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Dilluns de
Pasqua

Avui comença el temps pasqual,
que hauria de ser d’alegria. Ahir
se celebrava la resurrecció de

Jesucrist i avui és evident la primavera i
el ressorgiment anual de la terra. Hi ha
un temps per a cada cosa, i ja creixen i
maduren els fruits als arbres... És festa a
Catalunya i els fillols rebran la mona i
entendran que la vida pot ser dolça. En
cara que tot això vingui precedit de la
crucifixió i per tant de la mort i el sacri
fici. Va ser al primer concili de Nicea,
l’any 325 (que va ser el primer ecumè
nic, és a dir, de totes les esglésies cristia
nes), quan es va acordar que la Pasqua
seria el primer diumenge que seguís la
primera lluna plena després de l’equi
nocci de primavera. Per això sempre es
troben el pleniluni i els penitents. I tam
bé per això el temps litúrgic de la cele
bració de la resurrecció de Crist coinci
deix amb el renaixement dels camps i la
natura. Així que es compleixen i passen
els anys, aquell temps s’escurça i cada
vegada és més veloç. Un reviu el que ha
viscut, i comença a entendre per què els
hiverns de la nostra edatmadura són tan
llargs i les primaveres tan curtes. I això
malgrat el canvi climàtic i l’escalfament
global i el desordre de les estacions.
Unamuno es preguntava per què

s’hauria demorir i per què no podria ser
el primer d’esdevenir immortal, però
immortal de veritat, en cos i ànima. Ne
gava, de fet, que la vida perdurable cris

tiana fos immortalitat, ja que deixàvem
enrere una part fonamental, el nostre
cos. Almenys fins al dia de la resurrecció
dels cossos, del qual costa no ferse una
imatge una mica gore, per dirho
d’acord amb els temps. Mentrestant,
Unamuno s’obstinava en el seu afany de
ser la primera excepció de la regla ine
xorable de la mort. I potser va tenir raó,
entre la robòtica i els avenços mèdics i
tota la investigació sobre clonacions i
trasplantaments a cossos nous. Ciència i
ficció, esclar. Però totmés apropdel que
sembla. De fet, per si no el coneixen, ja
existeix un ésser viu biològicament im
mortal, la Turritopsis nutricula, una me
dusa –un hidrozou, si ens posem prim
mirats– que durant la maduresa comen
ça com a pòlip marí i ho podria tornar a
ser en qualsevol moment. És a dir, que
pot tenir tentacles o fixar els peus en
una roca i decidir si és sexualment acti
va o si un cop assolida lamaduresa torna
a la joventut. Si no és per accident o per
un predador, és un ésser teòricament
immortal, tot i que no s’han donat les
condicions per constatar el fenomen.
El pseudoIreneu, entre altres coses,

ens diu que durant el temps pasqual cal
pregar a peu dret, com si nosaltres tam
bé haguéssim florit o abandonéssim la
fase de pòlip. De passada, aquell tan pu
blicitat evangeli segons Judes ens con
firma que ell va ser el més important, el
millor i el més ben preparat dels deixe
bles de Crist. Ell va ser qui va assumir la
tascamés difícil i més complexa: la de la
traïció perquè es pogués consumar el sa
crifici. Un traïdor perquè hi hagi pri
mavera.

Ja existeix un ésser viu
biològicament immortal,
la ‘Turritopsis nutricula’,
unamedusa

ElMuseu d’Art JaumeMorera celebra el seu centenari amb l’exposició
‘Connexions’, que aparella obres dels seus fons

Cent anysd’art aLleida

PAU ECHAUZ
Lleida

E l fotògraf lleidatà Ton Si
rera (Barcelona 1911Llei
da 1975) va ser dels pri
mers que es va fixar en les
possibilitats estètiques de

la fotografia aèria. Sirera era un en
amorat del paisatge, però les seves fo
tos són més properes a l’abstracció.
Plegaments, una vista aèria de Salàs de
Pallars, en blanc i negre n’és un exem
ple. La fotografia es pot observar al
costat d’un quadre del pintor Joan Vi
lacasas (Sabadell 1920Barcelona
2007) titulat Planimetries, un prodigi
de geografia abstracta, que segons el
crític Àlex Mitrani, representen “una
formulació original de l’informalis
me”. “Sirera i Vilacasas miren el món
des de les altures i la distància i així re
inventen el paisatge”.
Totes dues obres formen part de la

mostra Connexions, una exposició
col∙lectiva amb què el Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida inicia els ac
tes commemoratius dels seus primers

cent anys d’existència. El museu ha
encarregat a 16 crítics i historiadors de
l’art que duguin a terme una selecció
crítica del fons del museu i que el con
traposin en diàleg o correspondència
amb altres obres que han estat cedides
per altres museus catalans. Així, un
dels dibuixos més coneguts de Xavier
Gosé, Jardi d’hivern, dues dones del

