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Jaume Vilella
President del Cerele de Belles Arts
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Presentació

Com a President del Cerc1e de Belles Arts de L1eida em plau presentar-vos el
primer número de la revista ARTS.

El Cerc1e de Belles Arts, amb la seva identitat i amb la seva historia, ha esdevingut
una entitat que fa i promou les arts i la cultura des de fa més de quaranta anys.

El Cerc1e ha pres consciencia de la importancia de la comunicació com a fet
cultural i social d'avui en dia; si més no, com a vehic1e de coneixement i de transmissió
del folklore i de la tradlció artística de les nostres contrades.

A més, han estat molts els companys que ens han exigit un órgan d'informació per
tal de fer coneixer les noticies compromeses amb I'ambit artístic i cultural.

El Cerc1e era conscient de la seva responsabilitat i des de fa molt de temps tenia
el proposit d'assolir el somni que avui esdevé realitat: la publicació d'una revista que
apropés les arts als lIeidatans.

Així doncs, i des d'ara, el Cerc1e de Belles Arts assumeix el repte amb I'edició de
la revista ARTS, essent conscient del buit existent en les terres de Ponent des de la
desaparició de la revista ART.

Les pagines de la revista ARTS resten obertes, és c1ar, a tots aquells que vulguin
manifestar les seves inquietuds per I'art i la cultura, ja que de la seva participació i
col.laboració depen la continu'itat de la publicació: una publicació que pretén
informar, amb una freqüencia trimestral, de totes les ofertes culturals: exposicions,
conferencies, premis, col.loquis, etc.

Finalment, permeteu-me que us faci arribar la meya complaenc;:a pel fet, i el meu
agraYment a tots aquells que amb el seu gra de sorra han fet possible que la revista
ARTS vegi la lIum, i convidar a tots els interessats en participar en les seves pagines.

Lleidatans, amics i socis:

•U
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Salutació

Vull donar la benvinguda al sí de la nostra societat a la revista ARTS
i "enhorabona al Cercle de Selles Arts, per aquesta iniciativa de la qual
en gaudiran els ciutadans de L1eida i, en especial, els amants de les
Selles Arts.

ARTS no té precedents dins I'entitat que la patrocina. És per aixó que
la seva sortida al carrer sera acollida amb interés pel públic en general
i pels col.lectius vinculats a la cultura en particular. El Cercle de Selles
Arts té plantejat un repte important en I'ambit de la comunicació i de la
informació ciutadana, el qual, estic convengut, que sera superat amb
molta dignitat.

La Paeria ha estat sempre receptiva i impulsora de qualsevol activitat
que representi una millora en la qualitat deis serveis als lIeidatans, i la
revista ARTS respon a les inquietuds municipals. O'altra banda, l'Ajun
tament n'és sensible amb tot alió que fa referéncia a lacomunicació i amb
la cultura, ambits que ampliament s'expressen a través de la Revista.

Tenim, doncs, en les nostres mans un bon vehicle d'impuls de la
cultura i de les relacions ciutadanes en general. Felicito al Cercle de
Selles Arts per I'edició d'ARTS i Ii desitjo molts éxits en el futuro

Antoni Siurana i zaragoza
Paeren Cap

Gener 1990 •D
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Ramoll CompallYs i Sallfeliu
Presidell! de la Diputaci6 de L/eida

El compromís que avui enceteu

El compromís que avui enceteu, magnificat per la seva especificitat, no és pas un
afer, diguem-ne, facil, pertot el que significa fer arribar alió que entenem per "cultura"
a una col.lectividad diversificada en interessos. I és per aquest motiu que la vostra
tasca és del tot elogiable.

Els dos objectius prioritaris d'ARTS, d'intervenció divulgadora de les diferents
vessants artístiques, és a dir, plataforma de lIangament de la creació i, a la vegada,
propósit difusor de tots els ambits culturals, no fan més que corroborar la seva
solidesa i autenticitat.

Amb motiu de I'aparició de la revista ARTS em plau d'adregar-vos unes paraules
d'encoratjament i alhora de felicitació. Felicitació perqué sempre és un bon auguri
que apareguin, a les nostres terres, iniciatives per a la recerca i difusió cultural.

Ara per ara, només em resta desitjar lIarga vida a ARTS i encoratjar tots aquells
que la fan una realitat.

.&
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Josep Miquel Garcia
d'Arts Plastiques del

de la Generalitat
del Servei

de Cultura
Coordinador

Departament

L'art Ileidata es traba subrnerg~en una
crisi creativa i de succesi6 generacional
d'artistes, segons afirma alllarg d'aquesta
entrevista Josep Miquel Garcia, respon
sable del Servei d'Arts Plastiques de la
Generalitat. Garcia creu par6 que la seva
revifalla passa per un debat intel.lectual o
cultural ampli. Pel que fa a tota la geogra
fia catalana el responsable d'Arts Plasti
ques manifesta que el Principat continua
ten in! un paper mllevant dins I'escena
internacional.

-Quina és la situaci6 actual de I'art
catala?

-Aquesta década deis vuitanta es
podria resumir per una banda amb un
enrequiment de la infraestructura cultural
I artlstica a tot el pals, aix6 vol dirdisponi
bilitat de centres on els artistes poden fer
exposicions; perexemple et diria obertura
de nous espais i reafirmaci6 d'institucions
que es dediquen a la divulgaci6 cultural,
aix6 és una novetat dins aquesta década,
i confirmaci6 de noves perspectives de
tutur respecte al que podria ser la fundaci6
Mir6, la Fundaci6 Antoni Tapies que s'i
naugurara I'anyvinent i I'oberturadel centre
d'art Santa M6nica iespecialrnent el Museu
d'Art Contemporani que s'obrira segura
ment a partir de I'any 1992 a Barcelona.
Respecte a la pr6pia creaci6 tenim la
confirmaci6 d'artistes catalans dins el
panorama internacional, no només deJoan
Mir6 i Salvador Dall sin6 la incorporaci6
també d'Antoni Tapies i paral.lelament la
de noves personalitats dins de I'esceno
grafia internacional com és el cas de
Susana Solano dins el camp de I'escultu
ra, Miquel Barcel6 i Ferran Garcia Sevilla,
en el de pintu ra; i pel que fa a la situaci6
comparativa de Catalunya dins el context
internacional diria que aquestadécada in
corpora un espectacular, i en aquestsentit
pérdua per una questi6 de disponibilitat
del protagonlsme que tenia Catalunyadins

I'escenografia espanyola. En canvi hi ha
una incorporaci6 valenta de Madrid dins
una polltica ministerial de recolzament a
les arts. Dins d'aquest desequilibri hi ha un
mentenimentde lacreativitatcatalana amb
un protagonisme important dins del que és
la preséncia de I'escenografia espanyola
amb exposicions i mostres arreu.

-Quin és I'estat actual de I'art lIeidata?
-També dins d'aquesta década jo crec

que I'art lIeidata ha tingut una fluctuaci6
que passa en principi per una normalitza
ci6 a mitjans de la década, normalitzaci6
que vol dir una divulgaci6 de la hist6ria de
I'art Ileidata através d'exposicions promo
gudes per les institucions públiques i pri
vades, desvetllament d'una nova genera
ci6d'artistes coms6n l'Antoni Abad,Jesús

Mauri, Perico Pastor i el Josep Minguell i
cap aflnals de la década hi ha una situaci6
bastant critica que no ha desembocat en
un enrequiment de la infraestructura, aix6
voi dir que L1eida encara no té un museu
d'art contemporani. D'altra banda ens tro
bemtambé ambl'aparici6 d'unacrisi quant
a la [uccesi6 generacional d'artistes, és a
dir ¡'única personalitat, que podria ser la
d'en Jordi Jové, no ha donat una continu'i
tat o aparici6 de noves incorporacions a la
pinturao a I'escultura lIeidatana. En resum
hi va haver un moment molt bo a comen
~aments de la década, amb un entusias
me col.lectiu i finaiment s'ha praduit una
situaci6 critica quant a creativitat.

-Aqué es deu aquestacrisi i perqué hi
ha tan poques sales d'art a L1eida?

Pago 8 Gener 1990 .,
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-Doncs la reflexi6 podria ser que en
certa manera les institucions públiques
van jugar molt fort a I'inici de la década
amb un entusiasme que es va encomanar,
i possiblement la succesi6 generacional o
el fet que surtin nous artistes no és tant en
funci6 de les insttlucions públiques sin6
del propi col.lectiu d'artistes.

Al final d'aquestadécada ni estan sortint
fotografs, ni escultors ni pintors, ni escrip
tors, ni historiadors i aixo vol dir que no és
una crisi exclusiva del m6n de les arts
plástiques sin6 que és més ampli.

Respecte a les sales d'exposicions no
és ni moltmenys unasituaci6crftica. Exis
teixen sales públlques com la sala gotica
de I'EIE i entitats privades amb les seves
sales d'exposicions i una galeria d'art prI
vada amb molta seriositat en el seu treball.

-A part de la medalla Morera, no creus
que és necessária una altra distinci6 per
incentivar els nostres artistes?

-No, jo crec que la medalla Morera va
complir la seva funci6, es van reconéixer
els artistes que dins la seva trajectoria es
laven fent un treball molt Important, és el
cas de Coma Estadella, Angel Jové i Benet
Rosell.

Jo crec que al contrari no han d'existir
l1és al.licients honorlfics per incetivar el
treball creatiu sin6 al contrari s6n els
mateixos artistes els que han de procurar
moure's. Estemen una década completa
ment vital i fora de I'ambit lIeidatá existeix
un m6n completament obert iextraordina
ri en qué nosaltres no ens hi apuntem de
cap de les maneres, no individualment,
sin6 col.lectivament. lIeida s'está que
dant amada del que és I'escena catalana i
internacional. Ja no és només Barcelona
que va perdavant nostre sin6 ciutats com
Girona i Reus s6n molt més vives.

-Per qué aquesta desconnexi6?
-lIeida sempre ha tingut una evoluci6

generacional: lIufs Trepat enlla,a amb el
grup Cogul, aquest a la seva vegada amb
la Petit Galerie i aquesta amb la generaci6
deis 70 i aquesta última enlla,a amb la
deis 80. Posteriormentsurt unageneraci6
que d6na una figura a"illada com és la d'en
Jordi Jové i a partir d'aquest, quan les
facilitats perar-ribaral m6n de I'art s6n més
ámplies, hi ha una crisi d'activitat que jo
només he vist una mica de sortida a través
del fonament de l'Escola de Belles Arts.
Amb la facilitat que existeix avui en dia és..
D

una contradicci6 que lIeida no visqui a la
mateixa vitalitat i ritme que arreu. La crisi
per a mi no és deguda al suport institucio
nal sin6 a la propia creativitat.

-Quin será el futur de I'art a lIeida?
-Precisament les situacions critiques

van monbé. Ésunprocés logicquetambé
forma part de les f1uctuacions de la historia
de I'art i deis artistes. La situaci6 critica ha
de passar per una responsabilitat deis
artistes, és a dir les societats no tenen
l'obligaci6 de crear els artistes. L'artista
neix, creix i es desenvolupa per una ne
cessitat propia que és la que genera un
nivell intel.lectual i després la reflexi6 ar
t1stica, possiblement. I quant lIeida tingui

un debat intel.lectual o cultural ampll
segurament tornará a rev~ar la necessitat
de nous artistes. Finalment i per sort
aquesta crisi de noves incorporacions
passa també com a contrapés per una
revaloritzaci6 d'un treball mon més seri6s
d'aquests artistes que realment tenen un
sentit d'avantguardia: Coma Estadella,
AngelJové, Antoni Abad ILeandre Cristo
fol s6n persones que realment en I'actua
litat estan treballant amb un rigor mon im
portant i segurament passi pel seu mes
tratge l'aparici6 de nous artistes.

