
L ’any 2010 se celebra també 
el centenari del naixement 

d’un dels personatges més des-
coneguts de l’art del segle XX al 
nostre país: Antoni Garcia Lamo-
lla. 

Fins ara, ha estat una pràctica 
comuna, a l’hora d’abordar la tra-
jectòria i obra de l’artista, referir-
se gairebé amb exclusivitat a la se-
va obra surrealista. Però, més en-
llà de les importants referències, 
que subratllen de manera molt en-
certada la transcendència que as-
solí aquesta obra en el marc de 
l’avantguarda històrica, poques 
coses més se n’han dit.

La major part del textos acaben 
amb breus referències al seu exi-
li a França. Poc bagatge tenint en 
compte que Lamolla morí l’any 
1981 i que el seu retorn normalit-
zat a Espanya no es produí fins a 
la dècada dels setanta. 

En aquest sentit sembla com si 
l’exili fos una mena de limbe tem-
poral, mancat de qualsevol me-
na d’interès. Una situació que l’ha 
condemnat a un doble silenci: el 
d’aquells homes i dones que com 
ell varen tenir que travessar els Piri-
neus i emprendre un desterrament 
perllongat, aïllats en la distància, i 
el que ara, amb el pas dels anys, no 
hem estat capaços de trencar per 
mirar de recuperar amb tota nor-
malitat una petita part de la nostra 
cultura, que és la dels nostre exi-
liats.  

Si l’obra del pintor ja era prou 
coneguda, al menys pel que fa a 
l’obra surrealista realitzada a les 
acaballes dels anys trenta, co-
nèixer el seu itinerari vital es re-

vela com una experiència encisa-
dora. Compartir el seu desvetlla-
ment per trencar els límits estrets 
que imposava una cultura pairal i 
conservadora com la de la Lleida 
d’aleshores a l’entrada de la mo-
dernitat,  assistir a la seva activitat 
vinculada amb els grans cercles 
artístics del país, on es barrejaven 
amb normalitat els noms de Miró, 
Dalí, Picasso, Garcia Lorca, Elu-
ard, J.V. Foix o Sebastià Gasch, 
els dels seus companys Cristòfol, 
Crous i Viola o els d’altres artistes 
catalans com Esteban Francés i 
Remedios Varo, o la d’aquells al-
tres que va conèixer a Madrid, 
Juan Ismael y Maruja Mallo, les 
activitats o les vetllades lúdiques 
i creatives d’ADLAN, les grans ex-
posicions a Barcelona, Madrid, 
Tenerife o París; tot un món mí-
tic i engrescador, ple de novetats 
i de possibilitats, que es va veure 
esmicolat per l’esclat de la Guer-
ra Civil. 

Lamolla, però, no defallí. Donà 
provés del seu compromís cívic i 
polític amb la llibertat en una so-
cietat immersa en un conflicte fra-
tricida i no dubtà ni un moment en 
fer costat als més febles, tot po-
sant el seu art al servei d’una so-
cietat més justa. 

La seva implicació amb els lli-
bertaris a Lleida no li impedí tam-
poc exercir una decidida tasca en 
pro del salvament del patrimoni 
artístic, majoritàriament art sa-
cre, de les comarques de Lleida i 
del veí Aragó. Ans el contrari, re-
fermaren el seu caràcter aferris-
sadament independent i la forta 
convicció en uns valors plurals i 
oberts, contraris a tota mena de 
violència. 

Condemnat a l’exili com molts 
del seus compatriotes, Lamolla 
travessà la frontera dels Pirineus 

i ingressà al camp d’internament 
del Barcarès, i poc després va su-
portar les penalitats de l’ocupació 
alemanya de França. Un món de 
sofriments i de misèries que La-
molla superaria amb el pas dels 
anys. 

Instal·lat en la població france-
sa de Dreux, desprès de l’allibera-
ment, Lamolla faria de la pintura el 
seu mitjà de vida. Fortament con-

dicionat per la precarietat i les di-
fícils circumstàncies, la seva tra-
jectòria artística es desenvolupa-
ria en diferents direccions. Tot i 
observar-ne una continuïtat en la 
seva obra surrealista —però ara 
amb un registre sensiblement di-
ferent, molt més fosc i tràgic—, 
apareix també una obra de caràc-
ter simbòlic, amb un marcat i dens 
expressionisme pictòric i gràfic, 

en què són molt presents la ico-
nografia cristiana i la referència a 
la figura del Quixot, de gran pre-
dicament entre els intel·lectuals i 
artistes espanyols a l’exili. 

