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Cent anys d’una exposició

Des d’aquestes Festes de Maig i fins al proper setembre, el
Museu Morera acull una exposició gens casual i molt espera-
da. Sota el títol Lleida 1912. Memòria d’una exposició d’art, es
recorda i s’homenatja un dels esdeveniments artístics més
importants de la història de l’art lleidatà del segle XX, la vàlua
del qual ha quedat malauradament diluïda amb el pas del
temps. Ens referim a l’exposició d’artistes lleidatans de 1912.
Aquesta fou la primera exposició col·lectiva, miscel·lània i de
caràcter antològic que se celebrà a la ciutat. El saló de plens
de la Paeria i la sala adjacent foren l’espai on de l’11 de maig
al 9 de juny d’aquell any la població pogué admirar 219
obres, aportades per 29 artistes diferents d’arreu de la pro-
víncia, en actiu tant dins com fora d’aquest territori. La impor-
tància d’aquest esdeveniment no només radica en la seva
magnitud —en aquella època les exposicions acostumaven a
tenir lloc als aparadors comercials, i, per tant, la quantitat d’o-
bra (d’un o dos artistes) que es podia admirar era molt reduï-
da— o en el seu caràcter inèdit —aquesta és la primera
exposició col·lectiva celebrada als salons de la Paeria, davant
la manca d’un espai més adequat per a l’ocasió—; és el fet de
marcar un autèntic punt d’inflexió en la vida artística lleidata-
na el que la fa veritablement especial.

Per bé que hom relaciona aquest esdeveniment amb la festa
major d’aquell any, el mèrit de la proposta rau en la iniciativa
ciutadana: un grup de prohoms lleidatans (Alfred Pereña, Llu-
ís Izquierdo, Amali Prim i Felip Pleyan) encapçalaren el pro-
jecte, que tenia com a principal objectiu aproximar els seus
conciutadans a la producció dels artistes provinents de la seva
mateixa terra. Podria pensar-se que la intenció era terrible-
ment modesta i de poca volada, però a principis del segle XX,
per bé que les elits culturals lleidatanes tenien la certesa que
els artistes locals estaven duent a terme una activitat gens
desdenyosa, aquells de major vàlua eren aplaudits als princi-
pals centres artístics del moment, mentre que Lleida en con-
tinuava ignorant fins i tot l’existència. Havia arribat el
moment, doncs, d’aglutinar tot el potencial artístic del terri-
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tori en una exposició col·lectiva per tal que la població des-
cobrís el panorama artístic que li era més proper i constatés
que, en l’àmbit d’activitat artística, Lleida no era el desert que
es podia sospitar de bon principi.

Per tal que l’exposició tingués el major ressò possible, s’inte-
grà en la programació de les festes de maig: aquest esdeveni-
ment, juntament amb altres d’important potència artística i
cultural (el concert de Ricard Viñes i Emili Pujol, la conferèn-
cia i homenatge a Magí Morera, el disseny del cartell anun-
ciador de les festes per part de Xavier Gosé…) convertiren la
festa major de 1912 en una fita ineludible de la història llei-
datana recent, que permet comprendre bona part del poste-
rior desenvolupament artístic i cultural de la ciutat.

Així doncs, la comissió organitzadora convidà tots els artistes
de la província a participar a la mostra, i la junta d’admissió i
instal·lació d’obra, formada per Miquel Fontanals, Hermini For-
nés, Fèlix Font, Marià de Gomar, Joan Lavaquial, Francesc de P.
Morera, José Plana Castillo, Vicenç Soriano i Josep M. Vicenç,
distribuí entre la sala de plens de la Paeria i l’espai contigu les
més de 200 obres aportades per quasi una trentena d’artistes.
Com era d’esperar, el corpus de participants fou altament
heterogeni, de manera que peces d’artistes consagrats com
Jaume Morera, Xavier Gosé, Antoni Samarra o Baldomer Gili i
Roig aportaven consistència a la iniciativa i a la vegada convi-
vien amb l’obra d’artistes menys coneguts però força actius en
l’àmbit local, com Carles Mostany, Francesc Borràs, Carles
Perelló, Joan Bergós o Prudenci Murillo; de la mateixa manera
que també hi va haver lloc per a les aportacions de caràcter
més amateur o de les quals encara avui ben poc es coneix,
com les d’Antònia Farreras, Josep Martí i Garcés, Tomàs Boix o
Maria Morera. La trentena d’artistes participants resultà una
bona panoràmica del corpus artístic de la província, però, mal-
grat tot, no ens podem estar de mencionar dues absències for-
ça importants: Paco Mercè i Miquel Viladrich.

