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M
oltes de les coses que li han 
passat a la cultura lleidatana 
des de la recuperació de la de-
mocràcia provenen d’aquell 

grup de persones que es veien per par-
lar d’art, de cultura, d’amistat i de polí-
tica i que velis nolis va aconseguir intro-
duir canvis en la mentalitat d’una ciutat 
que venia de la foscor del franquisme, de 
la pèrdua de tota una generació d’intel-
lectuals a causa de la guerra; de l’intent 
de destrucció sistemàtica del català com 
a vehicle de comunicació i de creació i 
de l’embrutiment més salvatge de la vida 
quotidiana. Al llarg dels primers anys de la 
postguerra, la cultura era sinònim de doc-
trina dels vencedors i qualsevol intent de 
construcció simbòlica que sortís d’aquella 
norma era perseguida com un delicte de 
traïció. Va ser difícil, molt, fer cultura en 
aquelles circumstàncies, però es va fer. I 
un dels personatges crucials en la recupe-
ració de l’orgull de pertànyer a una comu-
nitat i a la seva cultura va ser Jaume Ma-
gre, pare de tot el projecte cultural de la 
Paeria de Lleida, però sobretot, i en temps 
molt difícils, impulsor i aglutinador d’al-
gunes de les iniciatives més importants de 
la ciutat durant els últims anys del fran-
quisme i la primera democràcia fins a la 
celebració de les eleccions municipals de 
1979. El Jaume, desaparegut el 1999 i in-
justament oblidat pels successius governs 
municipals, no va ser l’únic impulsor 
d’aquella vitalitat que va canviar la feso-
mia de Lleida. Roser Ferran, Àngel Jové, 
Albert Coma, Ramon Maria Puig i altres 
van ser els primers actors de l’obra que es 
començava a representar encara d’amagat 
de l’aparell repressiu del règim franquista. 
La Petite Galerie, a la qual dedica una ex-
posició el Museu Morera aquests dies, va 
ser una de les eines que aquell grup de 
persones va posar en marxa per traslla-
dar a la ciutat les noves tendències artísti-
ques, les noves veus, els nous creadors i la 
nova cultura que anava desenvolupant-se 
al llarg de tot Catalunya a mesura que la 
força dels anys i l’afebliment de la dicta-
dura obrien escletxes per a la dissidència 
i la creació d’avantguarda. La Lleida con-
temporània i democràtica li deu molt a 
tots aquests personatges que van obrir la 
finestra de la llibertat i per damunt de tots 
apareix la figura noble, senatorial i culta 
de Jaume Magre i Servet, al qual s’hauria 
de dedicar un merescut homenatge. ■
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L
a creació de La Petite Ga-
lerie (1968-1976) de l’Alli-
ance Française, dirigida per 
Jaume Magre (1924-1999), 

mostrava que els vents del canvi, in-
terpretats per Bob Dylan a The Ti-
mes They Are A Changin’ (1964), ar-
ribaven a Lleida, malgrat la dictadu-
ra. Un any abans, el 1963, el cantant 
valencià Raimon havia fet una altra cançó emblemàtica 
amb la seva Diguem no. A Espanya estaven convergint 
les transformacions de l’economia i la societat que venien 
de finals dels cinquanta i l’aparició de noves generacions 
que l’antifranquisme volia mobilitzar, si bé les vibracions 
del temps anaven més enllà de la contesa política. S’hi va 
sumar la nova esquerra amb el seu moment culminant del 
maig del 1968, i una radicalitat cultural, social i democrà-
tica que adquirí força, a Espanya i Catalunya, als setanta 
i es combinà amb el procés de la transició democràtica, 
en una relació sovint dialèctica. No eren sols canvis ide-
ològics, sinó noves actituds vitalistes. Hi hagué, de més a 
més, un fet inesperat per al règim: la renovació catòlica 
amb el Concili Vaticà II (1962-1965) amb un nucli clerical 
i laïcal cada cop més enfrontat amb el règim. 