En aquesta renovada activitat no 
seria menys important la seva col-
laboració gràfica en moltes publi-
cacions de l’exili cultural català i 
espanyol, independentment de la 
ideologia de què eren portaveus, 
tot i que amb una especial predi-
lecció per les de signe llibertari.

Però les difícils condicions de vi-
da dels exiliats espanyols durant 
la postguerra a França i la certa 
incomprensió que causa la seva 
obra entre determinats cercles 
artístics amb què es relacionà en 
forcaren no només l’allunyament 
personal vers aquests últims, si-
nó que van fer que cada vegada 
adquireixin més importància en la 
seva producció el paisatge i la na-
tura morta, arribant a ser un dels 
paisatgistes més reconeguts del 
país veí. 

En aquest sentit, la personalitat i 
trajectòria artística de Lamolla es-
devenen paradigmàtiques de to-
ta una generació, un mirall en què 
es reflecteixen les difícils circum-
stàncies que afectaren tota una 
generació d’artistes comprome-
sos amb la llibertat i la lluita an-
tifeixista, i que motivà el seu exi-
li; una situació d’allunyament que 
provocà, finalment, el fet que, du-
rant molts anys, la seva contribu-
ció fos ignorada i que les apor-
tacions realitzades des de l’exili 
quedessin relegades a l’oblit.

Enguany se celebra el centena-
ri del seu naixement, una efemèri-
de que hauria de servir per reparar 
aquesta situació i incidir en la re-
cuperació completa de la trajec-
tòria d’un artista clau de la nos-
tra història.

C iU enceta la campanya pree-
lectoral sota la marca del can-

vi. Hi ha moments en la història en 
què el canvi és l’esperança. A l’Es-
panya de 1982, el canvi era superar 
del tot el franquisme, passar full al 
cop d’estat del 23-F, començar l’al-
ternança política i obrir pas a les es-
querres en el govern de l’Estat.  

Ara torna ser un temps d’esperan-
ça. Per força. Per necessitat. Hi ha 
canvis de govern arreu del món. La 
crisi de llarga durada escombra go-
verns i formula alternatives. Els go-
verns socialistes de Catalunya (tri-
partit) i Espanya no tenen bons pro-
nòstics, cosa que no vol dir que ha-
gin de caure necessàriament. 

Els canvis de govern han d’anar 
acompanyats de canvis de políti-
ques, també perquè no hi ha més 
remei, si es vol conservar l’estat del 
benestar, si es vol seguir generant 
riquesa, si es vol mantenir la cohe-
sió social. 

Catalunya no és aliena a aquest 
gran moviment gairebé universal de 
les ànsies de canvi. En tenim ganes, 
de canvi. Volem passar full. Volem 
guanyar en autoestima. Els ciuta-
dans així ho diem quan se’ns pre-
gunta. 

Què vol dir  el  canvi avui a 
Catalunya? En primer lloc, vol dir un 
canvi en extensió i en profunditat. 
Ni es pot quedar a la superfície ni es 
pot limitar a quatre coses. No pot ser 
un canvi per fascicles. Ha de ser un 
canvi global perquè global és el rep-
te i única la realitat. 

No pot ser un canvi només de par-
tits en el govern, o només de políti-
ques, o només de formes de fer, o 
només de cares o només de discur-

sos, o només de principis i valors, 
o de maneres d’entendre la relació 
amb Espanya.

De tot això, va el canvi. Però el que 
CiU proposa és que sigui de tot al 
mateix temps, la qual cosa afegeix 
interès, però també dificultats. Se-
ran uns anys apassionants, els que 
s’acosten. 

Els nous temps, que s’estan obrint 
a passos de gegant, seran els de la  
redefinició d’aspectes centrals en la 

relació entre Catalunya i Espanya, 
els de la reafirmació del dret a de-
cidir dels catalans, segur, però tam-
bé, amb idèntica força i convicció,  
els del canvi en les maneres de go-
vernar Catalunya, en les polítiques 
per aixecar econòmicament el pa-
ís i enfortir-ne el seu teixit productiu 
(per combatre l’atur), social, cultural 

i institucional.
Tot a la vegada. El canvi és això. 

Les eleccions que s’acosten són les 
eleccions per passar pàgina i aixecar 
la vista, per construir la Catalunya 
forta i unida, capaç de superar les 
crisis econòmiques i institucionals, 
la sensació de decadència. 

El canvi perquè la gent se’n sur-
ti, perquè l’atur disminueixi, perquè 
totes les persones arribin a final de 
mes. La Catalunya del catalanisme 

polític (que no és exclusiu 
de CiU), el catalanisme que 
construeix un país. 