-L'art catalá sempre ha estat molt in
ternacional. Amb la mort d'algunes de les
seves figures més preciares comara Mir6
o Dall, no haura perdut preséncia en els
mercats internacionals?

-No, en absolut, perqué s6n genera
cions d'un temps i Salvador Dall i Joan
Mir6 formen part de I'inici del que és I'art

Gener 1990

contemporani internacional i s6n dos mi
tes en la seva diversitat i diferéncia univer
sal, pero ara per ara jo crec que tenim a
Catalunya i Barcelona I'artista europeu,
viu, més important que és l'Antoni Tápies
i en totcassempre hi ha unasuccesi6 ge
neracional conscient a la vegada que
Antoni Tápies reconeix la seva heréncia
de la seva generaci6 anterior que és la
d'en Joan Mir6 i ara per ara estan sortinl
artistes no d'una influéncia en el mercat,
sin6 que s6n demanats arreu i parlode la
Susana Solana, en Garcia Sevilla i Miquel
Barcel6, que s6n artistes realment d'una
gran categoria. El que si és certés que les
condicions de comunicaci6 internacionals
que hi haviaen eltemps d'en Mir6 s6n molt
diferents a les d'ara i és molt possible que
aquestadiferénciaentre el que és el mercat
i la qualitat cada vegada sigui més dificil
de dicernir, pero el que és veritat és que
Catalunya no ha perdut ni mon menys
l'aportaci6 de creadors dins I'escena inter
nacional.

-Un deis reptes més importants de
cara el 1992 és la realitzaci6 del Museu
d'Art Contemporani de Catalunya, a Bar
celona, Aixo no descuidara ia infraestruc
tura artlsticaque les institucions, en aquest
<:as la Generalitat, han de donar suport a
les comarques?

-No, perqué per sort hi ha aquesta
experiéncia de vida institucional. Les insti
tucions cada vegadatenen més ciar quina
és la seva responsabilitat. El Museu d'Art
Contemporani és un cons9rci on participa
tant la Generalitat com l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundaci6 Museu d'Art
Contemporani amb un pressupost i una
vida propia, i a banda del Museu d'Art
Contemporani la Generalitat i l'Ajuntament
tenen una responsabilitat diferent i en el
cas de la Generalitat es preocupa també
del que és la d~usi6 a tot el territori catala
i a I'exterior. Per tant el museu d'Art Con
temporani ni mon menys limitará ni donará
exclusivitat a la intervenci6 aftlstica de les
institucions, tot al contrari, el que fara sera
crear una necessitat que fa anys estavem
mancats, que éslal de tenir un aparador
del que és I'art catalá contemporani a
Catalunya, per tant lIelda no patira la
creaci6 del Museu.

Roser Perera
FotografUl: Lleonard Delshams
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Jaume Minguell i Miret

Bodegó amb pa 1980.01; damunL tela41x33 cm,.

respira en aquestperíode una forta
influéncia de I'expressionisme eu
ropeu.

Paralel.1ament a aquesta pin
tura de cavallet, inicia el seu prolí
fic treball com a muralista. Des de
1947 que se Ii encarrega pintar
l'Altar Major de l'Església Parro-

vincials, l'Obra Sindical d'Educa
ció i Descans... ) en els quals té
una bona acollida. Al 1944 exposa
per primer cop individualment a la
seva ciutat natal. Tenia vint-i-dos
anys i com anécdota cal dir que
gairebé va vendre tots els vint olis
que va penjar a la Sala de l'Orfeó.

Els viatges cap a Italia, que fa
juntament amb Trepa!, i a Holan
da, el marcaran profundament. Hi
ha un canvi -gairebé existencial
d'actitud davant el quadre. Si bé
es continuen mantenint les tema
tiques deis paisatges i figures, la
pinzellada i els tons cromatics
varien substancialment. Les línies
s'engruixeixen i es fan agressives
als ulls. El color s'enfosqueix. Es

la figura a través deis dibuixos
deis Gitanos.

A partir deis anys quaranta, en
Minguell comenc;a a donar-se a
conéixer en el món artístico Les
primeres representacions les fa
mitjanc;ant els concursos i certa
mens oficials (Exposicions Pro-

Tarrega ha tingut, ·en el decurs
d'aquestsegle, un paperforc;ades
tacat en la vida artística lIeidatana.
Si bé el factor geografic no és un
parametre prou valid per perme
ter-nos de fer una analisi general,
ens pot servir, en tot cas, per con
textualitzar el guió histórico D'a
questa manera se'ns fa raonable
una tradició plastica, de forta gra
pa impressionista, que es formalit
za i homogenilza a Tarrega durant
els anys 30. Com a dada significa
tiva i puntual assenyalem I'exposi
ció col.1ectiva de dotze artistes tar
garins que es feu en la mateixa
ciutat durant les festes de setem
bre del 1933. Aquest acte té, a
més, l'al.1icient de ser el precedent
immediat per la instauració de l'Es
cola d'Arts i Oficis que tant marca
ra a les properes generacions.

Quan esclata la guerra civil es
produeix una dispersió deis artis-

Tazones (Astúries) 1975 . Oli damunt tela tes d'aquest grup, més o menys,
92x73cms. compacte. Els pintors Vila-Puig i

en Francesc Marsa són els qui en
lIac;aran i faran de pont d'aquesta
tradició amb la generació propera
on destaquen en L1uís Trepat i
Jaume Minguell. Aquest darrer re
presentara el seguiment més fi
del, en un comenc;ament, vers
aquestes pautes marcades. Les
seves primeres obres són similars
a les línies marcades per Vila
Puig i Marsa el paisatge -general
ment urba- d'uns c1ars trets post
impressionistes i la natura morta
que en Minguell tindra una inter
pretació forc;a realista. Aquest és
el moment que, juntament amb
L1uís Trepa!, explora i descobreix

Pago 10 Gener 1990 ..
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Figura 1995. Oli damunllcla 92x73 cms.
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Quim Minguell i Cardenyes

A partir deIs
anys quaranta,

en Minguell
comenc;a

a donar-se a
coneixer en

el m6n artístic

i es titula "Jaume Minguell i Miret,
quaranta anys de pintura". El se
gon, que a I'hora de redactar
aquest article, encara no és al ca
rrer, s'analitza el treball fet en pin
tura mural portant el títol de "Jau
me Minguell, Pintura Mural".

Gener 1990

l'Albert Coma Estadella, Ángel
Jové, Víctor Pallarés, Ernest Ibá
ñez i l'Albert Vives. Aquesta fou"
I'etapa experimental i de renova
ció pictorica d'en J. Minguell. Té.
uns evidents lligams amb la pintu
ra mural, molts deis materials són
comuns i els aplicaa la telapertre
bailar amb textures arenoses. El
color, en canvi, és nou. S'enfos
queix i malgrat el dinamisme en
algunes obres és una etapa on la
pintura es fa dura i complexa.

Més endavant, es produeix un
retorn al classicisme -d'arrel ex
pressionista- que es defineix a
partir de I'estada per motius pro
fessionals a Sama de Langreo
(Astúries) els anys 1975-1976.
Retorna al paisatge, a la natura

Diputació Provincial de L1eida, els morta i la figura. Aquest darrer
frescos de la Capella deis Dolors tema sera el que centrara i marca
de l'Esglesia Parroquial de Tarre- rá la seva producció fins a I'actua
ga (1958-1965), a més de con- lita!. La preocupació pel dibuix 
junts menors a Golmés (1967), una constant en la seva obra- i la
L1eida (1962), Riba-roja d'Ebre gairebé I'obsessiva troballa d'una
(1965), Boldú (1966)... atmósferaadequadapervolum del

Sembla que aixo no li ocupava model, es barrejaran en la tela
prou temps (tenia cinc fllls, porta- juntament amb I'enriquiment ico
va una empresa de pintors) ja que nografic a partir de símbols i
I'any 1964 participa en la fundació . al.legories.
del Grup Cogul, juntament amb . Per finalitzar, citarem un parell

Pintura al fresco Diapositiva: conjunt dc la cúpula i de I'are de I'Allar Major de Mont,Roig del d'estudis monografics escrits pel
Camp (Baix Camp). Sr. Josep Miquel Garcia, en els

quals s'abarca ámpliament el tre
ball a I'oli ipintura mtJral d'en Jaume
Minguell.

El primer fou editat per l'lnstitut
d'Estudis lIerdencs el margde 1988

quial de Verdú, i fins que finalitza
els frescos de la Capella deis Do
lors de Bellpuig, el 1980, una tren
tenad'edificis civils i religiosos han
estat decorats amb aquesta tecni
ca per en Minguell. Es una obra
d'un volum amb pocs precedents
a les terres de Ponent ique fins ara
ha estat desconeguda. Aquesta
vasta producció té una forta rela
ció amb I'evolució de la pintura de
cavallet, encara que en el fresc no
es poden establir unes divisions
tan ciares donades I.es lIargues
estades que representa decorar
alguns edificis: només a Mont-Roig
del Camp (Baix Camp) hi estigué
treballant entre els anys 1962
1969. Al mateix temps estigué
pintant els murals de I'escala de la
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Centre Municipal de ~ultura

.'

Quan parlem del
Consell Municipalde
Cultura el primer que
cal és tenir les idees
ben ciares del que
ha d'ésser i del que
no pot ésser.

Que ha d'ésser?
La primera de les
seves funcions és la
d'esdevenir un organ
consultiu, inspirador
de la política cultu
ral. Després, had'es
tudiar I'estat actual de
la vida culturallleida- Foto: Lleonard Delshams

tana: infraestructura, activitats, realitzacions, mancances, etc. I ha d'es
tablir una lIistade prioritats per una política a mig i lIarg termini. És, doncs,
un organisme d'assessorament i de proposta.

El que no ha d'ésser: un forum d'individualitats mirant pel seu interes,
una eina de pressió partidista, una tribuna per a demanar I'impossible
(teoritzar en exces condueix a aixo).

Aquesta és el que podríem dir la filosofia de la CMC, pero tot el que
hem dit seria insuficient i, gairebé diria, inútil si hi faltés I'esperít. .

La participació és un projecte extraordinariament temptador, pero en
certa manera utopic. Per a fer-Io real cal abans que res creure-hi. Cal
creure-hi i cal pensar en el molt que pot ajudar-nos el treballar junts i
posar en la tasca la imaginació i el dinamisme necessaris. Si és així
creiem fermament que el CMC pot ésser un gran revulsiu cultural, un
forum d'intercanvi d'idees i projectes i una "posada en comú" d'experien
cia en els quals el dialeg ha d'ésser la base integradora, definidora.

En síntesi: tenim la gran ocasió, I'eina per afer possible la utopia. No
la desaprofitem.

Jaume Magre,
Regidor de Culrura

Gener 1990 I



Que fer per Lleida?
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Pag.13

els entusiasmes totalitaris s'apai
gavaven en acabar-se la Guerra
Mundial i el regim comenc;;ava a
mostrar-se més subtil, que no més
toleran!. El dissenyaren Maria
Goma, Josep Sol, Juan M. Nadal,
Alvarez Pallas, Ferran Colas, ,.
Goma fou el primer Presiden!.
Suposava el primer intent de ver
tebraci6 fet per una entitat que es
volia popular.

