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Em	  complau	  presentar-‐vos	  una	  nova	  exposició	  del	  Museu	  d’Art	  Jaume	  Morera,	  fruit	  
de	  l’estreta	  col·laboració	  i	  l’excel·lent	  sintonia	  que,	  des	  de	  l’any	  passat,	  s’ha	  
establert	  entre	  aquest	  el	  nostre	  museu	  i	  el	  col·leccionista	  d’art	  Antoni	  Gelonch	  
Viladegut,	  una	  d’aquestes	  personalitats	  directives	  vinculades	  amb	  el	  sector	  
empresarial	  que,	  des	  de	  fa	  anys,	  Catalunya	  exporta	  arreu	  del	  món.	  Lleidatà	  de	  
naixement	  i	  cor,	  Antoni	  Gelonch	  resideix	  actualmente	  a	  París,	  on	  treballa	  com	  a	  
Director	  de	  Relacions	  Institucionals	  de	  la	  Regió	  Europa	  de	  la	  multinacional	  sanofi-‐
aventis.	  

La	  mostra,	  titulada	  La	  permanència	  del	  gravat.	  Obres	  de	  la	  Col·lecció	  Gelonch	  
Viladegut,	  ens	  ofereix	  una	  acurada	  selecció	  dels	  treballs	  que	  componen	  aquest	  
immens	  mosaic	  d’obra	  gràfica	  que	  és	  la	  Col·lecció	  Gelonch	  Viladegut;	  una	  tria	  en	  
què	  el	  Museu	  i	  el	  mateix	  Antoni	  Gelonch	  han	  tingut	  molt	  en	  compte	  la	  varietat	  de	  
les	  tècniques	  d’estampació	  representades,	  i	  la	  importància	  d’alguns	  dels	  artistes	  
més	  significatius	  de	  l’art	  universal.	  Així,	  la	  museïtzació	  abasta	  des	  del	  segle	  XVI	  fins	  
a	  l’actualitat:	  de	  Dürer	  a	  Antoni	  Tàpies,	  passant	  per	  Rembrandt,	  Goya,	  Picasso,	  
Braque,	  Miró,	  Dalí	  o	  Chillida,	  entre	  molts	  d’altres,	  tots	  i	  cada	  un	  d’ells	  estan	  
presents	  en	  aquesta	  important	  col·lecció.	  

Erròniament,	  molts	  cops	  es	  tendeix	  a	  considerar	  el	  gravat	  com	  un	  art	  menor	  o	  de	  
«segona	  categoria».	  Aquesta	  situació	  es	  deu	  al	  greuge	  comparatiu	  existent,	  
tradicionalment,	  entre	  la	  pintura	  i	  l’obra	  gràfica,	  disputa	  que	  oblida	  els	  aspectes	  
propis	  de	  cada	  una	  de	  les	  dues	  arts.	  L’obra	  gràfica	  mai	  ha	  de	  ser	  considerada	  una	  
mera	  derivació	  de	  la	  pintura,	  perquè	  té	  elements	  característics	  i	  qualitats	  
intrínseques	  suficients	  en	  aquesta	  disciplina	  que	  no	  és	  possible	  trobar	  en	  la	  resta	  
d’arts	  plàstiques.	  Una	  obra	  gràfica	  original	  no	  és	  una	  reproducció,	  és	  una	  obra	  que	  
l’artista	  pensa	  i	  realitza	  mitjançant	  tècniques	  escollides	  com	  ara	  l’aiguafort,	  
l’aiguatinta,	  la	  punta	  seca,	  la	  serigrafia,	  o	  la	  litografia,	  entre	  d’altres.	  En	  la	  seva	  
realització	  intervenen	  una	  sèrie	  de	  factors	  en	  què	  la	  tasca	  de	  l’artista	  requereix,	  
fins	  i	  tot,	  un	  procés	  de	  major	  cura	  i	  meticulositat.	  Així	  doncs,	  una	  bona	  obra	  gràfica	  
és	  tan	  representativa	  de	  la	  feina	  d’un	  artista	  com	  qualsevol	  de	  les	  tècniques	  que	  
utilitzi	  en	  l’obra	  única.	  

Finalment,	  voldria	  reiterar	  el	  meu	  agraïment	  personal	  vers	  la	  confiança	  i	  
col·laboració	  que	  Lleida	  ha	  trobat	  en	  la	  figura	  d’Antoni	  Gelonch	  Viladegut.	  Sense	  la	  
seva	  voluntat	  i	  dedicació	  difícilment	  haguéssim	  pogut	  gaudir	  d’un	  conjunt	  d’obres	  
tan	  excepcionals.	  Esperem,	  doncs,	  que	  aquest	  vincle	  mantingui	  una	  continuïtat	  de	  
futur,	  i	  que	  els	  seus	  fruits	  es	  puguin	  oferir	  als	  ciutadans	  i	  ciutadanes	  de	  la	  nostra	  
ciutat	  ja	  dins	  la	  nova	  seu	  del	  Museu	  d’Art	  de	  Lleida.	  	  
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