los pobres.”
Doncs això, he treballat el còmic narrant, explicant, una
mica com fent cinema. I, de fet, el nostre còmic és molt cinematogràfic, té unes escenes precioses que no està pagat
de poder-les treballar. I la part més bona és que no hem hagut d’inventar res, ja hi era tot plegat: el passeig al mar, les
paraules: “Quien pudiera vivir ahí, detrás de una ventana,
lejos ya de toda preocupación”.
El resultat és que ara mateix tinc molta més idea de com
fer un altre còmic, de com voldria explicar la història. Em
trobo còmoda fent aquest exercici de creació narrativa, sigui còmic o el que sigui. També faria amb el Josep un llibre
il·lustrat, m’agraden.
També he de dir que si fas còmic d’història com nosaltres,
cal tenir referents contrastables, no inventar-se res. Així
hem treballat amb el Josep a Los días azules, on, a més,
vam incloure dos pròlegs de referència, l’un de Verónica
Sierra Blas, historiadora, professora de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alcalá de Henares i
directora de l’Arxiu de la Fundació Antonio Machado de
Cotlliure, i un segon de Miguel Barrero, escriptor i periodista, Premi Internacional de Literatura de la Fundació
Antonio Machado de Cotlliure per l’obra Camposanto
(Trea, 2015). I això per a nosaltres era bàsic, el component
històric que ho justifica tot. Sense això m’hauria costat de
sortir-me’n. Ep! I també inclou una guia de personatges.
Són elements narratius i literaris que penso que hi han de
ser. I qualsevol còmic que fem després ho tindrà. En la clau
que sigui.
Creus en el que estàs fent?
Hi crec. Penso que tot el que hem de fer pot ser preciós.
Malgrat les enormes dificultats del sector.

Luke Pearson. Hilda y el Rey de la Montaña. Albolote: Barbara
Fiore, 2020

Ens acomiadem. Hi ha canalla i obligacions familiars.
He conegut una d’aquelles mirades de dona, senzilles
i alhora apassionades, que saps que cercaràs un cop i
un altre en cada una de les seves obres.
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CARLES CASTELLÓ
I XAVIER REVERTÉ

MISSIÓ
IMPOSSIBLE
Carles Castelló i Xavier Reverté (Foto: Carles Castelló)

Per Francesc Gabarrell Guiu
Escriure la història del còmic a Lleida és un d’aquells
grans projectes pendents, sobretot per la tradició del mitjà
al territori, amb noms com Alfons López i el recentment
desaparegut Miguel Gallardo, però també és una autèntica
missió impossible per la complexitat d’inventariar i
detallar un món efímer en constant transformació que,
històricament, s’ha creat i destruït cíclicament.
Amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida, el periodista Carles Castelló [CC] i el
guionista i dibuixant Xavier Reverté [XR] van decidir tirar
endavant aquest projecte.
Converso amb tots dos a la terrassa d’un bar. Comen
cem demanant unes birres i xerrant de còmics en
general. Parlem de la feina que, des del Museu d’Art
Jaume Morera, i amb la col·laboració d’Alfons López,
estem duent a terme en la recuperació del còmic com
a mitjà d’expressió. Parlem del gran Carlos Jiménez,
l’autor més important que ha donat mai la historieta
estatali creador d’Hom (1977), un treball que va
canviar per sempre la meva visió del còmic. Una autèn
tica obra mestra.
Centrem-nos. Parleu-me de com sorgeix aquest pro
jecte que teniu entre mans, aquesta història del còmic
a Lleida.
[CC] Aquesta és una idea que tenia arraconada des de feia
una dècada, més o menys. Ja en parlàvem amb el Xavier quan
tenia la llibreria Norma Còmics. La meva idea original era
intentar fer una història del còmic a Lleida des dels inicis
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del segle XX fins a l’actualitat. Però és clar, si entenem el
concepte còmic com allò que comença als Estats Units
amb sèries com The Yellow Kidd (Richard F. Outcault,
1895-1898), aquí no ens serveix. Lo Campanar de
Lleida, per exemple, podria ser la primera referència
que podríem catalogar com a còmic? Diria que no. Amb
aquestes primeres publicacions seminals realment
estem parlant d’humor gràfic, no de còmic. I l’humor
gràfic és un terreny extremadament pantanós, inabastable, diria, on no em veia amb cor de posar-m’hi.
Primera conclusió. A Lleida no és viable parlar d’una història
del còmic durant els primers anys del segle XX. Llavors
començo a pensar a centrar-me únicament en allò que Will
Eisner va definir com a “art seqüencial”, és a dir, autors i
publicacions de Lleida que expliquin històries seqüenciades.
Aleshores la cosa comença a tenir un altre aspecte, i veiem
que ja podem acotar una època d’inici, la Transició, a partir
dels anys setanta i pocs més, on sí que hi ha una important
representativitat dels autors locals.
Segona conclusió. Un cop arribem fins a aquí, hem de parlar de
còmic d’autors i autores lleidatanes, o publicacions de còmic
fetes a Lleida, però no de còmic lleidatà. El terme, en una
conversa amb Alfons López, va quedar clar que no existia.
I com que no existeix un còmic lleidatà, el que intentar fer
el nostre projecte és una mena de recull, el més descriptiu i
exhaustiu possible, sense entrar gaire en qüestions d’àmbit
crític. Res més, perquè al final som el que som, afeccionats,
gent a qui ens agrada el còmic, però que no entrem en la
categoria d’estudiosos, com a molt, en la de diletants.
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La feina, doncs, consisteix a trobar el màxim possible de
publicacions per referenciar, publicacions que tinguin el
còmic com a eix conductor, de l’estil de Callejón o Paper
de Mirar, o altres que, tot i no ser revistes de còmic, sí que
contenen historietes. Ara em ve al cap La Quera o, potser
més agafat amb pinces, La Confidencial.
Aquest projecte té un començament i un final, és a dir,
es tracta d’un projecte que acabarà veient la llum en
una publicació?
[CC] Sí, la idea és que el projecte vegi la llum a finals
d’aquest 2022. I personalment vull que sigui així, però l’any
dura fins al desembre. En principi, ho tenim lligat amb
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Primer serà una publicació
digital i després ja ho veurem. El projecte hi és, la voluntat,
també. Cal concretar-ho tot plegat. Ja et dic, de moment
tindrà format digital, però hi ha ganes que també acabi sent
una realitat en paper.
Així doncs, el projecte està molt avançat, no?
[CC] Entenem que és una cosa que no podem dilatar gaire
més. De tota manera, el temps que ens ha tocat viure aquests
dos darrers anys, sobretot amb el tema de la pandèmia, cal
dir-ho, no és el més adequat per tirar endavant un projecte
d’aquestes característiques. El més important és que estem
satisfets amb el resultat final.
Teniu molt material recopilat?
[XR] Sí, tenim força material. Converses amb autors, fonts
directes i hemeroteca.
[CC] Tenim material, però alhora ens en falta. Per la
complexitat intrínseca al còmic i al caràcter de segons
quin tipus de publicacions, i perquè hi ha material al qual
és difícil arribar. Quan parlem de material d’abast públic,
material que ja s’ha publicat, obres recents, no hi ha cap
problema. Però quan passes a dependre del col·leccionisme
particular, d’aquell o aquella que guarda còmics, fanzines,
no saps què hi trobaràs. Tens una referència que penses que
pot ser interessant, però quan hi accedeixes, descobreixes
que no ho és tant. O sigui, que el corpus amb el qual treballes
va endavant i enrere. Una cosa que defineix molt bé la feina
d’aquests més de dos anys que fa que treballem amb el
projecte és que ho fem en un corpus que no és estable, que
puja i baixa. Hi ha treballs que primer dius que sí, i després el
veus i dius que no. O sigui, sempre, sempre et trobes amb
aquella necessitat que he esmentat anteriorment, acotar
el que és un veritable producte de còmic del que no ho és.
Per exemple, els pobles els pobles estan plens de còmics
sobre les històries de cada vila. Volem ser descriptius, i tan
exhaustius com ens permetin els nostres mitjans.

El cómic, un nuevo arte. Primera exposició d’Alfons López. Cercle de
Belles Arts, Lleida, 1969 (arxiu particular)
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entre d’altres, Galiano, Alfonso López, Ermengol,
Cazares, Reverté, Sirvent, Balasch, Buil…, i un llarg
etcètera. És una mica un mite?
[XR] Jo soc part implicada en el projecte de la revista
Callejón. I això del “mite” depèn de les opinions. Parlem
de començament dels anys 80, o sigui, diria que, com a
mínim, va ser una precursora.
[CC] Callejón va ser la primera revista de còmics a Lleida,
es miri per on es miri. De fet, tenia dipòsit legal, per
tant, era una revista, no pas un fanzine. Tenia, això sí,
articles de fons, i per això s’emmirallava en El Víbora i
altres publicacions. De fet, en els darrers números ja es
fa referència a la publicació de diversos fanzines. No ho
sé, una mica seria com El Víbora i El Cairo a Barcelona,
la línia xunga i la línia més amable. I en certa forma, aquí
també es fotien canya totes dues línies, com, per exemple,
quan surt el fanzine Algo me Pica.
[XR] Bé, aquí la cosa era molt més amigable, perquè tots
ens coneixíem.

Josep Maria Cazares. Portada de la revista Callejón, núm. 2, Lleida,
1984 (arxiu particular)

[CC] També hi ha un altre denominador comú que cal
esmentar. Una de les coses destacables del món del còmic
a Lleida és que, així com a Barcelona existia un esperit
crític envers el model social i polític del moment, el que
es publica a Lleida passa molt de puntetes del tema. És
bàsicament còmic blanc i innocu, sense gaire voluntat
crítica. I és una cosa que sorprèn, perquè qualsevol diria
que a Lleida no hi va haver hòsties durant la Transició.

Com diria Mafalda, “la pucha!”. Una mica una missió
impossible, no?

Algo me Pica i Callejón diria que no es poden
comparar, no?

[CC] És que quan parlem de còmics als anys 70 i 80 a Lleida
sempre ens venen els referents de Barcelona: Cimoc, Zona
84 i El Víbora. I no és tan fàcil, perquè a Lleida aquest tipus
de publicacions no existeixen. Has de buscar nous referents
i examinar-ho tot des d’un altre punt de vista. El còmic a
Lleida està ple de voluntarisme i discontinuïtat, hi ha un
munt de propostes aïllades que comencen i s’acaben. Costa
trobar continuïtat, voluntat de permanència, anar més enllà.
I, per tant, costa aglutinar i fer recerca en aquest sentit.