Instal.la en el Roser una Escola
de Belles Arts i obrí un hostage
social on s'admeté tothom. Les
lIetres i les arts s'hi aixoplugaren.
La poesia i la pintura hi feren els
primers xarboteigs de postguerra,
Esdevingué el bressol de la gene
raci6 d'artistes que neixia en les
Terres de Ponen!. Fou la primera
tribuna oberta iaulade deba!. Obrí
finistres al m6n i oferí apassiona
des -controversies encara que
nom'és poguessin ésser sobre el
sí o el no a I'art abstracte. El seu
gran rilerit fou mantenir un difícil
equilibri'entre la independencia i
I'acatament al poder, que Ii perme
té viure al marge de la política.

Oespré&.les coses foren més
facils. Fins i tot pogué admetre en
la direcci6 de I'entitat a persones
vetades del regim en altres camps
de I'activita!. Ara va camí de com
plir els cinquanta anys. En aques
ta lIarga trajectoria ha conegut
d'exits i de fracassos; de pujades
i davallades; de merescuts elogis
i acreedores critiques,

Avui no hem volgut sino referir
nos a la seva naixenc;;a, significa
ci6 en aquellllunya 1945, dins uns
condicionaments incomprensibles
a ulls de 1989.

Roma So/j e/o/
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ningú no s'atrevís a donar-li sepul
tura. Fins era un crim fer-ne refe
rencia. Aflorava tot seguit la gran
acusaci6 de "rojo-separatista". A
més hi havia una altra acusaci6
tan greu com aquesta: la d'ésser
francmac;;6. I totes les singularitats
del poble catala eren ofegades i
perseguides.:· Tot L1eida estava
empastifada de "si eres patriota,
habla español".

La conseqüencia era evident:
I'anima de la ciutat estava en pe
rill. Fou lIavors, en aquest ambient
i dins aquest c1imax, que els cata
lans de L1eida es plantejaren: que
fer per la ciutat? Tot estava per
fer, perque tot havia estat anorreat
. Calia oferir llar als estudiosos,
hostatge als aimants de I'esperit,
dotar de serveis a la ciutat, oferir
coordinaci6 al treball isolat, ende
gar I'associacionisme i refer un
mínim d'estructura cultural. I tot
dins les minses possibilitats que
oferia el control rígid del poder. És
lIavors que nasqué el Caliu,I'lnsti
tut d'Estudis lIerdencs, els Amics
deis Museus, l'Associaci6 de Bi'
bliofils, l'Associaci6 de la Música,
i el Cercle de Belles Arts. A tot
arreu eren gaírebé els mateixos.
No ploraven el passat, com en la
Renaixenc;;a, perque no se'ls hi ha
gués permés; pero sí mostraven
les glories d'un país que lou, i que
no era. Oesprés, alguna d'aques
tes entitats perdé I'embranzida
inicial i es queda en la contempla
ci6 del passat encerclat en la visi6
de L1eida; i el regim ho utilitza
donant naixenc;;a al dit "Ieridanis
mo". Pero el Cercle de Belles Arts
no fou d'aquestes.

El Cercle nasqué el 1945 quan

Anys 40. Corrien els temps de
la post-guerra i de la 11 Guerra
Mundial. La ciutat patia la grossa
ensulciada que suposa la Guerra
Civil, de que L1eida sortí maltreta.
Maltreta en el cos i en I'anima. Víc
tima d'un trasbals del que Ii costa
molt recuperar-se. Es recupera
molt lentament en I'ambit urbanís·
tic; i li costa més encara recupe
rar-se en I'ambit cultural.

. Eren anys de dictadura. Era el
període d'infantesa del regim de
Franco en que tot el país era educat
en la parafernalia totalitarista. En
una paret de Boters una gran pin
tada: "Ni bestias, ni dioses: Hom
bres". Poc més amunt una altra:
"Por el imperio hacia Dios". Tota la
ciutat plena de: "España, una,
grande y libre". Nose sabia massa
bé el que tot aixo volia dir. Pero
hom sabia que significava manar.

L1eida patia també una pobla
ci6 amb forts canvis. O'una banda
molts buits. Les morts i I'exili pro
duYren estralls. O'altra els nouvin
guts. La gent dita de "Valladolid".
Quants no n'arribaren!. Coparen
tots els 1I0cs de comanament, to
tes les oficines, tota la burocracia
del nou regim.

Perque res hi manqués eren
temps de vida difícil. Famílies en
dolades pels afussellaments o
morts en comba!. L1ars esverla·
des per I'exili i els camps de con
centraci6. Escassetat d'aliments i
manca de to!. I un poble disposat
a creure. Un poble cansat de patir
que no aspirava a res més que a
viure en pau i refer el seu futuro

Era el temps en que s'havia
acabat la rica vida cultural d'anys
enrera, que havia mort sénseque
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Hoy, Gas Natural..

Porque con la cocina
a Gas Natural Ud. podrá
controlar la intensidad de
calor, sin quedarse nunca
a medias.

Abra su puerta al Gas Natural
de Gas Lleida, la mejor
energía para su cocina,

-para el agua caliente
y para su calefacción.

Sólo conGas Natural
cogerá el punto

a sus platos.
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Sobre ambits-espais culturals

La vida s'adapta
al medi.No

solament a les
necessitats

fisiques, sinó
també a

les necessitats
-diguem-ne
espirituals
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crear, formes i idees culturals. La
vitalitat humanade cada nou ambit
espai estara en relació directa evi
dentment amb la qualitat de I'habi
Iitat, amb la naturalesa i capacitat
deis assentaments humans, del
grau d'adhesió al medi i amb la
voluntat d'assumir-Io com a quel
com que no és altra cosa que una
extensió de I'ambit priva!. Ara bé,
perque en tot espai físic hi hagi
riquesa comunicativa caldrá esta-

L'ordenació successiva de I'es
pai, pero, ha obligat a I'urbanisme
contemporani a dissenyar-ne
parcel.les acotades per als usos i
activitats comunicatives ocioses i
per a I'intercanvi d'idees, il.lusions
i afectes, sense que es. vegin
constantment agretlits. Parcel.les
on es puguin reactualitzar, re-

Gener 1990

sensibilitat).
La cultura, com a manifestació

més o menys sistematitzada de
les activitats vitals, o sigui com a
expressió pensada de les formes
de vida, es fa realitat en el mateix
moment que es defineixen els es
pais vitals. La siuació, disposició o
col.locació deis elements de I'es
pai expressen una manera parti
cular de definir el propi espai que
ocupen. La vida s'adapta al medio
No solament a les necessitats físi
ques, sinó també a les necessitats
-diguem-ne- espirituals. Aixo que
podria ser la presentació oficial
d'un esquema ideal de la forma de
relacionar-se les persones amb
les coses, i de crear un f¡mbit de
identificació -el context vital-, res
tadesdibuixat, pero, en el moment
que la imatge de I'espai vital és

a conlínuament canviant o facilment
vulnerable pels canvis arquitecto
nics. Aquesta gran mutació de
I'espai, de ¡'ambit de la vida quoti
diana i horitzó de les nostres
il.lusions, planteja el gran proble-
ma de la capacitat de ¡'home per
readaptar-se conlínuament o em
motilar-se, a les noves configura-
cions del seu entorno L'entorn ha
pres la davantera i calen moltes
estrategies per aconseguir de re
tornar-lo cada cop a la mesura hu-
mana.

més o menys
sistematitzada de

les activitats
vitals, es fa
realitat en el

mateix moment que
es defineixen els

espais vitals

La cultura, com
manifestació

Hi ha ambits-espais culturals,
específics, els teatres, els rJ:1useus,
els cinemes, etc. On per practicar
I'activitatcultural cal aprendre unes
determinades regles i codis. N'hi
ha d'altres, els espais oberts, on
I'activitat cultural es genera al
mateix ritme que es produeix la
vida, ja sigui per codificació ritual,
tradicional, jasigui espontania
men!.

La formació física d'un ambit o
espai de relacions on s'intercan
via tot tipus de lIenguatge signifi
catiu o simbolic, sempre va acom
panyada d'una apreciació o valo
ració del mateix espai; és a dir,
sempre es conforma com I'expres
sió d'una sensibilitat determinada
(o d'una hipertrofia o manca de
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blir unes mínimes xarxes de rela
ció intersocial i de mitjans o equi
paments que les facin possibles.

Sigui el caracter canviant deis
elements de I'espai, sigui el seu alt
nivell de diferenciació I'un de I'al
tre quant a condicions ecomiques
o socials, el fet és que, en la majo
ria de les ciutats, el~ espais-am
bits s'han definit com a espais
centre-del-món, molt peculiars i
característics, gairebé autarquics.
La modificació constant del pai
satge -tot paisatge s'ha interiorit
zat- obliga, altrament, aposar límits
al segrest tecnic del paisatge. És
així, entenem, com s'ha generat
modernament una de les parado
xes més suggestives per a I'analisi
de les relacions entre cultura i
espai. Com més canviant és el
paisatge que s'ha privatitzat, ¡nte
rioritzat, més depresa es treballa
per acotar-ne els límits afectius i
vitals, més alta és I'adhesió deis
seus estadants i més estrany es fa
als ulls i a les percepcions deis
altres. Des de la perspectiva cultu
ral, aquesta practica de reserva
del privat no condueix sinó a l'aY
lIament.

Per defugir aquest a"lllament
que condueix al ghetto, en I'activi
tat del remodelatge continu deis
espais vitals, caldria pensar a pla
nificarquins mitjans, quines activi
tats i quins usos culturals poden
fer d'aquell espai un ambit tradi
cional, historic de referencia.
Pensem, d'altra banda, que no es
tractade reproduir, il.limitadament,
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en tots els espais, tots els mitjans,
artefactes, equipaments culturals;
ni de pensar que en tots els espais
sera possible que hi tinguin 1I0c
totes les manifestacions culturals
diferenciades i especialitzades.

La formació física

d'un ámbit o espai

de relacions on

s'intercanvia tot

tipus de llenguatge

significatiu,

sempre va

acompanyada d'una

apreciació del

mateix espai

La creació d'ambits-espais tra
dicionals, historics, de referencia,
o millor dit de parcel.les tradicio
nals dintre deis ambits, pot tenir
sentit si a cada un deis espais,
segons les seves peculiaritats, se'l
dota amb allo que pot servir-li de
millor identificador. Dit altrament,
la qüestió potser fóra especialitzar
cada ambit-espai amb parcel.les
culturals característiques que fes
sin, alhora, la funció de ser ambits
de referencia propia.

És evident que I'especialització
de cada espai físic comporta dotar
la ciutat d'un xarxaintercomunica-
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tiva social solida, de manera que
les activitats culturals, i tottipus de
transacció social, siguin agils,
rapides i eficaces. De tal manera,
diríem, que en el transport de la
cultura no hi hagi ni excepcionali
tat ni perdua d'actualitat.

Fins que I'urbanisme no ha
comen9at a plantejar-se a fons les
relacions de I'espai -el seu dis
seny- amb les diverses activitats i
necessitats vitals, els espais oberts
per excel.lencia, dedicats per an
tonomasia I'intercanvi de sensibi
Iitats han estat el mercat i la festa.
Únics espais on es democratitza
va la cultura i els seus objectes. A
partir de I'assumpció de la idea de
cultura com a bé social i públic, en
apareixer el concepte d'oci o de
Ileure, quan amb la industrialitza
ció apareix la producció en serie,
quan, en definitiva, es bolca la
vida a I'exterior de casa, el disseny
de I'espai obert passa a tenir una
importancia cabdal en relació amb
la seva ocupació i els seus usos,
digem-ne, gratuHs, simbolics,
afectius, espirituals, culturals.