Lleida també experimentaria canvis amb noves forna-

des de professionals, tècnics i treballa-
dors, alhora que una nova consciència 
juvenil i una demanda de més forma-
ció educativa emergien. Ja des dels 
anys cinquanta s’havia manifestat una 
cultura independent i fins i tot críti-
ca: la revista Labor, experiències de 
cineclub, grups culturals com l’Acadè-
mia impulsada pel jesuïta Joan Arís i 

la Secció Onofre Cerveró del Sícoris Club, a banda de l’ac-
tivitat de l’Orfeó Lleidatà, del grup teatral TOAR, del sar-
danisme o del Centre Excursionista. Als seixanta s’hi van 
afegir en un context de més possibilitats crítiques l’Esbart 
Màrius Torres del Sícoris Club, les Congregacions Maria-
nes del Pare Gabernet, la renovació del Club Huracans, 
els cursos internacionals de direcció coral i les Colònies 
Cantarelles d’estiu de l’Orfeó Lleidatà, els cantautors de 
Can 64, i un actiu moviment obrer i veïnal, sobretot a fi-
nals de la dècada. 

El 1964 s’havia creat el grup Cogul d’artistes amb Ernest 
Ibàñez, Víctor Pérez Pallarés, Albert Vives, Jaume Minguell, 
Albert Coma i Àngel Jové. L’any següent va dissoldre’s, 
però va significar la irrupció d’una estètica innovadora. A 
destacar-hi Albert Coma Estadella (1933-1991), col·labo-
rador i assessor de Jaume Magre a La Petite Galerie i 
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un artista decisiu en la renovació de les arts i la vida 
cultural a Lleida. L’aparició del llibre Lleida, problema 
i realitat (1967) fou un esdeveniment emblemàtic. Els 
autors, Josep Lladonosa, Francesc Porta, Simeó Miquel, 
Josep Vallverdú i el jesuïta Joan Ramon Gabernet, mostra-
ven la necessitat de superar el localisme i els seus marcs 
ideològics que buidaven Lleida de la identitat i referents 
catalans, d’obrir-se al renaixement del país i apostar per 
una nova ciutadania que no s’inhibís dels problemes col-
lectius. El 1968, quan es creà La Petite Galerie, era una 
data significativa, a banda de les ressonàncies parisen-

ques. S’hi produïa el moviment de mestres. Es muntaven 
les escoles actives Espiga (1967) i Alba (1969) amb Maria 
Rúbies i Isabel Arqué i, a partir del 1970, s’iniciaven les 
escoles d’estiu. Era la incorporació lleidatana al moviment 
de renovació pedagògica. Una demanda transversal a fa-
vor dels estudis universitaris obtenia el seu primer èxit 
amb l’ensenyament de Dret. El mateix 1968, el grup de 
joves del moviment Solc (derivació de l’Escoltisme) or-
ganitzava el festival Shalom al cinema Fèmina. Volien un 
centre per a joves gestionat per ells mateixos. El règim no 
ho va permetre, però en va sortir el grup de música folk 

Plats i Olles. La música fou una protagonista de la nova 
cultura i dels valors emergents. 

Als setanta es notaven els efectes humans dels centres 
universitaris i dels cursos superiors dels instituts. Entre 
els joves dels pobles, matriculats a Lletres, el 1974 sorgia 
el grup poètic La Dalla i la Gralla per promoure, uns anys 
més tard, la revista L’Estrof. Els col·legis professionals es 
renovaven, adoptaven un to crític i compromès i es coor-
dinaven en una Intercol·legial. El Col·legi d’Arquitectes 
muntaria, el 1970, un altre espai artístic d’avantguarda, 
la Sala Gosé. Es reivindicaria un urbanisme ordenador i 

La Petite Galerie, un esclat de colors en la ciutat grisa
FREDERIC VILÀ TORNOS

ARQUITECTE

E
n la jornada d’estudi i divulgació dedicada a la 
celebració del 50è aniversari de la creació de La 
Petite Galerie de l’Aliança Francesa de Lleida, 
organitzada pel Museu d’Art Jaume Morera, se 

m’ha assignat un espai d’intervenció des del qual mira-
ré d’aportar la meva visió sobre aquest tema tan entra-
nyable, visió de la qual aquí esbosso els trets fonamen-
tals. D’entrada, vull remarcar allò que des dels anys 90 
ja ve indicant la bibliografia sobre la qüestió, com és la 
importància que tingueren en l’afer vectors exteriors 
com l’Institut Francès de Barcelona (versus Aliança Fran-
cesa de Lleida) i el suport conceptual i crític dels àmbits 
avantguardistes de Barcelona. Però, sobretot, ressaltar el 
caràcter màgic de l’origen mateix i del desenvolupament 
de La Petite Galerie, i la seva condició d’assaig del que 
es materialitzarà més endavant en la desclosa de la vida 
cultural de la Lleida de la primera fase democràtica.