[CC] No, l’un és un fanzine i l’altra, una revista, una
publicació amb vocació semiprofessional. Però hi havia
una coexistència.

[XR] Sí que és veritat que, quan explota el boom del còmic als
anys 80, el seu efecte es trasllada a l’anomenada “perifèria”,
i llavors surten moltes publicacions, fanzines sobretot,
fruit, d’una banda, d’un cert moviment imitatiu del que
estava passant a Barcelona i, de l’altra, perquè per fi es
pot publicar tot el que no s’havia pogut publicar durant
el franquisme.
Parlem d’un parell de fites del còmic a Lleida que tinc
al cap. Primer, la revista Callejón, on van publicar,
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[XR] Amb Callejón teníem la vocació de fer un “tebeo”. De fet,
al començament s’havia de dir Callejón, Tebeo sin Salida,
perquè això era el que els impulsors volíem fer. Però després,
als anys 90, apareix Pixatinters, que potser qualitativament
no era tan bo, perquè era una barreja de moltes coses, però
era un veritable tebeo, només publicava còmic.
[CC] Tots els treballs que ens trobem cal posar-los en el
seu marc històric i contextualitzar-los, i d’això en som
molt conscients, i és el que estem fent en aquest projecte.
Hi ha com una certa “obsessió” cronològica, no?
[CC] Bé, és que dels anys setanta i escaig als noranta i pocs
existeix una manera d’entendre i treballar el còmic que no
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Col·lectiu ADM. Algo me Pica, p. 16, Lleida (arxiu particular)

té gaire a veure amb el que vindrà després. Entrats als
anys noranta, no només a Lleida, sinó arreu, el còmic
entra en crisi. Una crisi absolutament brutal, que s’ho
carrega tot. Fins i tot el còmic americà. Només sobreviu
el manga. I en aquest context apareixen nous autors com
a fills del seu temps: Paco Hernández o Carlos Cabrejas,
que publiquen entre fanzines i altres mogudes, i són la
primera llavor del canvi.
Parlem una mica dels autors que es van quedar a Lleida.
Parlem, per exemple, del binomi Cazares-Reverté.
[XR] Amb Cazares veníem de Callejón. Ell hi era més al
capdavant, a mi no m’ha agradat mai ser el primer, però
tampoc el tercer. El segon ja m’estava be. Després vam fer
Noguerola, una proposta de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lleida feta a través de l’aleshores director
del diari Segre, Juan Cal, i d’Ermengol, que llavors hi
treballava. Era un suplement d’humor que va funcionar

durant tres temporades, i dic temporades perquè durant
els mesos d’estiu fèiem vacances. Allí vam publicar la sèrie
Boris Bond. Però aquest binomi Cazares-Reverté que
esmentes va ser puntual. Després, tot de col·laboracions
esporàdiques. Jo era, soc, molt caòtic.
[CC] Noguerola va servir per esperonar la premsa local en
aquest sentit. I a La Mañana es va publicar El Pixador de
la Banqueta, també amb el seu suplement dominical, que
coordinava Pep Monyarch.
[XR] A Noguerola ho feia gairebé tot amb pseudònim, i
m’ocupava molt de temps. Feia notícies, crítica de televisió
i molta tasca de redacció. Suposava una dedicació diària, i
això era esgotador, perquè jo tenia la meva pròpia feina. Tot
i que s’ha de dir que ens pagàvem molt bé, però molt, molt.
De fet, el pressupost de l’última temporada el vam portar a
Juan Cal gairebé perquè ens digués que no, i ens va dir que
sí. O sigui, que hi havia d’haver un compromís important,
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Josep Maria Cazares / Xavier Baró. “Máquinas en la autopista”,
Callejón, núm. 3, Lleida, 1984 (arxiu particular)

no hi havia altre remei. També és veritat que la darrera
temporada teníem nous col·laboradors als quals també
pagàvem molt bé.
[CC] S’ha de dir que això era excepcional. Realment, tot
el que s’ha fet a Lleida en els anys de què parlem ha estat
gràcies a gent que hi ha posat voluntat i ganes, i des dels
marges. Els que s’hi han pogut dedicar professionalment,
han marxat.
[XR] Sí, és veritat. I tot i així, autors de primera línia, com
el mateix Miguel Gallardo, els últims anys han fet treballs
com Maria i jo que tenen un fort component il·lustratiu.
O tot el que publicava a La Vanguardia, que també eren
il·lustracions. I també feia cartells i altres dissenys,
portades de llibres, etc.
Alfons López sempre ha reivindicat que el còmic,
històricament, ha estat molt mal pagat.
[CC] Jo crec que la clau és que abans això podia ser un
ofici que et permetia si no viure, malviure. Ara, tret de
casos molt puntuals, ni això. Perquè abans hi havia una
freqüència de publicació, un mercat que ho permetia.
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Vinyoles / Gipsy. Comèdia Nuclear, p. 26, Cervera (arxiu particular)

Ramon Boldú, per posar un exemple proper, vivia del
còmic. Ell ho diu, es considera un afortunat, perquè
sempre s’ha guanyat la vida dibuixant.
[CC] Correcte, encara que havia de publicar porno, i no
passa res.
[XR] De fet, ara encara continua treballant, i treballa. Té un
projecte amb Astiberri Edicions de tres llibres.
Parlem una mica d’un d’aquests personatges referents
en el còmic a Lleida: Jordi Gort. La persona i el perso
natge. Gort no només dibuixava, sinó que va crear
un petit univers propi, que és una cosa que sempre
m’ha fascinat.
[CC] A mi em fa la sensació que és un dels personatges
segurament més poc valorats del panorama del còmic a
Lleida. És veritat, tenia un univers propi, tot i que era una
mica inconstant en la seva obra, i quan tenia una rauxa,
publicava i publicava.

[CC] El Jordi era un personatge que anava molt a la seva.
Amb la seva barretina, es plantava en botigues com Sèrie
B o Lleida Còmics i els portava els seus còmics, els els
deixava perquè li venguessin. No anava més enllà.
[XR] Era un lector compulsiu. Totes les histories dels
Manuals de supervivència estel·lar, totes les il·lustracions
eren seves, encara que tenia molta influència de Moebius,
el dibuixant més influent del segle XX, segurament, que no
deixa de ser normal, perquè a tots i a totes que ens agrada
el còmic hem llegit Moebius.
De fet, sempre que veia els dibuixos de Jordi Gort
pensava en Moebius.
[CC] I en Richard Corben, també.
[XR] A casa seva no només tenia còmics, sinó també llibres.
Llegia compulsivament i ho digeria en forma de dibuixos,
milers de dibuixos, la majoria dels quals tenien una base
científica. Cal dir que era membre de l’Associació Catalana
de Ciència-ficció.
Acabem una mica amb els vostres còmics de referència.

Ximi / Paco Hernández. Samaritano, núm. 13, Lleida, maig 2009
(arxiu particular)

Però va arribar a publicar la seva obra?
[XR] Va publicar a Autoedicions Catalanes, una editorial
fictícia creada per ell.
[CC] Fins on jo sé, mai li van fer cas, mai li van oferir la
possibilitat.
[XR] Sí que va col·laborar amb il·lustracions en revistes,
diaris i altres projectes, com ara La Confidencial. I un any
després de morir, per voluntat de la seva germana Montse
Gort, Pagès li va editar un llibre pòstum amb tot el material

[XR] Per mi, Tintín. No és que sigui el millor còmic que he
llegit a la meva vida, però Hergé és un referent personal.
I sempre he pensat que els guions eren perfectes, amb
dibuixos perfectes. Tècnicament molt bons. Tintín obre
la caixa dels còmics.
[CC] Per citar dos còmics que em van fer petar el cap, venint
com venia del còmic de superherois americà, Batman. The
Dark Knight, de Frank Miller, i Watchmen, d’Alan Moore
i Dave Gibbons. I mira que soc més de Marvel que no pas
de DC, però tots dos demostren que el còmic té una visió
polièdrica i més complexa, i això t’impulsa a seguir altres
tipus de còmics.
Es fa tard. Ens aixequem de la terrassa del bar i
cada un marxa per la seva banda. Amb aquests dos
diletants (que ha dit Carles Castelló) podríem estar
fins a la mitjanit parlant de còmics, de Lleida i del
món. I que caram, no ho descarto.
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nou dels Manuals de supervivència estel·lar que el Jordi
tenia a punt de treure a la llum.
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DIVERSÀRIUM
Xavier Esterri

La Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran

Els primers passos de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu
i Aran van ser tot un repte, si es té en compte el context en el
qual va sorgir, enmig d’una situació incerta i culturalment insòlita generada per la pandèmia sanitària. Després de pràcticament dos anys de rodatge i de viure els últims mesos amb una
sensació de normalitat pel que fa a l’activitat cultural, podem
refermar la nostra consolidació.
Impulsats per l’objectiu de posar, musicalment parlant, Lleida
en el mapa i d’intentar assolir un equilibri territorial treballant
en xarxa per apropar-nos al funcionament de la resta de cases
de la música (la majoria ubicades a la zona metropolitana de
Barcelona), la CM de Lleida neix per ajudar, assessorar, mantenir i visualitzar la música i els artistes de les terres de Ponent.
Concurs de Bandes. (Ismael Bolduí)