Tanmateix,l'articulacíód'espais
propis per a les diverses activitats
culturals més generiques, n'o
hauria de comportar que s'insistís
a reglar-ne els seus usos cultu
rals. Com tampoc caldria esperar
que el teatre, en I'espai del teatre,
o la música en I'espai de la músi
ca, s'hi generessin espontania
ment.

Josep Borrell
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Anirem, tots plegats, a la Seu Vella...

Les amples terres ponentines,
a ¡'hora de la posta, contemplaven

el caminar tranquil d'aquella Verge bruna
que ha emmorenit al sol de dues mil anyades,
d'aquella Verge d'un somriure Iímid
que no ha estroncat la neu, ni I'aresta del gebre,
ni el vent nocturn que, com un 1I0p, udola
amb róssec de cansades polsegueres ...

Jordi Pamias

Pago 17

Germans de L1eida: desvetlleu-vos, tots,
de matinada. Obriu, de bat a bat,
finestres i balcons; amb aigua freda,

renteu-vos cara i mans... 1, amb tust molt delicat,
crideu, si us plau, la Verge Blanca
-dreta i esvelta, d'un perfil molt Iímpid-,
i desperteu, també, la Verge deis Fillols ...
Anirem, tots plegats, a la Seu Vella,
i mirarem pels finestrals del c1austre,

cap a la banda de L1evant;
alegrement, repassarem la lIetra
del Virolai. .. Amics: assageu cántics

i unánimes pregáries, que ja s'acosta el dia
de la suprema germanor. L'aurora
és Ella: mare que anuncia el Sol.

La creu de Crist roman a I'horitzó...
Emmorenida aurora, quasi negra!

L1eidatans, acolliu l'Alba que avan<;a
fins a I'encontre de la joia: obriu-li

els vostres bra<;os, i expandiu I'Amor!

deis elogis antics: torre de vori,
porta del cel, estrella del malí,
reina deis ángels... Catalunya tota

s'aixeca, abans de I'alba: camperols
i botiguers, gent de muntanya, infants
amb la frágil joguina deis seus somnis,
van engruixint la lIarga processó

que dUL! la Moreneta, per lenlíssims camins,
gairebé fins allímit
de I'última contrada de Ponen!!
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Terres de L1eida, que la nit afina

amb el fulgor de I'estelada, terres

que la nit emmiralla en el silenci:
¿no sentiu una música remota
que travessa bancals i fondalades,
un lIeu concert de flautes i de citares
que allisa verdes fulles de panotxa,
una serena i lIarga me!odia

que alegra el foc, i els nius de I'oreneta?

Passa la Verge bruna, acompanyada

d'un estol d'ángels. Picarols rodolen
per les teulades; i, als carrers, s'escolta
la petjada invisible... L1etanies

enronden campanars, amb la garlanda

Les amples terres ponentines
s'han adormit amb un parrup de tórtora,

amb un vol de colom que enamorava...
Un aire fi, que de la mar venia,
ha vinclat el coll ros de les espigues,
ha amanyagat I'argila deis terrossos,
ha sacsejat, molt suaument, la fruita
que bategava al caire de les branques...

•U



El vint-i-cinque aniversari
del Grup Cogul

t
1

escola d'Arts i Oficis. Allí per6, el Grup
fou molt discutit, cosa que jo crec que
va agradar als exposats, sobre tot a
Trepat i Minguell.

AvanC{ant en la seva traject6ria el
grup Cogul presenta un recull de les
seves obres al Tercer Premi de Dibuix
Joan Miró i obtingué una Menció
Especial, la qual cosa li prepara una
important exposició que presentaria
al mes de novembre al Cercle Sant
L1uc, de la ma de rnolts deis homes
que a Barcelona obriren la bretxa de
I'art modern a través del moviment del
Dau al Se!.

El Grup hauria de desfer-se aviat,
per molts motius. Un d'ells, potser el
més important, és que mentre una
part deis pintors allí integrats sentien
com a cosa pr6pia i essencialla nova
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implicat en les inquietuds estétiques
que el d'altres Sales, precisament amb
I'anim de fer arribar el seu missatge a
tota la societa!.

Posteriorment, al més d'abril, el
Grup Cogul va ésser presentat a la
Sala d'exposicions de la Institució
"Fernando El Católico" de Saragossa
on la critica de la capital aragonesa,
sensible a les noves tendéncies, per
la vinculació de la Ciutat amb homes
tan significatius del Grup El Paso com
podien ésser Viola i Saura, va valorar
molt positivament la mostra.

Es presentaren després a Tarre
ga. No podien deixar de fer-ho, no tan
sois per la procedéncia targarrina de
dos deis seus membres sinó també
pel pes que en aquella Ciutat tenia el
quefer plastic gracies a la seva antiga,

L'any que estem -acabant, s'ha
celebrat el vint:i-cínqué aniversari de
la constitució a L1eida, d'un grup artís
tic que, encara que tingué una vida
efimera, va deixaruna emprenta en la
Ciutat i fora d'ella, perqué constituí la
primera agrupació d'artistes lIeidatans
compromesos en un moviment de van
guardia, iperquétingué projecció extra
local, capaC{ de fer mirar cap a L1eida
a la critica i a la gent inquieta de tot el
país.

El Grup Cogul fou el nom que tria
ren, i que amb la seva sola denomina
ció marcava tres objectius substan
cials: valentia i anticipació com tenen
les pintures rupestres garriguenques,
universalitat i arrelam.

L1uis Trepat, punta de lIanC{a de la
renovació estética de L1eida, fou un
delsseus componerits, juntamentamb
Ernest Ibáñez que a més a més d'és
ser un pintor compromés fou també el
pensador, el teor~zador del Grup.
Jaume Minguell, tan identificat amb el
seu conciutada Trepat, Víctor Pérez
Pallarés aleshores en un moment
estelar de la seva carrera i Albert
Vives s'ajuntaren amb dos artístes
més joves: Ángel Jové i Albert Coma
Estadella, per a constituir entre els sis
un panell d'obra no figurativa capaC{
de crear conciéncia a L1eida i de donar
testimoní a fora de la realitat de la
nostra ciuta!.

El Grup volgué presentar-se pri
mer a L1eida i ho feu en comenC{ar
I'any 1964 a la Sala d'Exposicions de
la Cambra de ComerC{, anat a buscar
un públic menys selectiu, menys
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components"

"Lluís Trepat,
punta de llanc;a
de la renovaci6

estética de
Lleida, fou un

dels seus

la cu~ura i I'art a L1eida. Tots són
dignes d'agra'iment ide respecte'. Pero
no es pot escriure seriosament la
historia d'aquells anys a la Ciutat,
sense valorar el principalíssim paper
que el Cercle de Belles Arts va jugar
en la post-guerra com a endegadora
de la represa cu~ural lIeidatana i als
anys seixanta com aglutinadora de
les noves tendéncies de I'art, plasma
des pels artistesdel Grup Cogul ara fa
vint-i-cinc anys

Juan M.nuel Nad.IG.y.
e.nseller de I.E.l
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El Paso de Madrid i el Dau al Set de Trepat que ja a I'any 1953 havia pre-
Barcelona, deis que jo crec que es sentat una exposició individual al
trobaven equidistants, Cercle, segu í avangant-hi i

Vallapenatambéressaltarelpaper col.laborant-hi fent part de la Junía
aglutinador i entusíasmador que en Directiva i essent guardonat amb la
aquests artistes va jugar una Entit:n.... Medalla MO'rera I'any 1961, concessió
no prou ben reconeguda perla histo- quesuposáungranescándolperpart
riografia de I'art lIeidatá que s'está fent deis qui no admetien la innovació de
avui. Es tracta del Cercie de Belles conceptes que la seva obra suposa-
Arts. Tot aquest moviment, totes va. Finalment, diguem que Ernest
aquestes inquietuds, tots aquests ar- Ibáñez fou trascendental pel Cercle i
tistes no van sorgir perqué sí a L1eida. l'Entitat ho fou per a ell. Fundador de
No van néixer per generació espontá- l'Escola de Belles Arts, premiat ja I'any
nia. Elssisartistesques'aplegarenen 1951 per aquesta Enmat, conferen-
el Grup Cogul es trobaren al Cercie ciant allí de moltes ocasions des de '
de BellesArts amb un ambient favora- 1952. Premiat en 1963 amb la Meda-
ble, obert i acollidor on s'organitzaren lIa Vila~ella del Cercle, la qual sala
exposicions de vanguárdia, on es ce- d'exposicions albergá moltes de les
lebravenconferéncies icol.loquis. Allá seves més importants mostres.
hi anava I'home capdavanter de I'art Avui es parla de persones i d'Enti-
catalá de vanguárdia, el pintor i es- tatsmenorsquefeienitreballavenper
criptor Vila Casas, hi venien crítics
com Angel Marsá, Cortés, Arean o
Santos Torroella i pintors com Her
nández Pijoan, Ráfols Casamada i
tants d'altres.

Al Cercle de Belles Arts, els nos
tres joves artistes se sentien recol
zats, atesos i compresos. Albert Vives
precisament I'any 1964 havia estat
guardonat amb la Medalla Vilaltella.
Coma Estadella, ex-alumne de l'Es
cola, va presentar al Gercle la primera
exposició individual i va ésser durant
anys professor de l'Escola on havia
comengat a formar-se. Minguell fou
premiat amb la Medalla Vilaltella de
I'any 1962 i la seva obra fou presenta
da per l'Entitat en una col.lectiva al
Centre de Lectura de Reus i una altra
a la ciutat francesa de Foix. Víctor
Pérez Pallarés fou també primer alum
ne, i després professor de l'Escola,
Secretari de l'Ent~at i guardonat amb
la Medalla Morera quan aquest premi
I'atorgava el Cercle. Igualment Jové
presentá la seva primera exposició
individual al Cercie I'any 1961 i fou un
actiu col.laborador en I'organització
d'exposicions d'artistes barceloninsde
primera Iínia. De la mateixa manera,

"Al Cercle de
Belles Arts,
els nostres

joves artistes
es sentien
recolzats,
atesos ~

compresos"

pintura que I'art abstracte representa
va i anunciava pel futur, perd'altres la
seva producció no figurativa Jou sim
plement una cerca, un pas que calia
donar i una forma de manilestar"se .. '
pero no estava en el fons de la seva
formació i de la seva vocació,

Aquestva ésserelcas de Minguell
que dubto que després hagi tornat a
pintar d'aquella forma, o Trepat, el
gran innovador, el gran revolucionari
que després de fer una pintura ges
tual tan propera a la "Action Paintig"
nordamericana, torná a manifestar-se
en el seu lIenguatge durament expre
sionista, Per part d'lbáñez, etern cer
cador de sensacions i de técniques, el
procés abstracte al que havia arribat
per convicció filosofica va ésser aviat
abandonat a la cerca d'altres expres
sions, COIT\ va fer-ho Vives i Pérez
Pallarés, Solament Coma Estadella i
Jové, no marcats per la seva anterior
forma d'expressar-se, assumien to
talment el seu missatge i avangaren
cap a I'art experimental, cap al cons
tructivisme o el minimalisme sense
massa concessions a la realitat.