París de la belle époque, s’exhibeix al
costat de Visió nocturna parisenca,
d’Hermen AngladaCamarasa, amb
qui comparteix temàtica.
Les connexions artístiques o estèti

ques recorren la història de l’art des de
finals del segle XIX fins als nostres di
es. El fundador delmuseu, el seumen
tor i primer mecenes, JaumeMorera i

Galícia, exhibeix un impressionant
paisatge del Guadarrama que es com
plementa amb la recreació que Mo
destUrgell va fer de lesMuralles deGi
rona. Altres parelles que cal destacar
són Leandre Cristòfol, que exhibeix
una de les seves volumetries junta
ment amb una escultura d’Àngel Fer
rant, o la formada per Antoni Garcia
Lamolla i Luis Buñuel. D’època més
recent, hi ha noms destacats de l’últi
ma avantguarda deLleida: Àngel Jové,
que es contraposa amb Perejaume o
Benet Rossell, que s’aparella amb el
seu amic Carles HacMor.
Francesc Fontbona, Mariona Segu

ranyes, Eliseu Trenc, Josep Casamar
tina, David Santaulària, Joan M. Min
guet, Vicenç Altaió, Pilar Bonet, Àlex
Mitrani, Sílvia Muñoz, Manuel Guer
rero, Pilar Parcerisas, Frederic Mon
tornés, Teresa Blanch, Oriol Fontdevi
la i Cèlia del Diego són els crítics que
han explorat connexions directes, re
veladores o emotives que recorren
cronològicament tota la col∙lecció. La
mostra es pot visitar fins a l’1 d’octubre
que ve.
El director delMorera, JesúsNavar

ro, opina que el centenari és un bon
moment per replantejar el model mu
seogràfic vigent fins ara. “Convocarem
una taula a la qual convidaremartistes,
crítics i institucions culturals perquè
facin les seves aportacions. Es tracta
que el nouMorera construeixi un relat
de l’art lleidatà amb un doble vessant,
Lleida com a receptora de fenòmens
artístics, però també com a emissora
d’aportacions artístiques fonamentals
per a la cultura del país”. Una altra
qüestió pendent és el nom. Navarro
creu que s’ha d’abandonar la dedicatò
ria al fundador i optar perunadenomi
nació senzilla i directa, Museu d’Art
de Lleida.
El Morera no ha tingut mai una seu

estable. El centenari se celebra amb el
projecte arquitectònic de la nova seu
ja conclòs per iniciar les obres que re
modelaran amb criteris museogràfics
la recuperada Audiència Provincial.c

Dues de les obres exposades alMuseuMorera

De JaumeMorera a Antoni Abad
]ElMuseu d’Art JaumeMorera
de Lleida va néixer d’una inicia
tiva de les institucions locals a la
qual es va incorporar amb entu
siasme el pintor que anys més
tard donaria nom a la pinacote
ca que actualment té una col∙lec
ció formada per unes quatre mil
peces dels grans artistes de Llei
da. Inaugurat l’any 1917, Jaume
Morera va fer una primera do
nació de 22 quadres seus i d’una
trentena d’autors contempora
nis, com ara Aureliano de Beru
ete, José de Casenave, Bernardo
Villamil o del seu mestre Carlos
de Haes.
Després d’aquesta etapa inicial,

el museu es va anar enriquint
amb obra de Xavier Gosé, mort
a Lleida el 1915, o d’Antoni Sa
marra, que es va llevar la vida
un any abans. La resta de la
col∙lecció està formada per do
nacions d’artistes lleidatans o
d’adquisicions a partir dels anys
noranta, entre els quals cal des
tacar l’important fons dedicat a
Leandre Cristòfol. També es
disposa de quadres del seu amic
Antoni García Lamolla i deMa
nuel Viola.
Altres noms destacats són Rosa
Siré, Albert Coma Estadella,
Joaquim Ureña, Perico Pastor,
Antoni Abad o Josep Guinovart.

El director delmuseu
diu que s’ha de canviar
el nomdel fundador per
una denominació senzilla