D’aquesta manera, podem dir que la CM de Lleida sorgeix de la
necessitat urgent de donar un servei de qualitat als artistes, intentar entendre les seves inquietuds, conèixer de prop la realitat
del nostre territori, de la nostra província, i sobretot funcionar
com un trampolí per poder ajudar tots aquells que es dirigeixin
a nosaltres per fer el pas del món amateur al professional.
Cal tenir en compte que en el nostre cas no parlem exclusivament de Lleida ciutat, sinó que la nostra vocació territorial va
molt més enllà i dona suport i fa arribar propostes a l’Alt Pirineu
i l’Aran. L’any passat vam signar un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i ja hem començat a fer
accions conjuntes en l’àmbit musical a la zona de l’Alt Pirineu.
Tanmateix, estem seguint els mateixos passos amb el Conselh
Generau de la Val d’Aran amb l’objectiu de treballar conjuntament per dinamitzar i crear vincles amb el teixit musical d’un
territori molt extens com és el la província de Lleida.
Mitjançant les ajudes que atorguem a les bandes, la creació
d’un circuit de concerts territorial, la realització del concurs
anual de bandes emergents, xerrades dirigides als artistes, oferir assessorament personalitzat i mantenir una relació directa i
de proximitat amb els artistes, la CM de Lleida ha servit com a
Foto capçalera: Vesprades. (Casa de la Mùsica de Lleida)

eix vertebral de cohesió d’una escena lleidatana que està més
unida que mai.
El fet de posar en contacte el talent jove i local, així com ajudar-los en la tasca de relació amb diversos dinamitzadors culturals, professionals del sector audiovisual, promotors i festivals
amb els quals tenim relació directa, ens converteix en un referent
per a totes les propostes musicals que esdevinguin al territori i
una possibilitat de presentar-les i de fer-les visibles arreu. Volem
ser un nexe d’unió entre els diferents equipaments musicals i col·
laborar sempre amb tots els agents implicats per donar aquesta
empenta tan necessària als artistes del nostre territori.
Actualitat musical a les terres de Ponent
Actualment, a les terres de Ponent vivim un moment molt
intens quant a propostes musicals, tant pel que fa a les més
consolidades i amb llarga trajectòria com, sobretot, a les que
anomenem “emergents”, que, en definitiva, són totes aquelles
que intenten fer un pas de qualitat per situar-se a la primera
línia de la industria musical. Des de la CM Lleida hem pogut
copsar aquesta riquesa musical del territori amb l’èxit rotund
que ha suposat el darrer concurs de bandes emergents realitzat
el passat mes de desembre, o la convocatòria 2021 de beques

31

DIVERSÀRIUM

Concert KM0. (Casa de la Mùsica de Lleida)

i ajudes de suport a la creació, amb una resposta massiva de
formacions interessades.
De tots aquests grups de l’òrbita de la CM Lleida, podem
destacar formacions de tall clàssic amb molta projecció i uns
objectius clars com Shad Demn (guanyadors de l’últim concurs de bandes emergents), Asori i Neptú (guanyadors de les
beques al suport a la creació en la secció d’enregistrament a
l’estudi), Doofins (becats per realitzar la gravació d’un concert en directe al Vapor, de la Casa de la Música de Terrassa) o
FA1Na (becats en la modalitat de producció de directe), passant per bandes que aposten per sonoritats més irreverents
i endurides com Blindpoint, Saüc, Steinbock o Fox System,
entre d’altres.
D’un temps ençà també ens trobem amb formacions molt extenses integrades per fins a vuit persones damunt de l’escenari
que ens ofereixen propostes musicals elaborades que es caracteritzen perquè ofereixen concerts en ambients festius, com
Fauna, Atzavara, The Denim Rips o Bredda, entre d’altres.
Si parlem de propostes de petit format i ens fixem en el cicle
de concerts Vesprades. Música als Ateneus, iniciat el passat 2021
en col·laboració amb la Federació d’Ateneus de Catalunya, podrem veure el bon moment que viu aquest sector musical, amb
noms com Ares Gratal, Helen Capdevila, Olga Zoet, Guada
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Garino, Joan Blau, Javi Queralt, El Mudo Kon Voz o Víctor
González, entre d’altres. Aquest cicle té, a més, la particularitat
de programar música en directe de forma regular en espais
culturals de la província de Lleida, com ara els ateneus.
En sintonia amb propostes que tenen un marcat rerefons intimista, podem trobar fàcilment grups com Athanàgia, que
proposa un estil clàssic basat sobretot en el jazz, però amb la
incorporació d’un instrument modern com el handpan.
Manger també ens ofereix un estil pop-indie electrònic en català molt personal, amb una proposta escenogràfica que sobresurt i lliga tot el concepte musical. Laters o Llums de Colors
també són grups que haurem de seguir amb atenció els propers temps.
A més, cal fer menció especial als nous estils de caire marcadament urbà que tants adeptes entre el públic jove estan guanyant els darrers temps i amb formacions tan representatives a
Ponent com Yung Rajola, Sexenni, Ese de la Cinta, Jan Villalba,
Valdívia & The Boo Band, etc.
No podem oblidar tampoc tot el que ens aporta la zona de
l’Alt Urgell i l’Aran, amb artistes d’un nivell notable i amb gran
recorregut com, per exemple, Ariana Abecasis, Aliena, Dwayna
Laia o Alidé Sans, entre d’altres.

DIVERSÀRIUM
Jezabel Pizarro Barberà
María Martínez Hernández
Maria Lluïsa Prat Boneta

Història, conservació i difusió
del Forn de Dalt d’Alcoletge
El Forn de Dalt d’Alcoletge ocupa actualment la planta bai
xa del Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra

Civil-Front del Segre, que gràcies als veïns i veïnes, i a
l’Ajuntament d’Alcoletge s’ha pogut preservar. La seva
museïtzació el converteix en un dels elements més remarcables del patrimoni arquitectònic rural del municipi.
La història coneguda del Forn de Dalt comença l’any 1909,
quan es va constituir una associació anomenada Societat del
Forn de Dalt, formada per vuitanta socis, que servia per abastir de pa la majoria de les cases del poble. Els socis portaven
la massa perquè el forner fes el pa, les accions s’heretaven de
pares a fills i va estar en funcionament fins a la dècada dels
setanta, amb l’aparició de les panificadores i coincidint amb
la mort del darrer forner.
El nom de Forn de Dalt ve perquè hi havia un altre forn al
carrer Major, que era el Forn de Baix. Sabem que hi va haver
tres forners, i en tenim documentació escrita dels dos darrers.
Josep Segarra Camarasa, nascut a Bellcaire d’Urgell, es va casar amb Antònia Riera a Alcoletge, i va ser el forner del Forn
de Dalt des dels anys trenta fins al 1954.

Aquest any els familiars de la família Segarra Riera, entre ells
els seus fills, Leonor, Rosita, Victòria i Magí, van venir al Centre
d’Interpretació per visitar el forn i compartir les seves vivències amb nosaltres. Els agraïm molt la documentació oral i
gràfica que ens van cedir.

Família Segarra Riera de visita al Centre d’Interpretació, amb l’alcalde
d’Alcoletge, el senyor Josep Maria Gras; la regidora de Cultura, la
senyora Maria Lluïsa Prat; la tècnica de Cultura i Turisme, Jezabel
Pizarro, i la restauradora María Martínez

Ramir Charles i Samarra, fill de la Sentiu de Sió, casat amb
Margarida Papell, es fa càrrec del forn del 1955 fins al 1969,
any en què va morir i el moment en què el Forn de Dalt deixa
de funcionar definitivament.
A part del pa, va introduir les
coques de sucre, que en determinades dates significatives, com la festa major, era
tradició consumir-les.

Josep Segarra Camarasa i la seva dona, Antònia Riera, l’any 1941
Foto capçalera: El Forn de Dalt, ubicat a la planta baixa del Centre
d’Interpretació

L’any 2003, els titulars actuals, hereus dels primers socis del forn, van signar una
escriptura de donació de la
finca Forn de Dalt a l’Ajuntament d’Alcoletge amb la
condició que el terreny fos
destinat a finalitats d’interès
general i social.

Ramir Charles i Samarra amb la
seva dona, Margarida Papell
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La proposta de l’Ajuntament
d’Alcoletge per complir les
condicions dels antics propietaris, i amb l’objectiu de reivindicar la memòria històrica
i el patrimoni al municipi, va
ser la creació, l’any 2011, del
Centre d’Interpretació del
Patrimoni de la Guerra CivilFront del Segre, i a l’interior
es va conservar en la seva posició original el Forn de Dalt.

podien agreujar-ne l’estat de conservació si no s’hi intervenia
amb urgència.
Quins són els principals problemes amb què t’has trobat?
Sobretot la presència de sals a causa de la filtració per capil·
laritat d’aigua o humitat del subsòl, que conté sals dissoltes,
i que posteriorment cristal·litza a l’interior de les pedres.
Aquesta alteració ha donat lloc a la majoria dels problemes,
entre els qual la fractura la fragmentació de les pedres, així
com la disgregació, que van fer que la consistència estructural
en quedés compromesa.
Quins processos de restauració has realitzat?
Quan es tracta de la intervenció directa sobre el patrimoni,
cada professional té la seva forma de treballar, però sempre
cal respectar els principis deontològics i els criteris d’intervenció establerts a la professió. La restauració consta de diverses
fases, i que inclouen la neteja de brutícia superficial, la consolidació de les pedres, l’extracció i neteja de sals i els reforços
estructurals per donar estabilitat a les pedres.
Què n’opines, de la gestió patrimonial que es fa al municipi?

Estat previ i inicis del procés de restauració de la cúpula del forn.
El Forn de Dalt després del procés de restauració

Des de l’Ajuntament d’Alcoletge es fa l’esforç per recuperar,
preservar i difondre el patrimoni històric i cultural del municipi
amb el convenciment que hi tenen l’obligació com a responsables d’una institució i que ha de seguir aquesta sensibilitat, raó
per la qual es va acordar el projecte de recuperació i restauració
del Forn de Dalt, que s’ha dut a terme aquest any 2022.

Aquesta és la primera vegada que col·laboro amb l’Ajuntament d’Alcoletge en un projecte de conservació, però he tingut la sort de conèixer una mica més la gestió i la preocupació
que mostra per la conservació del seu patrimoni, i la veritat,
és d’agrair que l’administració secundi el sector cultural i, sobretot, patrimonial, perquè és així com es lluita per dinamitzar i divulgar els elements patrimonials dels territoris.

L’estat del forn era deficient a causa de les alteracions que va
patir al llarg dels anys per diversos factors, en què la causa
principal va ser l’aparició de sals, tant a la superfície com a
l’interior de les pedres i el morter que constitueixen el forn.
El projecte de restauració ha
anat a càrrec de María Martí
nez, llicenciada en Restaura
ció i Belles Arts, i amb una
àmplia experiència en l’àmbit
de la conservació del patrimoni històric i cultural.
Quin era l’estat del Forn de
Dalt quan et van encomanar
la feina?
.