CiU, si pot i guanya la confi-
ança dels ciutadans, s’hi po-
sarà al davant, com el pri-
mer. A totes. Però la feina és 
d’una magnitud i complexitat 
que requereix de la contribu-
ció de tothom. Ja des d’ara 
així ho diem. Ja des d’ara re-
clamem que ningú se’n sen-
ti exclòs. 

Convoquem humilment i 
respectuosa a tots els qui vo-
len el canvi que el facin possi-
ble i, després, que s’hi com-
prometin, cadascú d’acord 
amb les seves forces i possi-
bilitats. Amb la seva ideologia 
i preferències polítiques.

Perquè ara s’han d’es-
tablir els fonaments d’una 
Catalunya de llarg recorre-
gut,  sense límits en els ob-
jectius, radicalment demo-
cràtica en les formes, soci-
alment i territorialment cohe-

sionada, respectuosa amb les dife-
rències, austera i efectiva en la go-
vernança, oberta a l’exterior i a les 
idees que arriben d’arreu, amb més 
autoestima, i més prestigi de cara 
enforma.

En aquestes eleccions Catalunya 
s’hi juga molt. Vostès decideixen la 
Catalunya que volen.
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Siete mil 
gracias, Lleida

H ace quince años, cuando Robert Mir 
convenció a los responsables de esta 
casa para organizar una concentra-

ción cicloturista que recorriera la ciudad du-
rante la matinal de un domingo de otoño, evi-
tando las vías asfaltadas y en la que pudieran 
participar familias enteras, nadie podía ima-
ginarse que aquel proyecto acabaría convir-
tiéndose en la mayor fiesta de la bicicleta de 
Catalunya. Año tras año, se han ido batiendo 
récords y superando los listones que la orga-
nización se había marcado en la edición an-
terior. La cifra de participantes ha ido en au-
mento y ayer ya eran siete mil los dorsales que 
se repartían. Sólo por eso, ya hay que dar, al 
menos, siete mil gracias. 

Ahora bien, pese a la satisfacción que dan 
las cifras de participantes, los organizadores 
de la Pedalada Ecològica siempre han preten-
dido que esta concentración cicloturista sir-
viera para algo más. Creemos que hemos con-
tribuido a aportar nuestro granito de arena en 
concienciar a la Administración y a la ciuda-
danía sobre la necesidad de hacer de Lleida 
una ciudad más amable en cuanto a la movi-
lidad, reivindicando el derecho a usar la bici-
cleta en un mundo dominado por el motor. Es-
ta apuesta por la sostenibilidad y la ecología 
nos permitió promocionar primero la Mitja-
na, un parque natural al cual se le había dado 
la espalda, y ahora el Camí del Riu.

En esta edición, la Pedalada ha adquirido 
también una vertiente más solidaria, al parti-
cipar la Creu Roja con una iniciativa para re-
coger fondos en beneficio de sus programas 
sociales, a la que se han sumado deportistas 
de elite como Marc Márquez, Martínez de la 
Rosa, Saúl Craviotto, Sergi Escobar o Jackson 
Quiñónez. Y Lleida ha vuelto a responder. De 
nuevo, gracias porque vuestra respuesta es la 
que nos ayuda a seguir superándonos.

E D I T O R I A LUN DELS PERSONATGES LLEIDATANS MÉS RELLEVANTS DEL SEGLE XX

Garcia Lamolla, l’altre centenari

EL CANVI ÉS L’ESPERANÇA

Què vol dir avui el canvi a Catalunya?
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✎  Enamorat de 
Lleida... 

Estic enamorat de Lleida!! 
Sento una profunda alegría 
de poder manifestar aquestes 
paraules, i em sento orgullós,  
encara que segur sempre hi 
ha coses per millorar. El can-
vi i la transformació que ha fet 
la nostra ciutat és espectacu-
lar, i com sempre sense per-
dre les nostres arrels. 

A Lleida tenim una població 
de 125.677 habitants  i una 
àrea d’influència de 400.000, 
si amb aquestes dades mirem 
la globalitat de la nostra ciu-
tat ens adonem, que estem 
molt ben possicionats, amb  
un Parc Científic-Tecnológic,  
una bona Universitat, bones 
insfraestructures, bons equi-
paments, bons serveis i com 
no, molt bon comerç.

Peró es veu que encara falta 
“El Corte Inglés” i que alguns 
agossarats senten enveja de 
Tarragona, i menyspreuen el 
comerç de Lleida,  i en con-
cret ... l’Eix Comercial, dient 
que no hi ha comerç tradici-

onal... i que tots són franquí-
cies... que no hi ha suficient 
oferta comercial i de preu... 