El Grup pero, havia ja complert el
seu desti: donartestimoni a L1eida del
nou art, donartestimoni a I'exteriordel
que passava a L1eida i fer-ho, seguint
una constant moltlleidatana, a cavall
deis dos gran moviments de I'época:
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(ki}~n IDJigutl
....... es especial--



Sardanes
pera
Lleida

O. Introducci6
Pel que fa a la Sardana, el Cercle

de Belles Arts de L1eida va organitzar
-segurament per primera vegada a la
Ciutat- un concurs de composici6 de
sardanes, sota el mecenatge de Julia
Carbonell, i el resultat del-qual fou
donat a coneixer el dia 9 (diumenge)
d'oclubre de 1.966, essentla sardana
guanyadora la titulada De L1eida a
I'Emporda. del compositor Narcís
Paulis i Vila. Així va qÜedarotorgat el
"Premi Julia Carbonell", i finalistes les
sardanes Pastorallleidatanad'Anto
ni Planas i Marca i Fantasiosa d'A
guslí Borguny6 i Garriga . La segona
i última edici6 del "Premi Julia Carbo
ne!l" fou atorgat a la sardana Mones
tirde Vallsanta d'Antoni Planas i Mar
ca, I'any 1.968.

Transcorreguts quasi vint anys
concretamentl'any 1.987- el "Cercíe"
organitza el primer concert de sarda
nes d'autors i temes ponentins, inter
pretats per la cobra "La Principal de
L1eida", i seguintla mateixa tónica es
celebren el segon i tercer concert els
anys 1.988 i 1.989 , respectivamenl.

Aquest anys (per segona vegada)
pel mes d'octubre s'ha programat el
quart, i en aquesta ocasi61'interpreta
ra la cobía "Juvenil de Bellpuig".

El balan<; de sardanes estrenades
en aquests quatre concerts és el
següent: Cercle de Belles Arts de
L1eida (1.988) i L'encis de la Costa
del Jan (1.989) d'Enric Roca i Peral
ta; L1eida en el meu cor (1.989) de
Caries Cava de Llano i Pint6; Los fa
nalets de Sant Jaume (1.989) i La

Festa deis Erais (1.989) de Salvador
Ravés i Grau; Ivars d'Urgell (1.989)
de Joan-Jordi Beumala'i Sampons; i
les obres per a cobla Belles Arts
(1.989) de Francesc Petit i Cortaza i
Mans d'ángel (1.989) d'Antoni Serra
i Oribe.

Donat que aquests concerts hau
ran de tenir una continu"itat, amb una
frequénciade dos per any, cal confec
cionar un inventari recollint e!s lítols
de les sardanes, les quals serviran
per a nodrir futures programacions.

En aquesta ocasi6, penso, pot és
ser interessant donar a conéixer els
lítols de les sardanes que es relerei
xen a la nostra ciutat, gent, fels, tradi
cions, etc., les quals les he inclós, junt
amb el nom deis seus autors, dins el
següent sumari: 1. Alacomarca.-2. A
la Ciutat o en relació a ella. -3. Monu
ments i obres d'Art.- 4. Indrets de la
Ciutat i terme municipal.- 5. Interrela
cions de la Ciutal.- 6. Festes i tradi
cions.- 7. Aplecs.- 8. Als sardanistes.
9. Entitats sardanistes.- 10. Entitats
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privades.- 11. Organismes públics.-
12. A personatges.

1. A la Comarca
Cant deis ilergetes, Josep Pin

yol; Comarca L1eidatana, Manuel
Canals i Giménez; Mirant el Pla Jo
sep Prenaleta i Gavalda; Terres de
LLeida, Antoni Olmos i Tena; Del
Valles al Segria, Caries Rovira i
Reixach; Sardanes a Ponent, Jaume
Cristau i Brunel.

2. A la Ciutat o en relaci6 a ella
L1eida, Joan Altisenli Ceardi; L1ei

da, Josep Font i Sabaté ; LLeida,
Francesc Juanola i Reixach; L1eida,
Josep Grivé i Simon; L1eida, Ciutat
pubilla, Ricard Viladesau i Ganer;
L1eida, meritíssima en la Sardana,
Josep Prenafeta i Gavalda; L'encis
de L1eida, Joaquim Soms i Janer; Un
brindis a L1eida, Eduard Sanginés;
L1eida sardanista, Francesc Safont i
Culleré; L1eida en el meu cor, Garles
Cava de Llano i Pint6; L1eida Terra
Ferma, Antoni Serra i Oribe; A la
ciutat de L1eida, Damia Rius i Vilella;
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Recordant L1eida, Enrie Roca i
Peralta; Molt lIuny d'aqul, Jose Pre
nateta iGavalda; La sardana de L1ei
'da, Josep Latiegui i Artaiz; L1oan"a a
la Terra Ferma, Josep Martinez i
Vinaroz; Amistat a la Terra Ferma,
Pere Fontás i Puig; L1eida, port de
muntanya , Josep Aulés; Idil.li lIei
data, Francesc Salont i Culleré; L1ei
datanies (Primer premi "11 Ciutat de
L1eida". 1,977), Antoni Serra i Oribe i
Caries Cava de Llano i Pintó; Pasto
ral L1eidatana, Antoni Planas i Mar
ca; Cant a la Terra Ferma, Normand
Solé i Costa; L1eidatana, Victor Ma
teu i Moles; L1eidatana, SalvadorCo
dina i Cabra; L1eidatana, ManuelOI
tra i Ferrer; L1eidatana, Joan Casas i
Pagerols; L1eidatana, Josep Cases;
L1eidatana, Josep Pinyoi i Mirada;
Olrena a L1eida, Joan - Jordi Beuma
la i Sampons.

3. Monuments i obres d'art
La Seu Vella, Josep Prenaleta i

Gavalda; El Campanarde L1eida,Jo
sep Prenafeta i Gavaida; La Neus al
campanar (El Campanar de L1eida),
Enric Sauret i Gastó; Azuda, Victor
Mateu i Moles; El Peu del Romeu,
VictorMateu iMoles, El campanarde
Sant Lloren", Enric Roca i Peralta; El
Retaule de la Paeria, Josep Prenafe
la i Galvada; La Verge de I'Arcada,
Francesc Salont i Culleré.

4. Indrets de la ciutat i terme mu
nicipal

Rulea, Victor Mateu i Moles; La
Vilanoveta, Ramón Santamaria i
Coscolla; Granyena, Ramón Santa
maria i Coscolla; Aimada Balafia,
Francesc Salont; Els Tres Pontets,
Francesc Salont; Caml deis Quatre
Pilans, Victor Mateu; Copa d'Or, Vic
tor Mateu; Noguerola, Victor Mateu;
Camp de Mart, Victor Mateu; Glorie
ta de Baltasar, Victor Mateu; L'encls
de la Costa del Jan, Enric Roca ;

5. Interrelacions de la ciutat
De L1eida a l'Emporda (Primer

premi "Julia Carbonell". 1.966), Nar
cís Paulis i Vila; L1eida a la Principal
de la Bisbal, Josep Prenaleta; Un
lIeidata al Pilar, Enric Sauret.

6. Festes i tradicions
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Festa lIeidatana, Josep M' Gassó
i Monrós; Festes de Sant Anastasi,
Francesc Petit i Cortaza; La festa
deis Erais, Salvador Ravés i Grau;
Els gegants de L1eida, Victor Mateu;
La revetlla de Sant Joan, Ramon
Curria iCaelles; Los fanalets de Sant
Jaume, Salvador Ravés; La proces
56 deis fanalets, Enric Sauret; Sant
Jaume ve de Galicia, Frances Salont;
Els Armats de L1eida, Antoni Serra i
Caries Cava de Llano; Preg6 de Festa
Major, Antoni Serra i Caries Cava de
Llano; Els bastonets, Daniel Esterri i
Carrrasquer. "',

7. Aplecs 1,
L'Aplec d~·-. Butsénit, Ramon

Santamaria; Rac6 d'en Pep, Artur
Rimbau i Clos; Aplec de les Basses,
Josep Capell i Hemandez; Les Bas
ses d'Alpicat, Vicen" Freixas i

El cercle de Belles
Arts de L1eida va

organitzar
-segurament per
primera vegada a

la ciutat- un concurs
de composició de

sardanes
Grisolin; 23anysd'Aplec, Enric Roca.

8. Als sardanistes
Sardanistes lIeidatans, ArturRim

bau i Clos; Sardanistes de L1eida,
Francesc Mas iRos.

9, Enlitats sardanistes
Centre Sardanista L1eida, Ramon

Sopeña i Vidal; Als sardanistes deis
Huracans, Francesc Salont; Mare
selva (Colla sardanista), Francesc Sa
lont; Un pomelll de Flors i Violes (A
la colla "Flors i Violes"), Francesc
Salont; Esperit L1eidata (Colla sar
danista), Francesc Salont; Clavellina
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(Colla sardanista), Francesc Salont;
Tradici6 (Colla sardanista), Francesc
Salont; Colla Flor de Malva, Fran
cesc Salont; Colla Florde Neu, Fran
cesc Salont; Germanor Trobada (A
I'agrupació de Colles Sardanistes de
les Terres de L1eida), Francesc Sa
lont; Colla Remembran"a (Del Grup
Sardanista Montserrat de L1eida),
Colla Enyorada (A la colla "Santiago
Rusiñol"), Manuel Fregola i Suñé i
Francesc Satont; Al Grup "Santiago
Rusiflol", Caries Rovira; Colla "Ro¡;a
d'Abril" de L1eida, Ramon Sopeña;
Dansaires del Segre, Jaume Bona
terra i Dabau, Anella "Roselles i Es
pigues (Colla Sardanista deis Hura
cans), Francesc Esteve i Perendreu;
A la Jovenívola de L1eida (A la cobia
"Juvenil" de L1eida), Daniel Esterri i
Antoni Tolmos.

10. Entitats privades
Caliu lIerdenc, Francesc Salont;

Cercle de Belles Arts de L1eida,
Enric Roca; Sardanes a Radio L1ei
da, Josep Prenaleta.

11. Organismes públics
La Paeriade L1eida, L1uis Moreno

i Pallí; La Pres6 de L1eida, Joan Pa
lIarés i Batet; La Pres6 de L1eida
(Poema sinlónic per a dues cobles),
Joaquim Serra iCorominas; A l'Esco
la de Sant Lloren" (Antiga seu del
Conservatori Municipal), Daniel
Esterri; Pluja de Roses (Nom de la
publicaci6 olicial del Santuari de Santa
Tereseta), Francesc Salont.

12. Personatges
L'amic Crous(A Enric Crous) ,Pere

Camps i Marsans; L'amic Roca (A
Enric Roca i Peralta), Josep Prenale
ta; L'amic Sebastia Garcia, Enric
Sauret; L'amic Garriga (Al sardanis
ta Josep Garriga), Francesc Salont;
L'Esteve Coromines (Tenora de ia
Principal de L1eida), Enric Sauret; El
rellotge d'en "Xarxot" (Avi del com
positor), Antoni Serra; La sardana
del poeta (A Antoni Gimeno iBelana),
Enric Roca; Anima ferma (A la sarda
nista Josepa Ruiz i Mateas), Tomás
Gil i Membrado.