Així doncs, pel que fa a la incidència de l’Institut i de 
l’Aliança, val a dir que en la Catalunya de postguerra 
la reinserció en la contemporaneïtat artística passà per 
disposar d’una finestra oberta a París. I París arribà de 
la mà del geògraf i dibuixant Pierre Deffontaines –gran 
amic de Jaume Magre–, que va ocupar el càrrec de direc-
tor de l’Institut Francès de Barcelona. L’Institut, a través 
de la instauració del Cercle Maillol dedicat a l’art, donà 
a conèixer la producció francesa i també l’autòctona, i 
becà creadors catalans (alguns de Lleida) de repercussió 
posterior en la plàstica perquè realitzessin estudis a París. 
Ara bé, allò més decisiu de l’impuls de Deffontaines per 
a La Petite Galerie fou l’establiment de l’Aliança Fran-
cesa a Lleida. 

L’altre factor forani –el suport conceptual i crític dels 
àmbits progressius del país– també resultà bàsic per do-
nar consistència al somni. Això es concretà –un cop més 
per vincles d’amistat i coincidència de pensament– molt 
especialment a través de la figura del crític i historiador 
de l’art Alexandre Cirici, peça clau en les dinàmiques 
culturals i artístiques catalanes d’aquells anys, i de l’ull 
viu sempre alerta de l’artista Àngel Jové. 

Aleshores, passo a allò que entenc com el caràcter mà-
gic de l’aparició i del desenvolupament de La Petite Ga-
lerie. En un moment singular, com qui diu entre l’endemà 
de la caputxinada de Sarrià i la vespra del maig francès, 
a Lleida, a can Jaume Magre i Roser Ferran, es reunien 
de feia temps per prendre cafè una colla d’amics. Eren, 
ultra els amfitrions, Ton Sirera, Àngel Jové i, més even-
tualment, Josep Maria Riu, Albert Coma, Ramon Maria 
Puig o Jordi Gigó. Parlaven de teatre, cinema, fotografia, 
arquitectura, art, tot fent resistència cultural gairebé sen-
se adonar-se’n, intercanviant experiències i informació i 
gestant un ambient d’obertura, lúdic, intel·lectual, avan-
çat i dinàmic. Així les coses, amb aquest teló de fons, un 
bon dia –a començaments del 1968– Àngel Jové portà a 
la tertúlia un tresor singular: li havien publicat una obra 
deliciosa –Petit homenatge a la flor de paret– i volia 
compartir la il·lusió i l’alegria de l’esdeveniment. Era un 
llibre suggestiu, un llibre-objecte, en què es magnificava la 
humilitat i la modèstia de les flors de paret que han estat 
testimonis muts de tants fragments de vida a les cambres i 
passadissos de tants habitatges. Un llibre, però, difícil per 
a qui no estigués introduït als corrents avantguardistes 
esmentats més amunt. No obstant, Jaume Magre exultà, i 
de tal manera trameté el seu entusiasme que tots plegats 
començaren a barrinar on es podria exhibir i difondre 
l’obra, de forma que l’escenari no desvirtués la represen-
tació. Qüestió complicada, atesa la infraestructura galerís-
tica lleidatana de l’època, ja que les sales existents en el 
cas que haguessin acceptat muntar una exposició sobre 
aquest tema sembla que haurien estat el marc adient. 
Llavors va sorgir la idea d’agençar unes dependències 
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complementàries de l’Aliança d’ús no definit situades a 
carrer del Nord –aleshores, Bisbe Huix–. Aquest pis, mal-
grat no tenir l’aparença de sala d’art i no estar a peu de 
carrer, tenia els avantatges que no calia convèncer ningú 
de la viabilitat del projecte i que el no-convencionalisme 
de l’indret estava garantit. Dit i fet, amb gran empenta i 
dedicació es transformà el lloc i el 6 de febrer del 1968 
s’inaugurà l’exposició en un espai improvisat. 