I jo em pregunto, i  els 250 
associats que tenim?, les 350 
botigues? .... quina millor ofer-
ta de diversitat i de preu ens 
donen més de 200 empres-
saris diferents! Però clar, ai-
xò no és suficient,  el que ens 
agradaría és una gran firma, 
que proporcioni  llocs de tre-
ball, per destruïr-ne d’altres, 
que l’oferta de preu es mono-
politzi, en definitiva que deixi 
els nostres carres emblemà-
tics esquitxats, perquè si ens 
comparem a les altres capi-
tals catalanes, veurem que la 
seva àrea d’influència, com a 
mínim, triplica la nostra.

Per això me enorgulleixo 
quan ens visiten gents d’al-
tres indrets i es queden in-
pregnats  de la nostra ciutat, i 
la valoren possitivament,  per-
què aquí no volem ser iguals 
que la resta, volem ser Llei-
datans.

De la mateixa manera que 
a una  parella, que no estan 
enamorats, els aconsellaríem 

que canvièssin de parella, a 
un Lleidatà, també l’aconse-
llaria que si no estima aquesta 
ciutat, amb tots els seus de-
fectes  i no la defensa, millor 
que es busqui un altre indret.

Carles Fontova i Cemeli
PRESIDENT DE L’EIX COMERCIAL

✎  Resposta de 
l’alcalde Ros a la 
senyora Neus Llort 

Sra. Llort, tal i com vostè ci-
ta a la carta publicada a LA 
MAÑANA el passat dia 16 
d’octubre, la Consellera de 
Justícia, Montserrat Tura, i jo 
mateix vam presentar l’inici 
d’obres d’ampliació dels Jut-
jats del Canyeret a Lleida. 

Aquesta actuació és una 
obra necessària per a les Ter-
res de Lleida per millorar i am-
pliar l’espai de les dependèn-
cies judicials. És un equipa-
ment que segueix apostant 
pel Centre Històric i, com a 
obra pública, genera un im-
portant nombre de llocs de 
treball. 

És una actuació que tam-

bé tindrà continuïtat en els 
nous jutjats, que se situaran 
on abans hi havia els blocs 
del seminari, espai en pro-
cés d’urbanització per part 
de l’Ajuntament. 

Vostè i un grup de perso-
nes van exercir el seu dret 
a la protesta i la manifesta-
ció reclamant menys obres, 
una millora en les seves con-
dicions laborals i la cobertu-
ra de places a l’administració 
de justicia. 

Vostès exercien un dret, pe-
rò també tenien que respec-
tar el dret de la Consellera i els 
que l’acompanyàvem a expli-
car l’obra pÚblica que es rea-
litza i, en canvi, no van deixar 
de cridar durant tot l’acte, fins 
i tot quan parlavem nosaltres i 
els arquitectes de l’obra. 

Pel que fa a la condició de 
funcionari, no es preocu-
pi, perquè sé què és. Jo ma-
teix ho sóc, de l’Ajuntament 
de Lleida i de l’Estat, en unes 
oposicions lliures que vaig 
guanyar. Això, però, no treu 
que consideri que, en mo-
ments com l’actual, és una 

sort ser funcionari (jo també 
ho sóc, en excedència), per-
què tenim garantit un lloc de 
treball. 

La paraula “sort”, de la qual 
vostè troba una accepció en 
el diccionari, no vol dir que 
ningú sigui funcionari per sort, 
sinó evidentment per mèrits, 
però l’altra accepció de “sort” 
és la de l’avantatge pel que fa 
a condició de lloc de treball 
que ara tenen tots els servi-
dors públics. 

El mateix avantatge que els 
treballadors de la indústria 
o dels serveis tenen respec-
te als funcionaris quan la si-
tuació econòmica és bona, 
doncs aleshores les retribu-
cions solen ser més altes en 
els sectors privats que en els 
públics. 

Sé també l’esforç que hem 
demanat ara als funciona-
ris, retallar el sou una mitja-
na d’un 5%, situació que hem 
aplicat també als polítics en 
percentatges superiors: en el 
meu cas un 15%, superior al 
que em corresponia, però per 
mi necessari moralment des 

d’una òptica d’ètica i de pe-
dagogia pública. 

La decisió que més m’ha 
dolgut ha estat aplicar una re-
ducció de sou als treballadors 
de l’Ajuntament, com també 
els ha costat a tots els em-
presaris del sector privat que 
han tingut que fer retallades 
semblants o superiors per ga-
rantir la viabilitat de les seves 
empreses i el manteniment de 
molts llocs de treball. 