Francesc Esteve i Perendreu
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Alguns apunts sobre el cómic

El cómic; els tebeos, la histo
rieta, la narrativa grafica...digueu
Ii com vulgueu, és una art jove a

.punt de celebrar els seull primers
cent anys d'existéncia. Es un art,
doncs, que va néixer si fa no fa al
mateix temps que el cinema. I
durant alguns anys, tots dos van
compartir la mateixa acceptació i
popularitat. Fins que, vet aquí, un
procés industrial anomenat Holly
wood, fou el culpable que el cine
ma es convertís en el "bó i guapo"
de la pel.lícula, fins arribar a ser
l'art més popular del segle XX.

Aixó no fou obstacle perqué el
cómic seguís una evolució propia
de la qué el cinema se n'ha bene
ficiat en molts aspectes. No deba
des, tots dos mitjans de comuni
cació tenen forga similituds i punts
en comú.

Tot aixó, a la practica, es tra
dueix de la següent manera: quan
els Estats Units van comengar a
exportar la seva cultura a les coló
nies d'ultramar (entre elles I'Estat
espanyol) s'estestaren en el cine
ma, que és el que donava més ca
lers, deixant de banda el cómic;
una indústria que no movia tants
dólars.

El resultat fou que la indústria
europea del cómic va serquasi in
existent fins després de la segona
guerra mundial, a partir de laqual,
la cosa va comengar a normalit
zar-se. Tot i que d'una manera
sólida, només ho feu a Franga,
Bélgica i Italia.

Pel que fa a l'Estat espanyol,
que sempre ha comptat, quantita
tivament, amb els millors dibui
xants, aquella indústria era ínfima
fins a finals deis anys 30. Iquan va
fer-se suficientment important com
per atendre la gran demanda
social, va fer-ho en unes circums-
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tancies polítiques que Ii anaven en
contra: una implacable censura,
cosa que impedia que les histó
ries, si més no els guions, tingues
sin un mínim de qualitat, i aprofi
tant-se deis professionals, gaire
bé esclaus del seu treball, mal
pagats, molts deis quals van morir
sense conéixerel significatde I'ex
pressió "drets d'autor".
El cómic a L1eida

Amb tot aquest panorama, la
veritat és que parlar del cómic a
L1eída és una mica trist.

Després de catorze anys de
nou régim polític, algunes ciutats
"de província" continuen essent

y

perifériques en I'aspecte artístico
L1eida no n'és cap excepció. Du
rant cinquanta anys va ser-ho res
pecte de Madrid, i ara encara ho
és, en bona mesura, de Barcelona
. Afegim-hi la mancanga d'infras
tructures culturals, potenciaments,
tradicions, etc... i arribarem a la
conclusió que aquesta continua
essent una ciutat culturalment po
bra. Tot i que en els últims anys és
ben palés un reviscolament real.

Gener 1990

Reviscolanga que encara no ha
arribat al cómic, un art que se
gueix essent, per una gran part de
la societat i pels estaments ofi
cials, infravalorat, quan no menys
preat. No és fins els primers anys
d'aquesta década que el cómic
comenga a resorgir amb forga a
L1eida, i en una mesura més peti
ta, peró prou representativa, a les
comarques de Ponent.

Aquesta renaixenga pot divir
dir-se en dues parts ben diferen
ciades. L'una, que podem anome
nar "opinió gratica": els acudits i
tires diáries que apareixen a la
premsa de la capital. El tiratge
d'aquestes publicacions i la quan- .
titat de lectors fan que alguns
autors tinguin un reconeixement
artístic i económic que els ajuda
en la seva evolució professional i
en I'acceptació popular del cómic
com un important element de
comunicació i d'opinió. En aquest
meteix grup s'inclouen els acudits
i historietes de la premsa comar
cal, amb un ressó públic molt infe
rior. Peró indicatius d'una bona
salut social pel que fa a la sensibi
Iitat envers I'art i la cultura, la tole
rancia i I'autocrítica.

A I'altra part hi tenim el cómic
própiament dit, més o menys de
caire tan marginal com digne,
gairebé sempre publicat en forma
de revistes ("fanzines") editades
per aficionats. Aquestes historie
tes, la majoria realitzades per gent
jove, toquen tot tipus de temes,
que van des de la més pura crítica
social i política fins les históries
d'entreteniment. Per la majoriad'a
quests autors, aquest treball su
posa un bon entrenament per una
posterior professionalització en la
difícil indústria del cómic.

X.R.
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- Cargols
- Caros a la brasa
- Escalivades
- Boos embotits

La Dolceta, la cuina més
saborosa de Lleida!

Camí Monteada, 48 - Tel. 23 13 64 - LLEIDA



restaurant
TOT A LA BRASA

Exposició permanent de quadres

Alfred Perenya, 56
Telefan (973) 239704

25004 LLEIDA
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L'Art Gastronomic

Quan se'm brinda I'oportunitatperque escrigués sobre gastronomia en una revista d'art.
el primer que se m'acudí fou la frase de Brillant-Sa-varin, "Els animais pasturen, i'home
menja. Pero.només els éssers sensibles. d'esperit saben menjar". Serveix aquesta cita per
demostrar que la gastronomia, aquest art raonable. codificat per velles tradicions. pot
maridar-se amb tot tipus de refinaments intel.lectuals.

Comentant com seria I'article en
qüestió. sorgí la idea: Amb quelcom
d'humor! -sense cap exigencia-o És
que pot estarpresent I'humor a la gas
tronomia? Dones. sí. també hi és pre
sent (com a refinament intel.lectual) a
Franlfa, el bon fer d'en Montaigne
dóna IHure curs als "matisos", a la
"non chalanee" francesa de Rebalais
i a la grandiloqüenciade Bousset A la
nostra terra. Angel Muro. Alvaro Cun
queiro, Néstor Luján. Xavier i Eugeni
Domingo. Víctor de la Serna. Manuel
Vázquez Montalban. etc...• ens han
donat una mostra d'esplendid humor
i excel.lent gastronomia. I no podem
oblidarels vells c1assics receptaris,

italians. francesos i espanyols. com exemple no dubto en copiar la recepta del salmó a la
Imperial tal i com es pot lIegir a I'ántiquíssim "Le Menagier de París". que em sembla un
model en el seu genere:

Se la fa suar a la brasa. se la mulla amb dues ampolles d·excel.lent vi de champagne
(aquestpeix lis una mica "borratxo" i precisa el que sigui millar) aleshores es guarneix amb
ales de gall d'indi satinades i una dotzena de superbs crancs cuits en el mateix néctar.
Guarnit així -afegeix I'autor de la recepta- un salmó és realment una peqa curiosa r
espléndida. I qui ha dubta?

Paco Vila
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'Els aconsello. si volen més humor. "Recetas Inmorales". amb dibuixos de Napo.
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(Una interpretació de CARLES RIBA)

Credidi, propter quod locutus sum (Pslm., 115, 10)

EL DO DE LA PARAULA (1 11 Part)
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i sempre la conquista fuig
davant de I/ur fe ...

Joia, torna'm /'estol, torna'm
el cant enrera" (3)

La paraula és essencialment
verb, pensa Riba. Per aixo és un
miracle interior. Car, en propietat,
no s'explica en el seu "fieri" -nai
xent"dintre meu"- i, encara menys,
que cristal.litzi en "mots" que por
ten, en ells mateixos, la virtualitat
de desvetllar en els altres (la "filia
da", el "poble" o "nació") la Joia: el
verb interior, que' és trassumpte
débil de l'Eternitat; pero, al capda
vall, clara imatge d'Ella:

"En la paraula que de dintre
mi

ressona entorn de mi,
Senyor, jo em sé més fort que

el meu morir" (4)
I el "miracle" és tant més gran
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NOTES

per aixo mateix, comporta un
':moment" o exigéncia, de reflexió,
de "retorn a sí mateixa". No es el
tema únic, pero és el fonament de
la lírica de Riba, tensa entre I'ex
periéncia interior del verb del cor
(mai perfet, mai dit i acabat) i la
forma literaria (perfeta i donada); i
és aquesta tensió alió que explica,
cree, I'extraordinaria exigéncia for
mal que el nostre poeta es va
imposar.

Es diria que Ii recava dar-Ii for
ma externa, en la mateixa mida
que aixo comportava un risc inelu
dible, el de desvirtuar-ne I'origina
rietat vital:

"Bé sé pero sots ta bandera
quanta de forr;a em robes:

cada mot per mi era
un torrent de ma sang, set

anys del mei valer,

He estat lector de poesia, in
constant pero intens, des de la
meva primera adolescéncia. I he
de confessar que la lectura de les
Estances de Caries Riba va signi
ficar per mi I'experiéncia per
excel.léncia.

L'escric a gratcient, el mol: "ex
periencia" en sentit propi. diria que
hi ha una experiéncia poética, que
habilita tant per gaudir com per a
entendre la lírica. I penso que el
lector de les Estances, que va
comprenent allo que el poeta ha
volgut dir, i ha dit, fa un recorregut
interior que només' podem imagi
nar superat per la labor creadora:
la "paraula viva" naixent.

Del principi (1) al final (2) de la
seva obra hi ha un "fíl conductor",
un tema subjacent a tots els temes
poétics: la paraula, que és "viva" i,

1. Nat al 1859. el primer llibre poetic de Riba és Residu de "La paraula de llome" (1912-1919), no publicat en vida, i el primer llibre de les
Eslances (1919).

2. El poeta morí l'any 1957; els seos dos últims llibres de pocmes 56n: Sa/vatge cor (1952) i Esbos de tres oralo,is (1957).
3. Cfr. Eslances. l. 35. La parauianeix del silenci: "Silencia. angelpolenJ,/ missalgerenlre Déu ¡ el nostre pensamenJ.. ..U (Eslances,lI, 1).

El silenci conté una primera actitud derecoUiment, contemplativa, queés plena quan la visita laJoia. 1 la mateixaJoia és la plenitud del Silenci,
és a dir, paraula a punl dedir-se que desperta al tocde "l'agil revolada! amb que deixondeixes d'un saft! la Veritat endins del coradormissada.
! /la on l'olbir del bé i del mal! no envia el seu oneig -oh platja inviolada!" (Ibídem).

La paurala neix, dones, del Silencia, pero no sense recan¡;a. Car tan avial com és "expressa", ja no s'hi assembla:
"Alt éso Seny6, el rescat de la paraula,! quan eixida tot just de dins l'entranya! pregona del silená ! el silenei mateix vol devorar-la" (Rcsidu

de "La paraula a l/oure), "Oració de la irnmOrtalilal en la paraula".ll).
1 quan el canl és fmil, la paraula ja no és viva; és només una " imalgc" capa~ de desvetIlar-ne el record:
"Mon canJ volgué eneaJivar ma gaubQ11{a;! morí lajoia en l'estrenu combal.! Si el canJ no mou dins tanpit cap frisaru;a,! tu pero escolta

hi, i la recordaru;a ! et dictara la fervenJ veritat.! -Pero la joia morí en el combat" (EstaTICes.l, 41)
4. Cfr. Residu de "La para:uJa a l/oure", "Oració de la immorlalilat en la paraula", l.
"Senyor, Tu que has posat! per teu comerJfamenll'eternitat:! perque no ens comparéssim mai a Tu,! ens hasfetfugitiva la glbria del presenJ

! 1010 cap avanJ has decanlol! la noslro volunJat:! somper demiJ, i el nostre demiJ és retemitat"! (lbtdem,IV) .
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quan hom se n'adona de que
només "en" la paraula (i "per" la
paraula) expressada se'ns va
revelant el misteri que somo En
conseqüéncia, els mots expres
sius de la paraula viva esdevenen
de dretpatrimoni comú i servei a la
causa de la humanitat: I'esforg
moral del retorn a Déu.

