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Com	  algú	  esdevé	  col·leccionista?	  Suposo	  que	  hi	  pot	  haver	  tantes	  respostes	  com	  
persones	  interrogades	  i	  que	  probablement	  l’atzar	  hi	  juga	  també	  el	  seu	  paper.	  En	  el	  
meu	  cas,	  s’ajunten	  la	  possibilitat	  de	  ser-‐ho,	  un	  interès	  clar	  pel	  món	  de	  l’art,	  una	  
voluntat	  explícita	  de	  compartir	  allò	  que	  per	  a	  mi	  suposa	  la	  bellesa	  i,	  finalment,	  un	  
cert	  sentit	  del	  que	  és	  col·lectiu	  i	  de	  deixar	  alguna	  cosa	  de	  mi	  mateix	  o	  feta	  per	  mi	  de	  
cara	  al	  futur.	  

I	  posats	  a	  col·leccionar,	  per	  què	  vaig	  triar	  els	  gravats?	  Probablement	  per	  una	  
qüestió	  pràctica.	  Quan	  hom	  no	  és	  rendista	  ni	  ha	  estat	  beneficiari	  de	  cap	  joc	  de	  sort	  
sinó	  que	  viu	  del	  seu	  sou,	  cal	  que	  mesuri	  fins	  on	  arriben	  les	  seves	  possibilitats	  
econòmiques	  per	  tal	  de	  fer	  viable	  la	  seva	  dèria	  sense	  experimentar	  danys	  
col·laterals.	  I	  en	  aquest	  cas,	  els	  gravats,	  per	  la	  seva	  naturalesa	  de	  no	  ser	  una	  peça	  
única,	  han	  representat	  per	  a	  mi	  la	  possibilitat	  d’accedir	  al	  mercat	  de	  l’art.	  

Quina	  línia	  de	  col·lecció	  he	  decidit	  seguir?	  La	  veritat	  és	  que	  m’he	  decidit	  per	  seguir	  
el	  meu	  criteri.	  És	  a	  dir,	  col·lecciono	  aquelles	  peces	  que	  em	  resulten	  atractives	  i	  que	  
m’agradaria	  tenir	  penjades	  d’alguna	  de	  les	  parets	  de	  casa.	  També	  és	  cert	  que,	  
passada	  aquesta	  primera	  fase	  de	  constitució	  d’una	  base	  mínimament	  sòlida	  en	  la	  
qual	  he	  tingut	  la	  sort	  de	  comptar	  amb	  l’assessorament	  de	  grans	  professionals	  que	  
han	  esdevingut	  amics,	  probablement	  aniré	  avançant	  cap	  a	  una	  col·lecció	  més	  
temàtica,	  sense	  que	  això	  representi	  una	  renúncia	  a	  allò	  que	  m’agrada.	  

Per	  què	  aquesta	  exposició	  en	  un	  museu?	  La	  primera	  resposta	  a	  aquesta	  qüestió	  és	  
per	  l’acollida	  que,	  des	  del	  començament	  del	  projecte,	  he	  rebut	  de	  les	  persones	  que	  
treballen	  al	  Museu	  d’Art	  Jaume	  Morera	  de	  Lleida.	  La	  segona	  raó	  és	  perquè,	  des	  
d’una	  ja	  llarga	  distància	  en	  el	  temps	  i	  en	  l’espai,	  potser	  tendeixo	  a	  sobrevalorar	  la	  
realitat	  local,	  però	  en	  qualsevol	  cas	  poder	  fer	  alguna	  cosa	  a	  la	  meva	  ciutat	  de	  
naixement	  m’engresca.	  En	  tercer	  lloc,	  perquè	  em	  sembla	  que	  cal	  contribuir	  a	  
dinamitzar	  les	  estructures	  culturals	  ja	  existents.	  De	  la	  mateixa	  manera	  que	  crec	  
més	  en	  les	  aportacions	  individuals	  que	  en	  els	  individualismes,	  considero	  també	  
més	  eficaç	  col·laborar	  amb	  allò	  que	  existeix	  que	  no	  que	  cadascú	  acabi	  aixecant	  el	  
seu	  campanar.	  

Per	  acabar,	  com	  m’agradaria	  que	  aquest	  projecte	  de	  col·laboració	  continués?	  
Voldria	  continuar	  treballant	  amb	  els	  magnífics	  professionals	  del	  museu;	  em	  plauria	  
veure	  acabat	  i	  en	  marxa	  el	  nou	  edifici;	  vull	  contribuir	  a	  crear	  i	  fer	  viure	  l’Associació	  
d’Amics	  del	  Museu	  d’Art	  de	  Lleida;	  i	  m’agradaria	  ajudar	  a	  aplegar	  moltes	  
aportacions	  individuals	  per	  tal	  d’afavorir	  l’accés	  a	  la	  cultura,	  l’accés	  a	  l’art,	  perquè	  
em	  sembla	  una	  de	  les	  millors	  maneres	  de	  fer	  ciutat	  i	  de	  fer	  país.	  

En	  qualsevol	  cas,	  vull	  agrair	  la	  bona	  disposició	  i	  el	  treball	  constant	  dels	  
responsables	  i	  treballadors	  de	  la	  Paeria	  i	  del	  Museu	  d’Art	  de	  Lleida.	  Estic	  
convençut	  que	  la	  meva	  serà	  una	  més	  de	  les	  moltes	  col·laboracions	  a	  cercar	  i	  trobar	  
entre	  els	  col·leccionistes	  i	  l’entitat	  museística.	  I	  seré	  molt	  feliç	  si	  l’exposició	  
interessa	  els	  visitants,	  grans	  i	  petits,	  de	  manera	  que	  el	  cuc	  de	  l’art	  entri	  en	  les	  
nostres	  vides	  i	  les	  treballi	  per	  tal	  que	  esdevinguin	  més	  riques	  i	  més	  plenes.	  
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