Trampella del forn després
de la restauració
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A simple vista es veia que el
forn estava en un estat molt
avançat de degradació, amb
alguns danys estructurals que

La restauradora María Martínez durant els treballs de restauració del forn

Desitgem que la població actual i les futures generacions continuïn valorant i gaudint d’aquests elements patrimonials que reflecteixen els esdeveniments històrics, culturals i socials d’Alcoletge. Aquesta aposta per la conservació del patrimoni també
pretén promocionar el municipi com a vessant turístic perquè
esdevingui un referent en les rutes del Segrià i de Ponent.
Per conèixer més de la història del Forn de Dalt i dels elements
patrimonials del municipi, visiteu https://visitalcoletge.cat/.
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El turisme de floració a Lleida:
una realitat des del Baix Segre
El turisme de floració es va donar a conèixer l’any 2011, bàsicament des d’Aitona. Impulsat per l’ajuntament d’aquesta
localitat, naixia com una nova experiència turística que proposava “una vivència única de sensacions acompanyades dels
sabors i les dolces degustacions de la terra del Baix Segre”.
Poc després, concretament el 2015, vaig fer una proposta
de turisme de proximitat en aquesta revista titulada “El Baix
Segre: una proposta de turisme de proximitat” (Arts: Revista
del Cercle de Belles Arts de Lleida, 2015, núm. 40, p. 49-53).
En aquell escrit, i quan el projecte turístic des del Baix Segre
encara era a les beceroles, afirmava: “En aquest territori
s’ha desenvolupat el conreu de fruita dolça, la principal font
econòmica dels seus habitants i de bellesa fotogràfica amb
l’esclat florit de la primavera. Per als amants de la fotografia,
recomano visitar la zona, sobretot al març i a l’abril de cada
temporada, quan els camps llueixen en la seva màxima esplendor. La millor atalaia per contemplar el paisatge florit dels
fruiters del Baix Segre ens la dona el tossal de Carrassumada,
a 2,5 km de Torres de Segre, al cim del qual hi ha l’ermita del
mateix nom.”
Observant amb una certa perspectiva el pas del temps,
m’adono que els anys que han seguit a aquestes reflexions han
vist un autèntic boom del turisme de floració del Baix Segre.
Així, durant les dues setmanes centrals de la floració, que solen
situar-se la primera quinzena de març, l’arribada del personal
d’altres llocs de la regió i, cada cop més, de la resta d’Europa,
s’ha intensificat i frega l’èxit absolut. De tota manera, tinc els
meus dubtes que aquests visitants aprofitin la seva estada amb
la plenitud que aquestes terres els poden donar, sobretot perquè l’oferta de la floració no s’acompanya d’un treball conjunt
públic per vendre el país d’una forma global.
És aquí on penso que, tot i reconèixer el gran esforç de l’Ajuntament d’Aitona, probablement seria molt més efectiu un treball conjunt dels municipis implicats, que, si fossin capaços
d’elaborar una proposta o un projecte turístic comú amb els
Foto capçalera: Floració al Baix Segre (Finca Espachs, Aitona)

Pantà d’Utxesa

punts patrimonials forts, donarien recursos als visitants per
descobrir plenament la subcomarca natural del Baix Segre.
Un projecte global d’aquest tipus, a més de ser un dinamitzador econòmic per a la zona, podria distribuir d’una forma
més homogènia els visitants per tots els municipis del Baix
Segre (Aitona, Soses, Seròs, Alcarràs, la Granja d’Escarp,
Massalcoreig o Torres de Segre) per evitar així les acumulacions de visitants en punts concrets. D’aquesta manera, tot
recordant de nou l’escrit del 2015, proposava completar l’excursió de la floració del Baix Segre amb altres visites que combinessin la descoberta de la seva riquesa natural i cultural, que
ara, amb l’èxit del turisme de floració, prenen una carta de
presentació definitiva.
En conseqüència, en primer lloc, destacaria el vessant natural d’aquest territori, que es manifesta, a primer cop d’ull,
en el seu paisatge de contrast, perfectament apreciable des
de la carretera LP-7041 que creua la subcomarca, entre les
serres del nord-oest (amb la flora i la fauna autòctones del
país) i els conreus de fruiters, orientats al sud-est. En aquest
punt, afegiria que, a banda del tossal de Carrassumada, al
qual em referia el 2015, hi ha en aquestes serres i atalaies
fantàstiques des d’on es pot contemplar l’espectacle natural
de la floració, i és així com el tossal de Montmaneu (Seròs),
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Planta del Bovalar (Seròs)

Poblat iber de Gebut (Soses)

la Costa Genebral (la Granja d’Escarp) o l’ermita de Sant Joan
de Carratalà (Aitona) esdevenen uns miradors privilegiats per
observar els bancals plens d’arbres florits.

jaciment arqueològic de l’edat del bronze final (1100 ANE),
que va ser destruït de forma violenta per un incendi. Aquest
dramàtic succés pren, per al seus habitants, valor al nostre
temps, perquè ens ha arribat intacte i com una mostra adient
de l’edat del bronze al Segrià. En aquest poblat, s’ha documentat l’elaboració de cervesa i és, fins que no es demostri el
contrari, el lloc més antic d’Europa on s’ha trobat que es bevia
aquest producte.

A més, en aquest apartat més natural, al Baix Segre hi ha dues
zones aqüíferes privilegiades. D’una banda, el pantà d’Utxesa, que té un centre d’interpretació de la fauna i la flora
de ribera, i des del qual es pot iniciar un tomb circular de
6,5 km a l’embassament. Aquest pantà és únic a Catalunya
perquè no està situat enmig del curs de cap riu, sinó al del
traçat del canal industrial de Seròs. Construït per l’empresa
La Canadenca el 1914, s’ha convertit en una important zona
humida que és utilitzada com a hàbitat per moltes espècies
aquàtiques i aus migratòries, per la qual cosa la Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el va declarar
Reserva Natural de Fauna Salvatge el 23 d’octubre de 1990.
D’altra banda, molt a prop trobem l’aiguabarreig, que es
forma per la unió dels rius Cinca i Segre prop de la Granja
d’Escarp, amb un camí que segueix prop del riu des del monestir de Santa Maria d’Escarp, al terme de la Granja d’Escarp.
En segon lloc, a l’escrit del 2015 també proposava conèixer la
riquesa arqueològica del Baix Segre, que és de les més completes de Catalunya, i probablement per això es podria projectar una oferta turística cultural que podria fonamentar-se en
la creació d’un parc arqueològic que aniria, cronològicament
parlant, des de l’edat del bronze, al segle XI abans de la nostra
era (ANE), fins a l’edat medieval i, fins i tot la Guerra Civil, en
un recorregut que abraçaria, pràcticament, 3.000 anys.
Aquest ambiciós projecte començaria el recorregut, en primer lloc, amb tres grans jaciments arqueològics de la zona:
Genó, al terme municipal d’Aitona; Roques de Sant Formatge,
a Seròs, i Gebut, a Soses. Respecte al 2015, Genó i Gebut han
millorat els accessos, els quals han estat senyalitzats, i també
s’han habilitat àrees d’aparcament, mentre que al de Roques
només se n’ha fet una restauració parcial.
Si el recorregut es fa, com nosaltres proposem, de forma
cronològica, s’hauria d’iniciar la visita a Genó (Aitona), un
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D’aquesta època, als afores de Seròs, però dins el seu terme
municipal, es poden visitar les restes arqueològiques de
Roques del Sant Formatge, un conjunt arqueològic format per
una necròpoli tumulària del període del bronze final (segles
IX-VII ANE). La necròpoli conté unes 150 estructures funeràries
d’incineració. En aquest sentit, Roques de Sant Formatge és el
jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre, i, a
més, al mateix indret hi ha un poblat ibèric (segles IV-III ANE).
Seguint aquest espectacular recorregut cronològic, ens
hauríem de situar al poblat iber de Gebut (Soses), que des
del 2017 ha rebut la intensificació de l’excavació arqueològica, cosa que ha donat resultats importants i sorprenents.
D’aquesta manera, s’ha ampliat el coneixement de la zona
fortificada del poblat. A més, els experts asseguren que Gebut
ja estaria ocupat durant la primera edat del ferro (VIII-VI ANE)
i la seva habitació arribaria fins al segle III (ANE). Per definició,
a Gebut ens trobem davant un oppidum iber clàssic (poblat
fortificat en alt), sens dubte el més important i representatiu
d’aquesta zona. Situat dalt d’un tossal del terme de Soses, es
va mantenir actiu fins al final del període ilergeta, motiu pel
qual és un dels més importants per conèixer aquesta cultura,
a l’altura dels Vilars o el Molí d’Espígol. Posteriorment, en
aquest indret hi ha referències d’ocupació romana, les restes
d’un castell àrab i evidències d’habitació en època medieval.
Seguidament, ens hauríem de situar al poblat del Bovalar.
Ubicat a la sortida de Seròs, a la carretera que va a Maials,
cal creuar el pont vell del riu Segre, passar per sota del nou
i seguir per un camí cap a l’esquerra. Totes aquestes indicacions escrites són encara necessàries perquè les visuals, a la
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Monestir d’Avinganya

Ruta Capa (Aitona)

carretera, encara són inexistents (primers de juliol del 2022).
Mig quilòmetre després de transitar per una pista, arribem
a Bovalar, on hi ha unes restes visigòtiques que esdevenen
el jaciment més important i més ben conservat d’Espanya
d’aquest tipus i d’aquesta època. Entre les estructures excavades, destaca una necròpoli, una basílica, cases, cellers i un
trull al voltant d’una placeta. Els habitatges permeten fer-se
una idea de la distribució habitual d’una casa de l’època, que
tenia tres habitacions i estava feta de pedra i tàpia. El poble,
abandonat després d’un incendi durant la conquesta musulmana (714), va ser excavat a mitjan segle XX i va revelar un
baptisteri per immersió i un encenser, que són les dues millors
peces del jaciment i estan exposades al Museu de Lleida.

quilòmetres, que són els que van de Gebut a Avinganya, en el
trajecte dels quals trobaríem els altres tres jaciments.