Sra. Llort, hem de ser tots 
responsables. Estem en una 
crisi important i des del sector 
públic hem de donar exem-
ple en primer lloc, impul-
sant l’obra pública per gene-
rar llocs de treball fins a que 
les finances ens ho permetin 
i fent aquelles contencions 
de despesa, incloses les re-
duccions salarials i les dismi-
nucions de despeses en per-
sonal, quan la situació ho re-
quereixi. 

Crec que en aquest país els 
empresaris, els sindicats i les 
administracions públiques 
hem donat exemple de fer 
sacrificis en crisis anteriors i 

en aquesta, amb l’esforç, 
el sacrifici i el treball de 
tots, també en sortirem. 

 Àngel Ros i Domingo
ALCALDE DE LLEIDA 

✎  Los Nobel 

Este año entre los pre-
mios Nobel destaca la 
concesión del Nobel de 
Literatura al eminen-
te escritor peruano-es-
pañol Mario Vargas Llo-
sa que llevaba muchos 
años como serio candi-
dato al premio. Una elec-
ción avalada por la cali-
dad y categoría suprema 
de las obras de Vargas  
Llosa que vivió muchos 
años en Barcelona.

Pero el premio que ha 
causado más sensa-
ción y polémica ha sido 
el Nobel de la Paz que ha 
recaído en el desidente 
chino Liu Xiaobo, encar-
celado desde diciembre 
de 2009 y que fue conde-
nado a 11 años de reclu-
sión por pedir elecciones 
libres.  ¿Cómo es posible 
que puedan suceder co-
sas así?

El Comité de los Nobel 

dice que han premiado 
a Liu Xiaobo por su lar-
ga y pacífica lucha a fa-
vor de los derechos hu-
manos fundamentales 
en la China comunista, 
resaltando la estrecha 
relación que existe entre 
los derechos humanos y 
la paz. Liu Xiaobo en la 
cárcel de Zinzhou rompió 
a llorar al conocer la no-
ticia que le transmitió, en 
su visita mensual, su es-
posa Liu Xia, que a partir 
de ahora también ha si-
do retenida.

Con toda modestia pi-
do a quienes se les llena 
la boca de progresismo 
y libertad dieran un apo-
yo claro y contunden-
te en favor del valien-
te Liu Xiaobo y pidan al 
gobierno chino su inme-
diata salida de la cárcel y 
se le permita ir a recoger 
el premio, no sea que le 
ocurra como a la Nonel 
de la Paz 1991 Aung San 
Suu Kyi de Birmania que 
otro gobierno comunista 
mantiene retenida en su 
domicilio.

Francesc Segarra Tor
TORRE-SERONA

LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

JESÚS NAVARRO  
DIRECTOR DEL MUSEU D’ART JAUME 

MORERA

ALBERT BATALLA I 
CISCART 

CAP DE LLISTA DE CIU PER LLEIDA

El Còdex Cardona

E l professor Manuel Cardona, cofundador del Max 
Planck Institut de Física, m’aixecà la llebre sobre 

The Search for the Codex Cardona (Cercant el Còdex 
Cardona) d’Arnold J. Bauer, professor emèrit d’Histò-
ria a la Universitat de Califòrnia. 

L’autor narra en primera persona, com si fos una 
novel·la d’intriga, la seva experiència d’historiador se-
guint les traces del còdex, tresor de la cultura mexica-
na, que va aparèixer en públic per primera vegada l’any 
1982 a una subhasta de Sotheby’s a Londres. 

Bauer el va veure l’any 1985 al laboratori nuclear de la 
Universitat de Califòrnia on s’hi examinava l’autenticitat 
del texte.

La darrera notícia que se’n té és d’una subhasta a 
Christie’s de Nova York l’any 1998. 

El Còdex Cardona, fet presumptament per artistes 
mexicans fa 450 anys, narra amb text acompanyat de 
300 il·lustracions i dos mapes desplegables l’itinerari 
del poble Nahua per fundar la capital de Tenochtitlán 
i tracta de les conseqüències de la conquesta espan-
yola de Mèxic a partir de 1550. 

No se sap que se’n féu del còdex des de 1560 ni per-
què es diu Cardona. 

Tanmateix, com ha documentat el professor Manuel 
Cardona, val a dir que en aquella època vivia Sanç de 
Cardona i Roís de Liori (1526-1571), almirall d’Aragó, 
casat l’any 1543 amb Maria Colom i de Toledo, néta de 
Cristòfor Colom. Hi podria tenir alguna relació. 

La Inquisició de València el condemnà el 1569 per 
la seva tolerància religiosa en permetre una mesqui-
ta a Albaida.

CARAGOL TREU BANYA
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