Com era habitual en aquells temps, l’espai expositiu presen-
tava un aspecte força diferent al que actualment hom està
acostumat: els salons de la Paeria es convertiren en autènti-Foto de capçalera: Cartell de l’exposició d’art de 1912
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Xavier Gosé. Cartell de la Festa Major de 1912. Museu de Joguets i Autòmats de Verdú. Col·lecció Mayoral.
(Foto: Jordi V. Pou)
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ques cambres de meravelles, on les obres es trobaven
instal·lades seguint un criteri purament pragmàtic o estètic,
sense cap mena de discurs que vertebrés les eventuals visites.
El públic tan sols podia servir-se del catàleg de l’exposició i de
les crítiques i ressenyes de la mostra que es publicaren a la
premsa local. Tot i això, i per bé que no es disposa de dades
concretes, no és arriscat considerar que l’afluència de visites,
almenys durant la festa major, fou notable, probablement
impulsada tant pel factor de novetat de la iniciativa com pel
context festiu en què s’esdevenia.

El conjunt d’obres exposades estava a la venda, i probable-
ment la majoria dels imports pagats en les transaccions foren
fruit d’una negociació. Tanmateix, si es pren l’índex d’obres
venudes com un indicador de la resposta del públic, sembla
que aquesta fou força continguda, car de les 219 obres expo-
sades tan sols se n’adquiriren 45, tot just una cinquena part
del total. Aquest volum de vendes relativament baix es podria
explicar, d’una banda, en el poder adquisitiu relativament dis-
cret del gruix de la població lleidatana en aquell moment;
mentre que, de l’altra, aquesta resposta tan escassa es podria
atribuir al que hem identificat com una manca de tensió mus-
cular per part del públic. Aquesta segona hipòtesi és reforça-
da pel fet que, per tal de fomentar l’interès en la mostra,
s’organitzés un sorteig que premiava cadascun dels afortunats
amb una de les peces exposades, sempre que no superés un
preu prèviament establert. Hom podia concórrer al sorteig
mitjançant l’adquisició de tiquets, opció certament més asse-
quible que negociar la compra d’alguna de les obres que

Jaume Morera Xavier Gosé

Baldomer Gili Roig Antoni Samarra

Aspecte d’una de les sales de l’Ajuntament de Lleida durant l’exposició d’art de 1912



40

fet present tant en la inauguració de la mostra com en deter-
minats cercles de l’època: la necessitat que Lleida disposés
d’un espai ad hoc per custodiar i mostrar públicament obres
d’art, car l’evidència que les terres de Ponent disposaven d’un
substrat artístic notable ja no es podia seguir ignorant.

lluïen als salons de la Paeria. Tanmateix, el resultat d’aquesta
iniciativa també es pot qualificar de tebi, car tan sols es
pogueren rifar mitja dotzena de premis.

L’exposició va estar oberta fins al dia 9 de juny: basant-nos
en les dades que ofereix la premsa conservada i en la respos-
ta del públic, tant en visites com en vendes, el ressò de la ini-
ciativa en la vida lleidatana fou molt discret. Certament,
bona part de l’elit cultural local es comprometé amb el pro-
jecte de l’exposició, però el seu efecte en registres més allun-
yats tingué una incidència molt relativa. Poc abans del
tancament de la mostra, Alfred Pereña vessava la seva frus-
tració en un article molt amarg, on reflexionava sobre la
vàlua de la iniciativa que encapçalava i sobre l’escassa pro-
funditat de la seva petja, víctima, en part, de la indiferència
del públic potencial.

Pereña atribueix aquest desenllaç poc afortunat de l’exposició
de 1912 a la manca de sensibilitat de la societat lleidatana d’a-
quell moment, a una falta de maduresa tant de pensament
com d’infraestructura catalitzadora del fenomen artístic. Pere-
ña, que llavors tot just tenia 30 anys, apel·la al compromís de
la joventut local, les institucions i els principals agents socials
de la ciutat per invertir aquesta tendència apàtica i valorar com
cal els artistes lleidatans i la seva obra. A més, en la seva aren-
ga aprofità per reprendre el fil d’una proposta que ja s’havia

Façana del Museu d’Art de Lleida a l’antic Mercat de Sant Lluís, 1917
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Interior del Museu d’Art Jaume Morera a l’Hospital de Santa Maria, 1959
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Calia continuar enfilant i enfortint les baules de la cadena
—metafòrica— del fenomen artístic, i la demanda d’un
indret concebut per acollir exposicions i conservar una
eventual col·lecció era un pas natural. Tanmateix, la petició
de Pereña, com la que féu la comissió organitzadora de
l’exposició en el moment de la seva inauguració, no rebé
una resposta pública per part de l’autoritat implícitament
interpel·lada. No obstant això, és precisament en la vida
expositiva lleidatana posterior a 1912 on es pot comprovar
que, malgrat tot, aquesta iniciativa no fou en va, sinó que
fou una espurna que generà una dinàmica de vital impor-
tància per a la història de l’art lleidatà: des de 1912 fins a
l’esclat de la Guerra Civil es van celebrar a la ciutat de Llei-
da 58 exposicions, que contrasten vivament amb la desena
escassa que havia tingut lloc vint-i-cinc anys abans d’aquest
esdeveniment.