I encara podríem completar aquest recorregut arqueològic
de primer ordre amb la visita al monestir d’Avinganya, situat
a 2,5 km de Seròs, a la carretera que va de Seròs a la Granja
d’Escarp. Avinganya té el seu origen en la donació del terreny feta pel cavaller Pere de Bellvís, la qual estipulava que
bastissin un monestir trinitari masculí (1201), el primer que
es va establir a la Península. El 1236 es va convertir en femení
i en panteó de la influent família dels Montcada fins al 1529.
En aquella data, va ser recuperat per la comunitat trinitària
masculina i convertit en noviciat fins a la desamortització de
Mendizábal (1835), a la qual va seguir la ruïna i l’espoli. Al
segle XX se’n va començar la restauració, inacabada encara,
dirigida per la Diputació de Lleida, que, actualment, n’és la
propietària. L’edifici eclesial mostra el tardoromànic, si bé la
part gòtica és la més cridanera, juntament amb el campanar
barroc, amb un claustre classicista excel·lent i mig derruït.
Concloent: amb la unió dels municipis i el suport de les institucions, principalment la Diputació i la Generalitat, es podria bastir un projecte per crear un parc arqueològic de gran
abast, que inclouria els cinc jaciments descrits més amunt
(Genó, Sant Formatge, Gebut, Bovalar i Avinganya, per ordre
cronològic), els quals, repetim, abraçarien un arc cronològic
de 3.000 anys i que aniria des de l’edat del bronze fins a la
Guerra Civil, passant per la medieval. Per visitar-los, i això
és el més sorprenent de tot, només caldria traslladar-se 10

Finalment, i en tercer lloc, a banda dels recursos naturals i
l’ambiciós projecte arqueològic que proposem, cal recordar
que al Baix Segre encara hi ha molts més recursos relacionats
amb el seu passat andalusí (casa del rei Moro a Aitona, amb
els seus arcs i els ràfecs a la part superior de l’edifici) o medieval (restes del castell dels Montcada a Aitona o el seu palau
renaixentista a Seròs).
A banda, també se’n pot destacar el ric patrimoni religiós, encapçalat per les grans esglésies bastides durant el segle XVIII
al Baix Segre, com altres del Segrià Sec, la plana de Lleida
i les Garrigues, que mostren un estil mestís que barreja el
barroc tardà i el neoclàssic lleidatà. La raó de la seva aparició conjunta es basa en el desenvolupament econòmic de
la zona, durant el segle XVIII, relacionat amb l’expansió de
l’elaboració i el comerç de l’oli d’oliva. Els millors exemples del
Baix Segre són les esglésies de la Mare de Déu de l’Assumpta
de Torres de Segre (1749-1759), l’església de la Nativitat de
Nostra Senyora de Seròs (1745) i l’església parroquial de Sant
Antolí d’Aitona (primera meitat del XVIII). Altrament, concentrat sobretot a la vila d’Aitona, destacaríem les possibilitats del
turisme religiós al voltant de dos sants: el pare Francesc Palau
i la seva neboda, Santa Teresa de Jornet. En aquest sentit,
destaquem la cova del Pare Palau, una balma habilitada al
segle XIX per a la meditació del sant, tot just sota l’ermita de
Sant Joan de Carratalà, a un quilòmetre d’Aitona en direcció
a Seròs; les cases dels sants a Aitona, i l’espai museïtzat del
convent de Santa Teresa de Jornet.
I ja per acabar amb l’atractiva oferta turística complementària
a la floració dels fruiters el mes de març de cada any, completaríem la proposta amb l’incipient turisme bèl·lic relacionat
amb el Front del Segre de la Guerra Civil Espanyola (1938).
D’aquesta manera, l’inici podria ser a la Granja d’Escarp, dins
el terme de la qual es conserven trams de trinxeres a les entrades dels barrancs del municipi, en el recorregut de les quals
trobem búnquers i cabanes en bon estat de conservació. Una
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Tossal i ermita de Sant Miquel. Espai de Memòria del Cap de Pont (Soses)

Vista de la floració des de Sant Joan de Carratalà (Aitona)

mica més al nord de la vila, molt a prop de l’aiguabarreig del
Segre i el Cinca, localitzem el monestir d’Escarp, al terme de
Massalcoreig, que mostra els impactes de diferents municions
a la façana i la torre de les restes de l’edifici.

tornar a les seves posicions d’origen pocs dies després. Capa
ho va documentar i ara es poden identificar les seves fotografies sobre el terreny. La ruta arrenca a la Serrabrisa, dalt
del nucli habitat d’Aitona, on s’ha habilitat un aparcament
per deixar-hi els vehicles. En total, cobreix una distància d’un
quilòmetre per aquest tossal i consta de dotze parades amb
plafons que reprodueixen les fotos de Capa, tot just al lloc on
es van fer, clarament identificables dins el seu àrid entorn.
Molt a prop, al tossal de Sant Miquel dels afores de Soses,
s’ha pintat un mural en una de les façanes de l’ermita que situada en la zona més elevada, en record de la cruenta batalla
lliurada en les seves immediacions el novembre de 1938. Just
al costat, al llevant del tossal s’han recuperat unes trinxeres
franquistes.

En direcció nord-est del riu Segre, ja dins el terme de Seròs,
hi ha el pont [vell] de Seròs, inaugurat per Francesc Macià el
1932, que va ser l’únic que va quedar dempeus de tot el front
a la comarca del Segrià, per la qual cosa va esdevenir un dels
punts més conflictius de tota la línia. Una mica més amunt
del cap de pont, al citat poblat visigòtic del Bovalar, encara hi
ha restes d’unes trinxeres adaptades als vestigis arqueològics
i senyalitzades amb terra vermella al recorregut. I encara d’alt
de Bovalar, en una serra superior, trobem dos nius de metralladora republicans, un dels quals, el Niu del Ros, ha esdevingut exterior de la recentment guardonada pel·lícula Alcarràs
(Os d’Or a la Berlinale 2022).
Seguint pel Baix Segre, al terme d’Aitona, hi ha restes de trinxeres nacionals a l’ermita de Carratalà i republicanes al jaciment arqueològic de Genó, tot i que el recurs de primer ordre
per a la memòria és, sens dubte, l’anomenada Ruta Robert
Capa, inaugurada recentment, el 21 de novembre de 2021, la
qual, perfectament senyalitzada, permet seguir les passes del
fotoperiodista hongarès André Ernö Friedmann, més conegut
amb el sobrenom comercial de Robert Capa, que del 7 al
22 de novembre de 1938 va documentar l’última ofensiva de
l’exèrcit republicà a Catalunya, amb la qual pretenia arribar a
Fraga i facilitar la retirada de les tropes que feia que lluitaven
a l’Ebre des del 25 de juliol. L’atac va ser repel·lit contundentment per les tropes franquistes i els republicans van haver de
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Per acabar, més al nord, a l’ermita de Carrassumada, al tossal
del mateix nom al terme de Torres de Segre, trobem un monument en record i homenatge als morts de la guerra format
per una gran pedra que presideix les lloses amb els noms de
tots els caiguts a la part meridional de la comarca del Segrià
durant la Guerra Civil.
Definitivament, tal com hem pogut veure en les planes precedents, el Baix Segre ofereix un bon grapat de recursos—
naturals, artístics i culturals— perquè el visitant, si és que té
la intenció de venir en temps de la floració dels fruiters, pugui
gaudir d’una oferta completa, que no ha de menystenir la
riquesa d’una cuina peculiar en què el producte de proximitat
pren un paper estel·lar. Amb totes aquestes condicions, només em queda dir: “Gaudir del Baix Segre va més enllà de la
seva floració! ”.
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Ignasi Aldomà

“Alcarràs” en l’Ignot Oest

Els dos pagesos joves estarrufen el nas quan els pregunto
per la pel·lícula Alcarràs que acaben de veure acompanyats d’esposes i fills:
–Ummh! Són coses d’abans, dels padrins!... Bé! S’ha
fet una mica llarg...
Habitualment, asseguts a dos metres de terra, al seient del
John Deere de 260 cavalls i davant una pantalla de controls
que organitzen i vigilen tots els moviments del tractor i els
acoblaments, les galledes i els carrets de collir préssecs de
la pel·lícula semblen una broma per a la majoria de pagesos de l’Urgell. Fa decennis que ni les dones ni la canalla
van al tros a collir fruita. Els nous pagesos viuen en xalets
apartats de pares i padrins, equipats amb els darrers invents electrodomèstics, i han de sortir de casa a fer footing
perquè no se’ls adormin els bíceps i els bessons.
Inevitablement, quan a algú li parlen de casa seva o del seu
entorn, d’alguna cosa que té a veure amb la seva família,
compara i avalua si el que se li presenta s’assembla a la realitat que un coneix. I gairebé inevitablement, la resposta
també és d’interrogació crítica, si no de desengany o de rebuig radical. Passa amb les notícies de casa que apareixen
diàriament en els mitjans de comunicació, i encara amb
més motiu amb una pel·lícula sobre aquestes terres.

La pel·lícula segurament despistarà o deixarà freds els qui
busquen coincidències amb la realitat, i no pot ser de cap
altra manera. Primer, perquè la pel·lícula és una obra de
creació, i després, perquè la realitat ponentina és prou
variada i diversa per assimilar-la a una determinada història. No és el mateix collir préssecs que collir pomes, i encara menys panís, i tampoc s’organitzen igual els pagesos
del Baix Segre que els de l’Urgell o d’una altra comarca.
L’economia i la societat varien d’una comarca a una altra,
d’un poble a un altre, i fins i tot entre famílies. Ponent es
presenta com una gran plana, però per dins bull un mosaic de camps, pobles i famílies, totes amb el seu tarannà.
Per sota de les diferències i les riqueses locals discorren,
però, tot un seguit de temes universals que segurament
expliquen que els artistes i els experts de Berlín i més enllà s’interessin i valorin la pel·lícula. Enmig de la simfonia
coral de temes, imatges i veus que ens presenta Alcarràs,
amb els quals es pot identificar mig món, em quedo amb
les diferències i els conflictes generacionals que constitueixen el nervi de la pel·lícula i sobre els quals qualsevol dels
observadors pot trobar un bon nombre de fils per estirar.