Car, en efecte, existe ix un "lIoc
comú" cultural on se situa la refle
xió de qué en van plens els poe
mes de Caries Riba, i és aquest:
Puig que tot ve de Déu,tot hi torna
el món és per a I'home i I'home per
a Déu, tot hi torna; el món és per a
I'home i I'home per a Déu, a través
del Verb Etern, que prengué carn
i anima humana, Cris!. Torna el
món, a través de lacarn de I'home,
que se'l fa "interior", i torna I'home,
per la ment que es gira sobre si en
la paraula i, Ilavors, se sap cridacja
(és la "fe", implícita en la Joia). Es
des d'aquest "Iocus communis"
que el ministeri de la paraula
poética s'entén alhora com a per
sonalíssim i públic. Car és expres
siu del sentit de la humana exis
téncia: un retorno I és només per
aixó que els mots estan destinats
a romandre: a esdevenir patrimoni
d'una nació.

D'aquesta manera, la poesia té
una entitat própia i un destí dins de
la cultura. Només d'aquesta ma
nera entesa. I fracassara qualse
vol intent d'interpretar Riba des de
les tres modes culturals coetanies:
poesia "pura", realisme i surrealis
me. Ni idealisme, ni materialisme

históric, ni formalisme onírico-fo
nétic. Res de contaminat pels
prejudicis intel.lectuals del segle
XX; l'obra de C. Riba és auténtica
tal com éso No sofreix tensions
dialéctiques entre el solipsisme i
el populisme, a ¡'estíl de Machado;
¡'única tensió que coneix és la pró
pia expressió poética. Per aixó,
Riba no ve a resoldre un problema
filosófico-polític, ni adirles contra
diccions d'un segle torturat. EII
accedeix a la perennitat per la via
de la Humanitat (que és persona)
i comuna, car I'home ha rebut el do
de la paraula). Via interior (no
mística) (5) que no es pot seguir
sense trobar-hi els altres: I'home
parla a I'home; ni tampoc sense
sentir la misteriosa preséncia de
l'Altre, que és Qui anavem bus
cant, en el treball de seleccionar
els mots per a dir la "paraula viva".
Poesia i Metaffsica

Quan, a la volta deis anys, he
rellegit una antologia cronológica
ment ordenada de I'obra del poeta
(6) més algunes proses de teoria
literaria (7), m'ha semblat passar
de saber a entendre alió que con
fusament sabia. Em refereixo al
motiu de I'obra sencera, que ens
en dóna la unitat; coherent com
I'home.

He pervingut, així, a la convic
ció que, sense conéixer el pensa
ment metafísic de Sant Agustí 
madurament interpretat i incorpo
rat en Sant Tomas d'Aquino-, és
massa difícil d'entendre Riba. Pot
ser la paraula "entendre" sembla-

ra imprópia: el poeta, diríeu, crea
el vers, no expressa una tesi.

Cert és, peró també cert que
ambdues coses poden ésser -i
han d'ésser- una de sola, en oca
sions. D'altra banda, resta una
qüestió que a Riba -com a tot
veritable poeta- ha inquietat: I'en
titat poética, ellíric, ¿és un "abso
lut"? Permeteu-me avangar que
no i que és un misteri, tan poc
auto-suficient com ciar. Ellíric no
és ni primariament ni principal alió
que plau, sinó alió que és ver i,bo;
és el "meravellós", que atreu I'ani
ma sencera, amb I'atractiu irresis
tible d'alló que refereix més enca
(més enlla) de si mateix. Es tracta
fonamentalment del misteri de la
interioritat.

Vivim temps fascinants per la
intel.ligéncia. Som els coetanis de
la caiguda deis mites de la Moder
nitat, de I'abandonament de les
Utopies, i de la pérdua de la fe en
I'omnipoténcia de la raó racioci
nant. Ha sonat I'hora del descrédit
de la supérbia racionalista i de la
seva pretenció arrogant de domini
total de la Natura. Advertim ara,
més bé que mai, la radical irrespe
tuositat del racionalisme que pro
metia explicar-ho tot, fins trans
mudar I'home i la Natura, mitjan
gant una operació técnica.

La Raó pura del racionalisme
era formalment operativa, excloent
del seu propi moment inicial: ne
gava I'arrel (i el nucli), perqué
suprimia all6 que pogués escapar
al control del discurso És així cortl

5. "Lector de bonafe. vet aqui U11S versos humans,fins i tol massa humans", així comentra la presentació que Riba fa deIs vint-i-set sonets
que composen Sa/valge car (1952).

6. CarIes Riba, AN%gia poetica. Barcelona, 1982; acura d'Enric Sulla.
7. C. Riba, L/engua i Literatura, Barcelona, 1965; antologia d'assaigs, a cura de Joaquiro Molas.
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8. En el pensament fJ.1orofic tradicional la Uwn, és "abans" que la paraula; així, en S1. Agustí, el verbum cordis, interior, resulta d'una il'lumi
nació superior.

Un excel.lentexpositor del pensament filosofic de 51. Tomas d'Aquino comenta aquesta expressi6 freqüenttnenet repetida pe} Doctor Comú:
«"Primo in.inJel1ectu cadit ens" (In I Metaphys., 2), "L'ensés el rpimer que coneixem" (Swnma Theologiae, 1, q. 5, a. 2) Aquesta semilla afirmació
conlé tota /afi/osofia de Sto Tomas». 1més aval}: «Peral rea/isme de Sto Tomas. la veritat de la nos/ra afirmaci6 del ser procedeix que aquesta
afirmaci6 és /'acceplaci6 pel pensamenJ d'allb que les coses leslimonienper si maleixes. L'esperit ésfldel a la seva vocaci6 i oberl a la verilat per
la seva submissio a alib que les coses mateixes revelen. Per aixa, el senJil del ser es refereix a alia que M. Forest anomena "el si/enci profurui de
les coses, on el pensamenJ, separat de tot desig, com a la calma d'un capvespre, descobreix en les coses aquest fons de geMralitat que permet de
coneixer-les com realmenJ s6n:».

«La melaflsica no es redueix, dones, a una refle~:i6 sobre el ser, car aquesla reflexi6 nofa sin6 expressar un acle en que el ser s'afirma per la
sevapresencia abans de serafimull pell'inlel..lecle. Aquest acle, en que activiJat ipassiviJat esconfoMn, és un acle de silencipel que elpensamenJ
accepta, a através deis conceplesmateixosque urililzaper refleclir-la,la irreduclible transcendencia del real. Sense aquest acle, qUi!permetcaplar
elser com a un acle de transcerideix lot conceple, noéspossible d'enJendre l'essencia del tomisme, que escaracterilza -diu E. Gilson- "per la decisi6
de siluar l'exiSlencia a l'entranya mateixa del real, com a un acte que lranscendeix 101 conceple, evitanr el doble error de romaJUire mur davanl

la Raó pura substituYa a Déu, afir
mant-se Absoluta. Peró la seva
"mort de Oéu" ha resultat ser la
"mort de /'home" -en la teoria i en
la practica- i, encara més, la "mort
de la raó", en aquest final de segle
ofegat pel pes inert d'una tradició
ja insuportable. Mort de la raó (ag
nosticisme, estetiscisme buit) que
deixa la cultura sense propósit ni
senti!.

Ara bé, a I'inici del saber hi ha
una obertura que és sois accepta
ció del do. A I'inici, la raó no disco
rre; car I'inici del discurs no potser
discusiu. És una lIum que ens
permet veure-hi a condició que
I'acceptem com adonadadefranc.
Aixó, els rTletafísics de tots els
temps, ho han tematitzat com a
"principiprimer"; acceptar-Io és I'ú
nica manera de comengar a pen
sar la realitat (8) i, només al cap
davall d'un extens i intens recorre
gut, la intel.ligencia peNé a enten
dre (mai a comprehendre) que
aquesta lIum és preséncia del
Transcendent en nosaltres i, per
aixó, vocació de retorn a EII (9). És
Ilavors que als filósofs les coses
ens parlen de l'Amor primer, com
al poeta (10).

L'inici i la consumació de la sa-

viesa humana (la Metafísica) és
un saber com el del poeta. On
"saber" (sapere) conserva el seu
sentit etimológic: d"'assaborir",
tastar amb fruYcir "alió que és"
(11 ).

El racíonalisme ha estat, abans
que una tradició filosófica errónia,
una actitud humana radicalment
desorientada, que nega el millor
del nostre heretatge grec i cristia:
el primat de la contemplació. Peró
contemplar és I'inici i el fi del sa
ber. Contemplar, no dominar.

La superbia racionalísta es va
donar un nom a si mateixa: auto
nomia de la raó. Actitud, que ex
c10u el moment d'obertura incon
dicionada a la realitat, i que es
tronca la font i mata la vida; car alla
on I'aigua corre hi és present la
Font: allá on la raó raona, hi és
present la L1um sobirana. I on la
"formositas" resplendeix, hi és pre
sent la Bellesa primera.

Ara, davant de la Bellesa, I'ac
titud de domini o de control opera
tiu no té cap senti!. Interposar tal
actitud és privar-se'n. La Bellesa
es manifesta a la contemplació. I
cal que les anticipacions de la raó
(interessos, desigs) callin. Només
al silenci interíor es dóna. Fuig del
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soroll i del desig sense mesura:
"T'ha enquimerat la gracia fu

gitiva .
d'un desig i ara ets deserta,

oh menf.
Ai soledat sense doly pensa

ment
i foil traüt sense paraula viva!"

(12).
L'experiencia inicial del poeta,

doncs, és identica a la del verita
ble filósof.

La recuperació de la primacia
del moment contemplatiu en el
saber és, al meu parer, condició
indispensable per la recuperació
d'una veritable "cultura humana"
que ens permeti sortir del negre
túnel de I'actual "cultura de I'ab
surd". El poeta hi té molt afer.

Caries Riba entenia així I'ofici
de poeta: una recerca de la Veri
tat, que es manifesta en la parau
la. "Recordem Sant Aguslí -es
criu-: "Cerquem com a quitrobara
i trobem com a qui cercara enca
ra". Així també per a la paraula,
camp inacabable de les indaga
cions i de les operacions del poe
ta" (12). La seva poesia és recer
ca, investigació "en" la paraula, sí,
peró "de quelcom" anterior als mots
i al qual aquests es refereixen.
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la seva transcendencia, o de causar~li una modificaci6 en objectivar-la" Al Joseph Rassam, Introducción a la filosofía de Sant Tomas de Aquino,
Madrid, 1980; pp. 71 i 74.

9. "St, lafilosofía es en definitiva la pregunla por el ser: una pregunla insoslayable en no pocos momentos de la vida de todo hombre -de todo
hombre, culto o no-, una pregunta que no tiene su origen en una curiosidad momentánea, sino en nuestro ser mismo, en lo que siguiendo a San
Agustrn- podríamos llamar "memoria ontol6gica" o recuerdo constituÚvo de nuestro origen, un recuerdo no de lo sabido, sino de lo sido cuando
empezamos a ser. Es decir, una memoria transcendental de nuestro origen creado, una verdadera nostalgia metafísica. Ese es el origen de la
filoso/la, de ahíaquel amor al saber: para retornar al Amor del que procedemos" Carlos Cardona, Entrevista a la revista "Nuestro Tiempo", sept.
1989, n'423; pp. 108-109.