El fet d’entrada no havia de tenir continuïtat. No obs-
tant, l’èxit de l’exposició fou tan alt que es decidí prosse-

guir la marxa iniciada sota una nova dimensió de galeria 
estable, mantenint però el seu tarannà informal i alter-
natiu. Havia nascut La Petite Galerie, considerant com 
a primera mostra el Petit homenatge a la flor de paret 
d’Àngel Jové aquest 6 de febrer del 1968, que continuà 
fins a Visions quotidianes de Sílvia Gubern el 16 de no-
vembre del 1976. En la fase emergent Àngel Jové es con-
vertí en col·laborador, confident i còmplice del tàndem 
Jaume Magre-Roser Ferran. És fase en què es configura 
La Petite Galerie com un àmbit esquinçat, d’un ina-
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Informalisme = 
antifranquisme

JOSEP MIQUEL GARCIA

CRÍTIC D’ART

L
’informalisme va ser un moviment artístic eu-
ropeu que apareix a França a finals dels anys 
quaranta i inicis dels cinquanta, marcat pels 
efectes pessimistes de la segona Gran Guerra, 

i per l’expansió de la filosofia existencialista. Va tenir 
el seu paral·lelisme amb l’expressionisme abstracte 
americà, però a Catalunya, d’immediat, va ser sinò-
nim d’antifranquisme. Antoni Tàpies va ser el primer 
d’entre els nostres pintors que va abandonar definiti-
vament les figuracions surrealistes per utilitzar direc-
tament el grattage. Era ja el 1952, i aquest llenguat-
ge crític amb el poder va expandir-se teòricament i 
pràcticament, especialment a través de la creació de 
grups com El Taüll (1954), El Sílex (1956) i principal-
ment El Paso, a Madrid (1957), amb projecció inter-
nacional, com a la Biennal de Venècia del 1958, que 
demostrava una certa utilització del seu valor crític, 
des del mateix poder.

A Lleida, l’informalisme va ser considerat com una 
“abstracció” enfront de les figuracions i provocà un 
fort debat, de rebuig, que a poc a poc va anar impo-
sant-se, com a oposició a la cultura oficial. Si és cone-
guda l’anècdota de Franco inaugurant la Biennal His-
panoamericana i arribant a la sala dels informalismes, 
quan diu que “si han de fer la revolució així, que la 
facin”, no ho és menys el dia que s’inaugura a Lleida 
una mostra abstracta de Lluís Trepat i el Bisbe de Llei-
da pregunta al pintor: “Però vostè què sent quan pinta 
això?” i Trepat li respon: “La ràdio.”

Va ser necessari un grau elevat de didactisme per 
part de la generació de la revista Labor per justificar 
l’art informal, amb articles, conferències i a poc a poc 
exposicions. Abans dels anys seixanta, ja havien pas-
sat per Lleida algunes mostres que incloïen pintures 
de caire abstracte com ara la del Cercle Maillol (1957), 
Artistas Actuales (1957) i les dues exposicions d’Arte 
Actual del Mediterráneo ( 1958 i 1959), dins de les 
quals participaren Ernest Ibáñez, Víctor Pérez Palla-
rés i Lluís Trepat. L’exemple, però, que podria simbo-
litzar l’estat de l’arrelament de l’abstracció lleidatana 
d’aquests primers moments és l’edició del llibret Una 
introducción al arte abstracto que Francesc Porta Vilal-
ta publica l’any 1959, amb motiu d’una conferència 
sobre una exposició de l’escultor Leandre Cristòfol. 

L’any 1962, una mostra d’artistes del Cercle de Be-
lles Arts de Lleida al Centre de Lectura de Reus va per-
metre començar a fer pensar en la necessitat de trobar 
una plataforma de grup per defensar l’informalisme. 
L’exposició del grup Escuela de Zaragoza del 1963 
a Lleida va incidir encara més en el tema, més quan 
Ernest Ibáñez havia mantingut contactes amb ells. La 
constitució d’un grup permetia molts avantatges, i era 
ja una tradició dins de l’escena catalana i espanyola.

Neix així l’any 1964 el Grup Cogul. En totes les 
seves manifestacions, els seus components foren Al-
bert Coma Estadella, Ernest Ibáñez Neach, Àngel Jové 
Jové, Jaume Minguell Miret, Víctor P. Pallarés i Albert 
Vives. La seva primera activitat va ser una subhasta 
al Cercle de Belles Arts el 13 de març del 64, que va 
recaptar 19.825 pessetes. De totes les reaccions a les 
exposicions del grup, la més sonada va ser a la capital 
de l’Urgell, quan Nueva Tàrrega publica un article que 
manifesta que “la manera de expresarse de esos pin-
tores creemos que pertenece a la psicopatología y no 
está bien que en estos días de fiesta se nos ofrezcan 
semejantes problemas”.

El descrèdit als informalistes venia òbviament per 
saber que representaven la nova generació democràti-
ca, però res no es podia fer contra l’estètica, més enllà 
de criticar-la.