Però anem a pams, perquè no som davant d’un estudi antropològic ni d’un documental, sinó davant d’una filmació
que ha rebut el premi extraordinari i remarcable de l’Os
d’Or de la Berlinale 2022 com a “pel·lícula de cinema”.
Cert que la directora responia, en rebre el premi, que era el
seu coneixement del lloc del qual parla la pel·lícula el que
l’havia fet possible. I és també un gran valor afegit que els
llocs i les persones que ens presenta el film siguin normals,
del “carrer” d’aquestes terres —encara que les capacitats
d’actuar siguin notablement superiors a les de la majoria de
nosaltres. En qualsevol cas, la pel·lícula és una obra de creació, amb una responsable individual destacada, la directora Carla Simón, i com a aital ha de ser jutjada i valorada.
Foto capçalera: Tractaments mecanitzats en una nova explotació
vitícola als Bessons, les Garrigues

El pagès de Vallbona de les Monges, que produeix vi i oli de primera qualitat,
ha refet amb cura els seus marges de pedra, una excepció ben d’agrair
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furgonetes pels carrers
esbalandrats, els neguits
d’uns pagesos rústecs? —
ves, que un “me cago en
Déu” cada cinc minuts no
és que doni gaire alegries.
Ho hem dit i escrit, i ho repetirem amb una resposta
a l’engròs: aquesta és la millor terra del món, i no som
ni els primers ni els últims a
afirmar-ho. Terres amb una
gran riquesa per descobrir.
La profunditat dels nostres
paisatges, els contrastos de
colors de les nostres albades i postes, la vaporositat
poètica de les boires, la diversitat dels ocells que hi
tenen casa, la varietat de
les fruites conreades i les
que es podrien conrear,
els pans i les coques, i els
productes dels artesans, la
Darrera reivindicació pel futur de la pagesia just abans de la pandèmia a Lleida ciutat
vida associativa dels pobles
Això, a banda del gran interrogant sobre la continuïtat de la
i ciutats, les lletres dels narradors i poetes de Ponent, les
pagesia, que arrenca del conflicte històric sobre la propietat
creacions dels artistes, les fornades de nous músics...
de la terra, per desembocar en el conflicte ben actual sobre
Ponent aporta l’autenticitat dels pagesos, que malauradal’ús d’aquesta terra, amb plaques solars, molinets i altres arment cada dia són més pocs i no interessen gaire a ciutat.
tefactes industrials que plouran a cabassos els propers anys
Però darrere dels pagesos hi ha uns aliments que molts cuii entraran en disputa amb l’ús agrícola de la terra.
nen —som país de grans cuiners— i tots consumim cada
En els rerefons del que se’ns presenta, es pot dubtar endia. Unes estores inacabables de cereals i fruiters, brotades
cara si els aspectes tractats són prou actuals o si hi ha una
i floracions encatifen aquestes terres. Hi ha algunes plantes
manca d’ordre en els referents temporals de les imatges.
que perfumen i altres que curen. Hi ha fonts i rius petits
No crec que valgui gaire la pena perdre una estona en
i grans, basses i aigua abundant que ve de muntanya. Hi
aquesta mena de crítica, perquè els temes són encara de
ha volianes de colors llampants i una gran varietat d’ocells
plena actualitat per a la majoria de l’univers. I si les referènque volen, salten i refilen. En el país agrari, s’hi troben les
cies a la terra portada en contracte de paraula, les feines
albades i les postes vibrants, les nits estrellades, el concert
agràries manuals o la vida familiar ja costen de trobar avui
de la naturalesa en tota la seva diversitat, que és la clau de
dia, les tenim ben vives a la memòria i aporten l’explicació
volta de la vida al planeta. I això sí que crida l’atenció i ind’unes quantes realitats. Ens ajuden a entendre el que som
teressa a molta gent. Com també poden interessar al gran
i cap on anem, ni que no ho vulguem veure, perquè la hispúblic les carrerades i els camins engalonats de vegetació,
tòria no interessi gaire a la gent de casa. La gent de Ponent
les cabanes de volta i els aljubs, els marges de pedra, les
va quedar tan trasbalsada pels canvis sobtats i l’afluència
ermites i els castells, les fires i els concerts, i moltes més de
de riquesa viscuts durant els anys 1960 i 1970 que no en
les obres dels ponentins.
vol saber res de misèries, penúries i postguerres. Reaccions
Sovint caldrà l’ull atent d’algú forà per descobrir que les
de nous rics.
estacions de l’any originen canvis i un ventall extraordinari
I no solament això, sinó que el buit històric s’amplifica a
de formes i colors, que algunes parets són un plaer per
través dels anys, esperonat per nous moviments culturals
a l’escalada, que l’oli i el vi tenen unes qualitats úniques,
que els torrons poden ser prou més treballats i exportats,
i missatges que pregonen la novetat permanent, i que té
que el fang té un potencial artístic i plàstic especial, que
una especial bona acollida, si venen de fora. I d’aquí l’esl’època gòtica i romànica ha deixat patrimonis construïts
cepticisme i l’interrogant subsegüent que molts es plantei imatges d’una gran bellesa..., que les històries de la terra
gen. Com és que algú a Berlín s’ha pogut fixar en el que
són històries universals. I qui diu algú forà, diu també algú
passa al nostre racó de món? Quin interès poden tenir els
que ha viscut fora i ha estat capaç de descobrir els valors
paisatges de fruiters i tossals, els tràfecs dels tractors i les
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Els parcs eòlics i les energies renovables en general plantegen una seriosa competència per l’ús de l’espai agrari (serra del Tallat)

del propi bressol des de la llunyania. Jesús Montcada va fer
del seu Ebre mequinensà una epopeia d’interès universal.
Carla Simón podria sens dubte fer el mateix amb el seu
Baix Segre —i que consti que això no és cap desig exprés
i menys una exigència per a la directora. I qui diu Carla
Simón, diu algun dels joves artistes i literats que abunden en aquestes terres i que algun dia es descobriran. ¿I
per què no recordar també les obres i les pàgines magistrals que ens han deixat els de casa? Màrius Torres, Jaume
Agelet, Jordi Pàmias, Jaume Pont , Guillem Viladot, Josep
Vallverdú..., i deixem-ho en punts suspensius per no quedar malament amb ningú.

saben on és la vall del Corb ni que s’hi cou. Terres desconegudes, terres ignotes. I el coneixement és indispensable
per al reconeixement i l’autoestima.

“Som de l’oest de Catalunya, la terra on es pon el sol”,
ens recorda la cançó de Lo Pardal Roquer, convertida en
himne popular de les festes de la gran plana. Una crida
per despertar l’autoestima i l’orgull ponentins. I tot comença perquè aquestes són unes terres poc conegudes,
un desconeixement que comença pels mateixos habitants.
Lleidatans de ciutat que ben just saben on és Alcarràs, o
que no han trepitjat mai la Segarra. Noguerencs que no
en saben res, de les Garrigues. Gent del Segrià que no

El respecte i l’endreça necessiten autoestima, i l’autoestima
requereix coneixement. Necessiten consciència de l’entorn. Necessiten donar gruix als paisatges i les geografies
que cadascú porta dins, interioritzar les sensacions dels poetes i els escriptors que ens parlen del nostre país. Per això
he volgut compartir els anys d’excursions, converses, lectures, ensenyances i treball professional en l’Ignot Oest. Una
geografia viscuda, editat per Pagès Editors (amb fotografies
de Jaume Barrull, Toni Benavente, Sara Boldú i Aida Lesan).

El Ponent l’han d’apreciar els de casa, perquè de vegades
no n’hi ha prou amb el que ens regala la natura i tot el patrimoni que ens han deixat els avantpassats. El patrimoni
i la natura cal respectar-los i mantenir-los endreçats. Que
no vol dir no tocar res. El respecte del nostre ric llegat no
requereix, ni de bon tros, deixar de satisfer les necessitats
humanes de tota la vida i les necessitats que ens anem creant —per a qui en pugui dubtar, que prengui nota d’altres
pobles propers, més rics i potser una mica més cultivats.
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Rafa Melero Rojo*

El mal de Corcica

Report

La recomanació que us faig és la novel·la que més m’ha agradat de
Lorenzo Silva, El mal de Corcira, on trobareu, entre altres aspectes interessants, moltes referències a Tucídides i el seu llibre Història de la guerra
del Peloponeso, on els protagonistes intenten resoldre un cas que farà que
Rubén Bevilacqua viatgi al passat per recordar els anys que va ser al País
Basc en plena lluita contra ETA.

Tot i que només escric novel·la negra, les meves lectures
són molt variades, i potser em costa molt dir quin autor o
quins textos m’han influenciat més a l’hora d’afrontar la
meva literatura, però si m’he de centrar en un escriptor, ho
tinc força clar, i des d’aquestes pàgines, gràcies a l’oportunitat que em donen els amics de la revista ARTS, us en
faré cinc cèntims.
Com a escriptor de novel·la negra, molt orientat al seu
vessant policíac, l’escriptor que més m’ha influencia és el
madrileny Lorenzo Silva. M’és molt difícil separar el vessant literari del personal perquè tinc la sort d’haver-hi establert una amistat que va començar amb una trucada: la
d’un escriptor novell que, per circumstàncies de la vida,
buscava qui li podria presentar la seva novel·la, i algú em
va dir que li ho demanés a ell, que era molt bona persona
i que si tenia agenda, ho faria. Vaig arribar a pensar que
era una broma, quan em vaig trobar parlant amb ell, que
en aquells moments era Premi Planeta, dient-me que estaria encantat de presentar la meva novel·la a Barcelona. Jo
havia llegit feia anys El lejano país de los estanques (1998)
i m’havien sorprès el rigor i els coneixements tècnics
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policials de l’autor. En aquells moments no vaig ser conscient que aquesta lectura seria determinant perquè anys
després jo mateix afrontés el que seria la meva primera
novel·la, La ira del Fènix.
En Lorenzo és un escriptor molt prolífic i té obres de caràcter històric, de temàtica bèl·lica, assajos o, és clar, les policíaques amb la seva sèrie més coneguda sobre els guàrdies
civils Bevilacqua i Chamorro, sobre els quals giren un grapat d’històries policials i personals que han fet que milers
de lectors de tot el món el llegeixin i amb qui ha guanyat
el Premi Nadal i el Premi Planeta, entre d’altres.
Un dels factors que cal destacar sobre aquesta saga de
novel·les, i que el diferencia d’altres escriptors de renom, és
que els personatges han anat creixent amb l’autor, és a dir,
han fet anys paral·lelament a la realitat social que els envoltava i, naturalment, també a la del mateix autor. D’aquesta
manera, hem vist com Rubén Bevilacqua es casava, tenia
un fill i es divorciava, i tot això mentre ascendia dins del cos
policial; en definitiva, tenia una vida, diguem-ne, normal
mentre resolia els crims que li eren encarregats.
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Aquest realisme sobre la
vida dels policies em va encoratjar a escriure la meva
primera novel·la aportant
la meva experiència professional a una trama de
fi
cció, és a dir, em vaig
adonar, recordant aquella
lectura inicial de feia anys,
que es podia mostrar uns
policies, en el meu cas,
Lorenzo Silva, autor de El mal de Corcire mossos, sense entrar en els
tòpics del policia alcohòlic, fumador, divorciat i una llista llarga d’estereotips que no
s’adaptaven a la realitat que jo he viscut durant els meus
anys de feina policial.
Tot i així, i malgrat la influència de Lorenzo Silva, les meves
novel·les tenen unes característiques diferents que beuen
de la mirada que per a mi van tenir altres històries del gènere fantàstic com Equació Dante, de Jane Jensen, passant

per la trilogia del Testament Maya, de Steve Alten, o les
conegudes sagues d’El Senyor dels anells” de Tolkien.