No s’havia picat ferro fred: malgrat l’apatia imperant, l’expo-
sició havia acabat sent l’empenta definitiva que progressiva-

ment aglutinà una massa crítica prou madura per tal de fer
efectiva la creació d’un museu a la ciutat. L’aparent encefa-
lograma pla que el 1912 va decebre Pereña esdevingué
demanda social i compromís a favor d’un nou equipament
per a la ciutat. L’any 1914, des de la Paeria ja es valorà la pos-
sibilitat de disposar d’un espai que servís com a museu d’art
i biblioteca, entre altres. Aquests primers gestos prengueren
la forma definitiva l’any 1915, amb l’establiment de les bases
per a la creació d’un museu d’art a la ciutat.

Aquesta institució, el Museu d’Art de Lleida, obrí les portes
dos anys després a l’antic Mercat de Sant Lluís. Presentava
una col·lecció provinent del fons d’artistes pensionats per la
Diputació de Lleida, ampliada amb alguns dipòsits del Museu
d’Art Modern de Madrid i significativament engrandida grà-
cies a les donacions de Jaume Morera, un dels protagonistes
més destacats dels treballs de fundació i envol de l’entitat, de
manera que quan aquest traspassà es considerà oportú que
el museu portés el seu nom.

Interior del Museu d’Art Jaume Morera a l’edifici del Roser, 2004 (Foto: Oriol Rosell)
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Després de passar pel Mercat de Sant Lluís, el museu inicià
una processó que l’ha portat de seu provisional en seu provi-
sional, passant per l’antic Hospital de Santa Maria i l’antic
convent del Roser per recalar a l’antic edifici del Casino Prin-
cipal, a l’espera —ara ja eterna— d’un emplaçament definitiu
i adequat a les seves funcions. Aquesta demanda no és gra-
tuïta, ja que hom sap que un equipament com un museu
requereix de certes condicions per dur a terme la seva missió
amb garanties. En el cas dels diversos emplaçaments del
Museu Morera, aquestes tot just eren tolerables.

Han passat cent anys des que la inquietud sobre la necessitat
de la ciutat de Lleida d’un veritable espai expositiu es desfer-
mà. Des de 1912, el camí ha estat llarg —i ningú mai va dir
que seria fàcil—, però des del nostre modest punt de vista
considerem que el Museu Morera, que hauria de ser un dels
puntals de l’activitat cultural de la ciutat, veu com una gàbia
de metacrilat coarta constantment el seu gest. No ens referim
només al context econòmic que ens està tocant viure, sinó
molt especialment fem referència a la visibilitat relativa que té
el museu dins l’univers lleidatà. Cent anys després que es fes
palès que Lleida disposava d’un corpus suficient d’artistes i
obres, que el feia mereixedor de quelcom més que confiar en
aparadors i sales precàries per donar-se a conèixer, el museu
sorgit del clamor social i que hauria d’erigir-se com el referent
local de l’art modern i contemporani continua sense una seu
permanent i definitiva. Resulta difícil no remetre’s a les parau-
les del Pereña desencisat que intentava esperonar la cons-
ciència letàrgica dels seus conciutadans, perquè en força
ocasions, per bé que els actors hagin canviat, sembla ben bé
que hàgim caigut en un déjà-vu penós i dolorós. Víctima d’a-
questa incertesa, de la sensació de no ser una infraestructura
amb una certa prioritat entre els projectes municipals, el
Museu Morera també perd prioritat dins l’imaginari local,
desdibuixant-se progressivament. Potser tot plegat és un vòr-
tex del qual difícilment se’n pot sortir, però cal apel·lar a la
responsabilitat d’uns i a la perseverança d’altres en un com-
promís col·lectiu. De la mateixa manera que l’exposició de
1912, una de les pedres angulars per poder comprendre la
història de l’art lleidatà més recent, sorgí de la passió ciutada-

na, cal convicció i esforç per assolir la tensió muscular òptima
en termes de sensibilitat artística i cultural per efectuar l’an-
helat salt endavant que el Museu Morera mereix i necessita.
No s’ha arribat tan lluny per deixar a mitges un projecte d’a-
questa importància; ja és l’hora, doncs, d’unir esforços i aca-
bar de reblar el clau.

Saber-ne més

ESTHER SOLÉ. Lleida 1912. Memòria d’una exposició d’art (Lleida:
Museu d’Art Jaume Morera, Ajuntament de Lleida, 2012)

Façana de l’edifici Casino, 2007 (Foto: Oriol Rosell)