La Petite Galerie de Lleida va recollir el testimoni 
llançat pel Grup Cogul. El símbol de l’informalisme 
com a art punyent continuava vigent l’any 1968. Tà-
pies va ser dels primers a exposar, al costat de la seva 
generació. Jaume Magre, que ja havia intentat fer un 
museu d’art abstracte a Cervera, ajudat per Alexan-
dre Cirici, obria les portes als més joves del Grup Co-
gul, Àngel Jové i Albert Coma Estadella. Aquell 1968, 
l’informalisme ja no era l’art radical d’abans, però els 
seus artistes eren els intel·lectuals que encapçalaven 
les tancades de la caputxinada i de Montserrat, que 
havien de construir la nova societat civil catalana. ■

integrador de la ciutat amb les seves barriades, es genera-
ria una nova sensibilitat pel patrimoni, la vitalització de 
les associacions culturals i l’impuls feminista. Les noves 
generacions van fer la seva reflexió crítica com els autors 
del dossier de Serra d’Or, l’octubre de 1970, “Lleida, un 
assaig d’aproximació” o el monogràfic “Lleida o la mar-
ginación” a la revista CAU del Col·legi Oficial d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, el setembre-octu-
bre del 1976. Hi denunciaven la situació i els “fets” que 
havien pretès de “desvirtuar la nostra existència”, s’hi 
reclamaven unes altres estructures econòmiques, cultura, 

equipaments socials i un nou urbanisme i ordenació del 
territori. Com el dossier anterior, el podem considerar el 
manifest intel·lectual d’una generació, dotada d’un com-
ponent de cosmopolitisme en els seus projectes. Foren 
anys de creativitat, amb un procés de politització intensa 
a partir del 1973-1975 i que era l’entrada a la Transició 
democràtica. El 1972 es creava l’Assemblea de les Terres 
de Lleida, que aplegava partits, sindicats i altres formes 
associatives, amb el seu lema “Llibertat, amnistia i estatut 
d’autonomia”, el 1975-1977 es desplegava el Congrés de 
Cultura Catalana i el 1976, la Marxa de la Llibertat. ■

cabament tendre, tota ella analògicament com una 
gran obra d’arte povera que arriba fins al 1969. Fase en-
tranyable que Jaume Magre sempre recordà amb enyo-
rança. En la segona fase, del 1970 al 1972, Àngel Jové es 
desplaçà a Barcelona i l’organització de la galeria depen-
gué més d’Albert Coma, amb la incorporació a partir del 
1971 de Jordi Vallès. Continuant el símil, en aquest punt 
la galeria passà de l’arte povera al constructivisme. Amb 
Albert Coma esdevingué un centre amb un altre caràcter: 
el fil conductor conceptual de La Petite Galerie s’esta-
bilitzà en una racionalitat crítica, progressiva, avançada, 
forta, i ho feu –i en això l’empremta d’Albert Coma fou 
decisiva– amb una passió continguda. Posteriorment, des 
de la tardor del 1973 fins al 1976, en una Petite Galerie 
ja al ralentí, el pes de la feina i l’organització van con-
tinuar descansant com sempre en Jaume Magre i Roser 
Ferran, així com en Albert Coma. Tot es feia encara amb 
entusiasme, però la normalització de la vida artística ja 
començava a despuntar i potser ja no es necessitava tant 

una cultura de resistència. Sigui com sigui, els protagonis-
tes de La Petite Galerie –implicats en altres batalles prò-
pies dels moments d’una transició a les portes– decidiren 
cloure la temptativa. Aleshores, sintetitzant, penso que es 
pot concloure amb fonament que La Petite Galerie va ser 
un esclat de colors a la ciutat grisa de finals dels seixanta i 
inicis dels setanta, de què encara podem fruir avui no úni-
cament pel bon record, sinó perquè tingué conseqüències 
que ultrapassen la periodització de la seva existència. En 
efecte, des de la perspectiva actual, no és difícil entendre 
La Petite Galerie com el banc de proves i el laboratori 
en el qual s’assajà l’activitat –somni i militància radical– 
que Jaume Magre promogué després des de la regidoria 
de Cultura de la Paeria, de la qual es derivaren una nova 
concepció del Conservatori –no sols com a centre docent 
sinó com a part activa de de la vida cultural– i la creació 
–sempre amb aquest caràcter de dinamisme obert– de 
l’Escola Municipal de Belles Arts i l’Aula de Teatre. I això 
no és enyorança, ans vigorosa realitat. ■