Rafa Melero Rojo és lleidatà d’adopció, tot i que va
néixer a Barcelona el 1972. Mosso d’esquadra de professió,
va debutar en el món editorial el 2013 amb la novel·la La
ira del Fènix, autoeditada a Círculo Rojo. Posteriorment,
el 2014, l’editorial Playa de Ákaba en publica la traducció
al castellà. El 2015 publica La penitència de l’alfil (Alrevés)
en castellà i en català, aquesta darrera dins del seu segell
negre Crims.cat, i el 2016 s’edita la seva tercera novel·la,
Ful (Alrevés), guanyadora del I Premi de Novel·la Cartagena
Negra 2017. A finals d’aquell mateix any, publica El secreto
está en Sasha, i el 2020, Efecte col·lateral. El 6 de juny de
2022 ha publicat la seva darrera novel·la, Todos me llaman
Ful, de nou amb l’editorial Alrevés. També ha participat en
moltes antologies de gènere negre, inclosa una que es va
traduir al francès.
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Lleidatà, fotògraf, productor audiovisual, docent d’imatge i
so, narrativa audiovisual i postproductor digital. Membre de
la junta de l’Associació de Fotografia Professional d’Espanya.
Realitzador dels Premis LUX de Fotografia Professional d’Espanya. Amb més de 25 anys d’experiència en el món de la fotografia de premsa, documental i creativa, en la gestió d’equips
de treball i en la docència.
Crear obra artística mentre et dediques al treball diari audiovisual és difícil, tot i que per sort sempre hi ha estones per dur
a terme les inquietuds que vas guardant al calaix del cervell
creatiu en l’apartat “foto art”.
Des dels inicis fotogràfics, que van començar amb aquella primera càmera comprada a terminis i que es va convertir en
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l’objecte més preuat que tenia aleshores, sempre he volgut
captar aquells moments que per a mi havien de ser immortals, gairebé sempre lligats a les persones que tenia al voltant
i que m’interessaven més que el material i els paisatges immòbils, perquè pensava que els llocs i els entorns que feia milions
d’anys que existien sempre hi restarien, en canvi, les persones
són caduques. Els meus referents van ser molt variats, tant en
estils com en conceptes, des de Henri Cartier-Bresson a Joan
Fontcuberta, passant per Robert Mapplethorpe, fins a Chema
Madoz o un de controvertit com Jan Saudek. En poques ocasions he mostrat el meu treball “artístic”, i quan s’ha esdevingut sempre he cercat la senzillesa, tant de la llum com del
missatge que es pot llegir en la imatge.
info@genaromassot.com www.shootphotofactory.com
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ACTIVITATS

Estem de celebració

Lliurament del
Diploma al Cercle
El passat 4 de juny, membres del Cercle
es van desplaçar a Barcelona per recollir
el diploma atorgat a l’entitat. El va recollir la presidenta, Divina Drudis. A la
imatge, la veiem acompanyada d’un grup
de socis.

TALLERS AL CERCLE
per a temàtiques
Sota
lade
presidència
dea la
Joan
Manuel
Nadal Gaya,
Durant
el curs 2021/2022lleidatanes.
hem, gaudit d’un
seguit
tallers realitzats
nostra
seu,
al
Major“Maria
número 24,
primer i segon
pis.
lacarrer
medalla
Vilaltella”
de pintura,
la qual va tenir força difusió i prestigi.

CERCLE

75
anys

es va crear

En l´àmbit de la literatura, l’any 1962 en Joan Fernàndez Coll,va crear el premi “Urritza
de novela”, també amb força èxit.
Taller de fotografia
Taller d’aquarel·la
Es Taller
van crear
premis per l’edifici nou més destacat
dedeLleida.
Taller
poesia
de piano
Més
tardde
espintura
va crear el premi “Marraco d’Or”, que
es va
atorgar acreativa
Leandre Cristòfol, Joan
Taller
d’aquarel·la
Taller
Teatre
Taller
dePujol,
dibuixRamon Vilaltella i Francesc Pons.
Oró,
Emili
Taller
deva
nuser un any estelar per l’entitat,es va crear el grup Cogul, amb els pintors
L’any
1964
Albert Coma Estadella, Àngel Jové, Ernest Ibañez, Jaume Minguell, Víctor P.Pallarés i Albert Vives. Eren la vanguàrdia artística de prestigi a tot el país, emblemàtica de les terres47
de Ponent, encara avui no superada.

CERCLE

75
anys

És difícil resumir la història, tant activa durant 75 anys, d’una petita entitat com és el
Cercle de Belles Arts de Lleida, de tot allò que ha representat per la ciutat, en uns moments difícils,primer sempre sota l´atenta mirada política del règim franquista, i actualmente amb llibertats, però amb la manca de lideratge, de guia cultural i artística a nivell
mundial, amb tot allò que això comporta i condiciona. Tanmateix, ho hem d’intentar,ho
hem de fer,malgrat tinguem el risc que, de manera involuntària ens deixem de citar a
persones i fets,que hagin tingut una actuació destacada. I ho hem de fer perquè l’entitat
ha estat el fruit de l’esforç durant molt de temps, de molta gent,diversa si,però sempre
amant de la cultura, i perquè ara estem en el 75 aniversari de la seva creació i ho hem
celebrar.
He repassat antigues històries i altres documents i a més a més he fet consultes, i de tot
plegat he resumit aquest petit extracte d’allò que ha estat l’entitat i que vol seguir sent:
La ciutat de Lleida té un període previ al 1936,de força dinàmica creativa molt relacionada amb Barcelona i també amb París; però va venir la guerra i tot es va parar.
A partir dels anys 40 i sempre sortejant la vigilància del “Gobierno Civil”, va començar
a plantejar-se amb persones com Francesc Charles Pardell i Marià Gomà la creació de
l’entitat, conjuntament amb un grup de joves, entre altres, Josep Benseny, Leandre Cristòfol
i Abad
Gil i la van crear el febrer de 1947. L’arquitecte Marià Gomà en va ser el seu
TALLER
D’AQUAREL·LA
primer president.
La primera ubicació del Cercle va ser el convent del Roser, al carrer Cavallers, on també
s’hi va instal-lar l’Escola del Cercle, amb un esperit de formació d’alumnes en dibuix i
pintura. L’arquitecte Gabino Lagarriga, en va ser el primer director; la qual constava de
dues branques, la de dibuix artístic dirigida primer per Martí Serés i després per Leandre Cristòfol, i la branca de dibuix linial dirigida per Manuel Mendez.
L’any 1949 es va afegir la secció de modelat dirigida per Jaume Perelló
L’activitat del Cercle es va multiplicar en exposicions,conferències, debats….
Van anant sorgint tendències i corrents artístiques, amb viatges a Paris.
Entre els artistes més dinàmics hi destacaven entre d´altres: Leandre Cristòfol, Ernest
Ibañez, Josep Benseny, Marià Gomà, Manuel Niubó, Lluís Trepat, Roig Nadal, Mercadé,
Tapiol, Jaume Minguell, Roca Delpech i Víctor P. Pallarés.
També es feien concerts de música amb Josep Riera i Lluís Virgili, entre altres.
Es va crear el primer cine club de Lleida
Del 1950 al 1964, es va crear el premi de pintura “Medalla Morera”,guardó d’àmbit estatal

TALLER DE PINTURA
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per a temàtiques lleidatanes. Sota la presidència de Joan Manuel Nadal Gaya, es va crear
la medalla “Maria Vilaltella” de pintura, la qual va tenir força difusió i prestigi.
En l´àmbit de la literatura, l’any 1962 en Joan Fernàndez Coll,va crear el premi “Urritza
de novela”, també amb força èxit.
Es van crear premis per l’edifici nou més destacat de Lleida.
Més tard es va crear el premi “Marraco d’Or”, que es va atorgar a Leandre Cristòfol, Joan
Oró, Emili Pujol, Ramon Vilaltella i Francesc Pons.
L’any 1964 va ser un any estelar per l’entitat,es va crear el grup Cogul, amb els pintors
Albert Coma Estadella, Àngel Jové, Ernest Ibañez, Jaume Minguell, Víctor P.Pallarés i Albert Vives. Eren la vanguàrdia artística de prestigi a tot el país, emblemàtica de les terres
de Ponent, encara avui no superada.
L’any 1969 es va crear el concurs de pintura ràpida ciutat de Lleida, que encara perdura
avui en dia.
A finals dels anys 80 es va crear el premi “Marraco”,destinat al foment de l’art als Centres
penitenciaris.
El 1990 de la mà de Manuel García Sarramona,es va crear la revista Arts,amb força contingut cultural,la qual encara dura ara de la mà de Francesc Català i altres col·laboradors,
constituint actualmente un dels actius més importants del Cercle.
TALLER de POESIA
El 1991 es va crear la secció de teatre amb Josep Fonollosa, Albert Llorens i Miquel Lluís
Sabaté,
altres, actualmente
TALLERentre
D’AQUAREL·LA
CREATIVAestà dirigida per Benet Ballespí, amb força dinámica.
TALLER
d’AQUAREL·LA
Es
va crear
la coral “Estel”,CREATIVA
la qual ha funcionat
fins fa molt poc.
TALLERS
75
anys
Cal destacar la formació del grup musical d´instruments de
corda i pua, amb molt bona
acollida pel públic, avui dirigit per Ramon Marsol.
CERCLE

TALLERS
Fa uns dos anys, es va formar el dinàmic grup de dibuix “Urban
Sketchers”, dirigit
75per
anys
Joan Mestre, conectat a altres grups, fent dibuixos de ciutats i paratges d’arreu del món,
amb molt d’èxit.
Cal destacar l’activitat constat dels tallers de dibuix, fotografia, pintura, aquarel·la i escultura.
CERCLE