"Como dice Pieper, «la época de las razones penúltimas ya ha pasado». Buscando la razón última, llego a entender que todo lo-que es, es por
un acto de amor divino. La Creación procede de un acto libérrimo, amoroso, no necesario. Cuando con la inteligencia llego a Dios como Amor,
entonces escuando comprendoporqué buscaba yo esa razón,porquéese amara la Sabiduria, que noera una curiosidaderudita, sino lo queNovalis
llamaba experiencia de esa nostalgia. El que no tiene experiencia de esa nostalgia constitUliva es incapaz de hacer filosofía, de la búsqueda de
un origen, que es lo único que puede señalarnos unfin y,por tanlo, damos el sentido de nuestra existencia. Entonces enlierulo por qué lo buscaba,
por qué me puse afiloso/ar. Vuelvo la mirada atrás y ahora lo entiendo. Al hallar la respuesta, me doy cuenla de que es eso exactamenle lo que
estaba buscando. y no ya como cristiano, sino como hombre" (loe. cil. p. 110).

10. "llolder[in decla que «sin poesía no hubiese sido, el griego, un pueblo filosófico». Laji[osofía se encuenlra con la poesla -pensada en su
radicalidad, y no como jugueteo estético- en su término yen su principio; como se encuenlra con los más profundos anhelos del conocimienJo
eJpollláneo de todo hombre: y como se encuenJra tambiéncon lafe religiosa. De ahllas recíprocasafinidades y losmutuos servicios ~históricamenJe
registrados- que con mucha frecuencia esos distinJos aspectos de la actividad humana se han prestado. Y de ah( también las recíprocas
interferen.ciasy [as distorsiones que, con dañode todos, con daño de laspersonas reales, sehanproducido innumerables veces: porerror de método,
o de inJenci6n, o de actitud de espirftu, o de las tres cosas a la vez" Carlos Cardona, loe. cil., p. 109.

11. JaumeBofil1 i Bofill (191 0-1965), fill del poeta Guerau de Liost,que ocupa la Catedra de Metafísicade la Universitat de Barcelonade 1951
fins la seva mon, veia en el seu elevat "valor estetic" una de les mil10rs recomanacions deltomisme, per l'epoca contemporania, que fluctua entre
"W) racionalisme luid i un esceplic senlimenJalisme". Tanmateix, cal encara vorejar un escull: "Un equívoco hay qe evitar: el mundo poético es
wlmulldo de símbolos; de ninguna manera -¡oh, los impresionantes espectros de Shakespeare! -, un mundo deficciones. Lo mismo que por la ciencia,
el objelo último que el espíritu persigue por la poesía sigue siendo la Verdad: tan sólo el modo de llegar a ella es diferente. Es diferente, porque
un objeto puede presentárscnos en una doble cara: primeramente, por lo que tiene de determinado, de defmible: por su propia.forma o especies,
por lo que es; pero como toda realidad se dobla, de alguna manera, con el modo de ser de todas las demás; como en toda cosa tienen cumplimicnto
las leyes universales del Ser, de ahí que un objeto pueda ofrecer a nuestra consideración no ya 10 que es, sino lo que anhela o sugiere; lo infinito
que siempre habila en él. Correlativamente, el valor de «representación» de nuestros conceptos (... ), se dobla necesariamenle, según Santo Tomás,
de un valor de «significaci6n» que les permite ir más allá de lo que expresan; trascender su lénnino inmediato, referirse a realidades no experimen
l¡lles; y este doble aspeclo de nuestro conocinlienlo es completamente fundamental en el realismo moderado de Santo Tomás, que descansa por
entero en el uso de la analogla" (La Esca[a de [os seres, Barcelona 1950, pp. 28~30).

Jacques Maritain havia aproximalMctafísica i Poesia(en "FronJerasde la Poesla", La Espiga de Oro, Buenos Aires, 1945); pero les discemia
com a "saber" i 'Ter". Bofill s'hi opasa:

"Creemos que el concepto de Metafísica en Sanlo Tomás es más comprensivo, porque no está solamenJe en la línea del conocimienlO científico,
... ,sino también en la línea del conocimienJopoético queeminentemente incluye. Acierta Maritain en caracterizar una y otra por su inlento deentrar
en contacto con el Misterio; pero falla, a nuestro entender, al intentar establecer los criterios de di ferenciación. Porejemplo: la distinción entresaber
y hocercs imprecisa en este caso, ya que nuestro saber, y ello en la medida de su perfección o plenitud, se traduce necesariamente en un decir (xe~

xciv), el cual decir es justamente el hacer propio de la Poesia. Por otra parte, el deleite en su objeto, según Santo Tomás, es constitutivo de la
Metafísica o Sabiduría, porque lo es de su acto propio: la contemplación" (Ibídem, nota 10, p. 208).

12. Cfr. Estances, 1, 1.
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De lamañana
ala tarde.

Si quiere hacer un envio urgente ynecesita
que se entregue en el mismo dia que lo factura. su medio
de transporte es SEUR MEDIODIA:

Transportamos en tiempo record ycon la
máxima seguridad. De puerta apuerta. Confie en nosotros
ylo que envie por la manana se recibir, esa misma tarde.
Puede estar seguro.

Si tiene que hacer un envio en este mismo dla.
póngase en buenas manos.
En manos de SEUR MEDIODIA.

EN BUENAS MANOS



Activitats
E n tots els números de la revista ARTS, sempre hi haura una part

destinada a recollir i informar de les activitats organitzades pel Cercle de
Selles Arts o d'aquelles en les quals ha coLlaborat directament, ja que
aquest és un deis objectius de la revista.

Aquesta vegada recordarem les activitats més importants que en
tot I'any 1989 hem oferit als lIeidatans.

Concertde saxofon del grup "Saxocromia a Quatre".
(Foto: Pepe Espluga).

MÚSICA.-
En els mesos de mar9 i

octubre hem celebrat els III i
IV Concert de Sardanes
sobre temes Ponentins, on
la cobla Principal de L1eida i
la juvenil de Bellpuig delei
taren als assistents amb una
mostra de la nostra dansa.

En les activitats musicals
hi ha hagut una variació molt
interessant, que va des del
concert de cant a cárrec de
la coral infantil "Els Estor
nells" de Sant Guim de Frei
xenet, fins un concert de
saxofon pel grup "Saxocro
mia a quatre", passant per
un recital de música lIatino
americana, on els afeccio
nats a la poesia i la música
van gaudir d'ambdues en un
homenatge al poeta xile
Pablo Neruda.
PINTURA.-

En 1989,Ia pintura ha estatuna
de les activitats, a la qual el Cercle
de Belles Arts ha dedicat més es
for90s i dedicació, motiu pel qual
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s'han celebrat molts actes, que
podem agrupar-los en tres blocs:
exposicions individuals, mostres
col.lectives i concursos.
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En I'apartat d'exposicions
individuals hem tingut I'opor
tunitat de contemplar suc
cessivament les pintures de
Joan Teixidó, les aquarel.les
de Felicitas Fernández, els
acrilicsde l'Andreu Añón,les
figures de l'Alfred Mayench i
les composicions de L1uís
Niubó. Fins i tot hem oferit
una mostrade la pintura fran
cesa actual, representada
per I'artista-pintora d'aquell
país Helene Riviere.

Pel que fa referencia a
les mostres col.lectives s'han
presentat els treballs deis
alumnes de l'Escola del
Cercle de Belles Arts, en una
exposició col.lectiva a la Sala
Maria Vilaltella, i hem mos
trat ies obres deis interns de
L1eida 11 amb col.laboració
amb les autoritats peniten
ciáries de la Generalitat de

Catalunya.
En el tercer grup, el deis con

cursos,les actuacions més desta
cades han estat les referents:

&
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Recital de música i poesia Llatinoamericana Homenatgc al poeta Pablo Neruda. (Foto: Pepe Espluga).

IV Premi d'investigació Josep Serrate i Forga. (Foto: Pepe Espluga) .

Gener 1990 Pago 33



Concurs de pintura rapida i dibuix Alfred Manyench. Festa
Major de Maig. (FolO: Pepe Espluga).

-5e. Premi de Pintura,
dedicat aquest anys al pin
tor lIeidataAlbert Vives. Dins
deis actes d'homenatge a
aquest pintor s'ha celebrat
amb molt d'exit una confe
rencia pels Senyors Emest
Ibáñez i Jaume Magre so
bre la vida i obra de l'Albert
Vives, a la vegada es va
presentar una exposició re
trospectiva d'aquest pintor i
una altra amb tots els qua
dres deis pintors participants
en el concurso

-2n. Premi de Pintura
"Miquel Viladrich", organit
zat per l'Ajuntament de
Torrelameu, ' amb
col.laboració del Cercle de
Selles Arts, per.tal de per
petuar la memória d'aquest
artista originari de la pobla
ció.

Com a homenatge en el
Cercle van assistir a una
conferencia deis Senyors
Manuel Garcia Sarramona i
Josep Corbella sobre I'obra de
Miquel Viladrich.

-Concurs de Pintura Rapida i
Dibuix. Com cada any per la Festa
Major de Maig, els carrers i places
de L1eida s'omplen de pintors de
totes les edats, amb la finalitat de
presentar les obres a aquest con
curs d'un caire molt popular.

-2n. Premi de Ceramica, Pintu
ra i Cómic "Marraco", destinat úni
cament als intems penitenciaris i
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que aquest any ha ampliat el seu
ambit a tot Catalunya.

-Xena. Edició del Concurs
Escolar de Temes Nadalencs,
adrec;:at als nens de 4 a 14 anys
deis Col.legis de L1eida, i que cada
any compte amb una gran partici
pació. Cal resaltar que I'acte d'en
trega de premis com sempre, ha
tingut una forta emoció.
CIENCIA.-

En col.laboració amb l'Estudi
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General de L1eida iel Col.legi
Oficinal d'Aparelladors i Ar
quitectes Tecnics hem orga
nitzat i concedit el Quart
Premi d'lnvestigació Josep
Sarrate i Forga, que aquest
any s'ha concedit a la Sra.
Rosa Alcoi i Pedrós per un
treball sobre Taules i minia
tures de I'italianisme gótic a
L1eida, notes per alguns
problemes de la pintura ca
talana al segle XIV.
ALTRES.-

-L1eida, L'Esports i el
Sarc;:a.- Dins de la Xllla. tro
bada mundial de penyes bar
celonistes, celebrada a L1ei
da, va tenir 1I0c el1 r. concurs
de Dibuix, Pintura i Escultu
ra.

-Jomades sobre I'associa
cionisme cultural.

No volem cloure aquest
resum de les activitats més
importants en les que ha
participat el Cercle de Selles
Arts de L1eida en 1989, sen

se mencionar en primer 1I0c que la
nostra entitat ha donat acollida a la
Coral "Estel", que des d'ara figu
rara com una secció més de la
nostra entitat. I a la que dO.nem la
més afectuosa benvinguda.

I en segon terme felicitar cor
dialment als alumnes de l'Escola
del Cercle que han vist premiats
els seus treballs, en els seus tre
balls, en els concursos en els quals
han participa!.

•D



Cocedero de mariscos

Bar Restaurant

BANCO
BILBAO
VIZCAYA

- Tota c1asse de peixos i marisc
al seu gust

. Assortit de "tapes"

Passeig de Ronda, 166
Tel. 973/ 24 87 48 - LLEIDA

"La calidad es nuestra di
ferencia". Todo lo que us
ted querría saber, nos gus
taría explicárselo.
Pregunte.

55\(
**61LBAO* VIZCAYA

BB'l La última palabra en banca.