L’entitat en el seu conjunt, ha estat, i així continua estant sempre oberta a totes les tendències artístiques.
Durant tots aquests anys totes les persones que han format part de la junta, amb el seu
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TALLER
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És difícil resumir la història, tant activa durant 75 anys, d’una petita entitat com és el
Cercle
deDE
Belles
Arts de Lleida, de tot allò que ha representat per la ciutat, en uns moTALLER
PIANO
ments difícils,primer sempre sota l´atenta mirada política del règim franquista, i actualmente amb llibertats, però amb la manca de lideratge, de guia cultural i artística a nivell
TALLER
mundial, amb tot allò que això comporta i condiciona. Tanmateix, ho hem
d’intentar,ho
de
PIANO
hem de fer,malgrat tinguem el risc que, de manera involuntària ens deixem
de citar a
persones i fets,que hagin tingut una actuació destacada. I ho hem de fer perquè l’entitat
ha estat el fruit de l’esforç durant molt de temps, de molta gent,diversa si,però sempre
TALLERS
75
anys
amant de la cultura, i perquè ara estem en el 75 aniversari
de la seva creació i ho hem
celebrar.
He
repassatDE
antigues
QUARTET
POLS històries i altres documents i a més a més he fet consultes, i de tot
plegat
he resumit
aquest petit extracte d’allò que ha estat l’entitat i que vol seguir sent:
I PUA TERRES
DE PONENT
La ciutat de Lleida té un període previ al 1936,de força dinàmica creativa molt relacionada amb Barcelona i també amb París; però va venir la guerra i tot es va parar.
A partir dels anys 40 i sempre sortejant la vigilància del “Gobierno Civil”, va començar
a plantejar-se amb persones com Francesc Charles Pardell i Marià Gomà la creació de
l’entitat, conjuntament amb un grup de joves, entre altres, Josep Benseny, Leandre Cristòfol i Abad Gil i la van crear el febrer de 1947. L’arquitecte Marià Gomà en va ser el seu
primer president.
La primera ubicació del Cercle va ser el convent del Roser, al carrer Cavallers, on també
QUARTET de POLS I PUA TERRES DE PONENT
s’hi va instal-lar l’Escola del Cercle, amb un esperit de formació d’alumnes en dibuix i
seves interpretacions, destaquen el Papageno de
pintura. L’arquitecte Gabino Lagarriga, en va serDeelles
primer
director; la qual constava de
La Flauta Màgica; el Fígaro de Le Nozze di Figaro i Don
dues branques, la de dibuix artístic dirigida primer
per
Martí
Serés
i després
Lean-el
Giovanni; el Leporello
de Don
Giovanniper
de Mozart;
Gianni
de Schicchi;
el Marcello de La Bohème i Scarpia
dre Cristòfol, i la branca de dibuix linial dirigida per
Manuel
Mendez.
TONI MARSOL
de Tosca de Puccini; l’Escamillo de Carmen de Bizet,
L’any 1949 es va afegir la secció de modelat dirigida
per Jaume Perelló
Don Magnifico i Dandini de la Cenerentola de Rossini;
L’activitat del Cercle es va multiplicar
en
exposicions,conferències,
el Germont de La Traviata;debats….
el Jago d’Otello; el Macbeth
BARÍTON
de Macbeth;
Falstaff de
Van anant sorgint tendències i corrents artístiques,
ambelviatges
a Falstaff
Paris. de Verdi; el Malatesta
i el Don Pasquale de Don Pasquale, i el Dulcamara de
Entre els artistes més dinàmics hi destacaven entre
d´altres: Leandre Cristòfol, Ernest
L’Elisir d’amore de Donizetti.
Ibañez, Josep Benseny, Marià Gomà, Manuel Niubó, Lluís Trepat, Roig Nadal, Mercadé,
Inicia la seva carrera al Conservatori de Cervera per acabar-la a Barcelona,
amb
Carmen
Bustamante,
obtenintCANT,
el Premi
d´Honor
de Cant eni Víctor
el
Tapiol,
Jaume
Minguell,
Roca
Delpech
P.A Pallarés.
més, oratoris com Passions de Bach; El Messies de
CLASSES
DE
TÈCNICA
Conservatori Superior de Música del Liceu.
Händel;
de Mozart;
Fauréaltres.
i Brahms; La Creació
També
es feienIconcerts
de música amb Josep Riera Rèquiems
i Lluís Virgili,
entre
VOCAL
INTERPRETACIÓ
de Haydn; la 9a simfonia de Beethoven; els Carmina
La seva activitat artística la dut a cantar en la majoria de teatres i auditoris,
Estant
vadins
crear
elcomprimer
cine
club
Lleida
de l’Estat
fora d’ell, com
el Gran
Teatre de
del Liceu,
l´Auditori
Burana d’Orff amb l’Orfeón Donostiarra, el Coro i
Municipal
el Palau
la Música
el Teatre Lliure de
Teatre
Inicia la
seva de
carrera
al iConservatori
deBarcelona,
Cerveraeli l’acaba
de RTVE
i l’ORCAM; La Fura
dels Baus,estatal
el Cor i
Del
1950
al
1964,
es
va
crear
el
premi
de
pintura Orquesta
“Medalla
Morera”,guardó
d’àmbit
Nacional de Catalunya, el Palau de la Música de València, el Baluarte
de
CERCLE

a Barcelona, amb Carmen Bustamante, amb què obté

Pamplona, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, el Auditorio, los Teatros
Premi
d’Honor
de Cant
al Conservatori
Superior
delelCanal
y el Teatro
Monumental
de Madrid,
la Maestranza de
Sevilla o elde
Barbican
Center
Londres, entre els més destacats.
Música
del de
Liceu.

De les seves interpretacions han destacat el Papageno de la Flauta Màgica,
seva
activitat
dut a cantar
a la majoria
el La
Figaro
de Le
Nozze diartística
Figaro i el l’ha
Don Giovanni
i el Leporello
de Don
Giovanni
de Mozart,
el Gianni Schicchi,
el Marcello
de la Bohème
Scarpiacom
de
de teatres
i auditoris,
tant dins
de l’Estat
comi fora,
Tosca de Puccini, l´Escamillo de Carmen de Bizet, Don Magnifico i Dandini
el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori Municipal, el Palau
de la Cenerentola de Rossini, el Germont de la Traviata, el Jago de l'Otello, el
de la del
Música,
TeatredelLliure
deVerdi
Barcelona,
eli elTeatre
Macbeth
Macbeth iel
el Falstaff
Falstaff de
o el Malatesta
Don
Pasquale
del Don
i el Dulcamara
dede
l'Elisir
d'amore de
a
Nacional
de Pasquale
Catalunya,
el Palau
la Música
deDonizetti,
València,
demés d'oratoris com les Passions de Bach, el Messies de Händel, els
el
Baluarte
de
Pamplona,
el
Teatro
Real,
el
Teatro
de
la
Requiems de Mozart, Fauré i Brahms, la Creació de Haydn, la 9a simfonia de
Zarzuela,
Auditorio,
els Teatros
delDonostiarra,
Canal, elel Teatro
Beethoven
o elsEl
Carmina
Burana d'Orff
amb El Orfeón
Coro i
Orquesta
de RTVE, de
la ORCAM,
La la
Fura
dels Baus, el de
Cor Sevilla
i Orquestra
Monumental
Madrid,
Maestranza
o el
Simfònica de la BBC de Londres, etc.

Barbican Center de Londres, entre els més destacats.

Ha col.laborat en diferents ocasions amb la Capella Reial de Catalunya que
dirigiex Jordi Savall i també ha cantat sota la batuta de directors com Michel
Plasson, Gianandrea Noseda, Evelino Pidò, Pablo Heras-Casado, Josep Pons,
Antoni Ros-Marbà, Víctor Pablo Pérez, Andrew Davis, Riccardo Frizza,
50
Pinchas Steinberg o Mark Wigglesworth, entre d'altres.

Orquestra Simfònica de la BBC de Londres, etc.

Ha col·laborat amb la Capella Reial de Catalunya que dirigeix Jordi Savall i també ha cantat sota la batuta de directors com Michel Plasson, Gianandrea Noseda, Evelino
Pidò, Pablo Heras-Casado, Josep Pons, Antoni Ros-Marbà,
Víctor Pablo Pérez, Andrew Davis, Riccardo Frizza,
Pinchas Steinberg o Mark Wigglesworth, entre d’altres.

TONI MARSOL - 656 311 508
tonimarsol@gmail.com
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per a temàtiques lleidatanes. Sota la presidència de Joan Manuel Nadal Gaya, es va crear
la medalla
Vilaltella” de pintura, la qual va tenir força difusió i prestigi.
TALLER
DE “Maria
FOTOGRAFIA
En l´àmbit de la literatura, l’any 1962 en Joan Fernàndez Coll,va crear el premi “Urritza
Professor Ken Goddard · Mostra de treballs
de novela”, també amb força èxit.
Es van crear premis per l’edifici nou més destacat de Lleida.
Més tard es va crear el premi “Marraco d’Or”, que es va atorgar a Leandre Cristòfol, Joan
Oró, Emili Pujol, Ramon Vilaltella i Francesc Pons.
L’any 1964 va ser un any estelar per l’entitat,es va crear el grup Cogul, amb els pintors
Albert Coma Estadella, Àngel Jové, Ernest Ibañez, Jaume Minguell, Víctor P.Pallarés i Albert Vives. Eren la vanguàrdia artística de prestigi a tot el país, emblemàtica de les terres
de Ponent, encara avui no superada.
L’any 1969 es va crear el concurs de pintura ràpida ciutat de Lleida, que encara perdura
avui en dia.
A finals dels anys 80 es va crear el premi “Marraco”,destinat al foment de l’art als Centres
penitenciaris.
El 1990 de la mà de Manuel García Sarramona,es va crear la revista Arts,amb força contingut cultural,la qual encara dura ara de la mà de Francesc Català i altres col·laboradors,
constituint actualmente un dels actius més importants del Cercle.
El 1991 es va crear la secció de teatre amb Josep Fonollosa, Albert Llorens i Miquel Lluís
Sabaté, entre altres, actualmente està dirigida per Benet Ballespí, amb força dinámica.
Es va crear la coral “Estel”, la qual ha funcionat fins fa molt poc.
Cal destacar la formació del grup musical d´instruments de corda i pua, amb molt bona
acollida pel públic, avui dirigit per Ramon Marsol.
Fa uns dos anys, es va formar el dinàmic grup de dibuix “Urban Sketchers”, dirigit per
Joan Mestre, conectat a altres grups, fent dibuixos de ciutats i paratges d’arreu del món,
amb molt d’èxit.
Cal destacar l’activitat constat dels tallers de dibuix, fotografia, pintura, aquarel·la i escultura.
L’entitat en el seu conjunt, ha estat, i així continua estant sempre oberta a totes les tendències artístiques.
Durant tots aquests anys totes les persones que han format part de la junta, amb el seu
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