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Jordi Vidal i Sordé
JOSEPMIQUEL GARCIA críticad’art

H
i ha historiadors de l’art
que dediquen tota una vi-
da a un artista, a investi-

gar i documentar-ne detall a de-
tall la biografia i l’obra.Aquests
entusiastes monogràfics obte-
nen els fruits producte de la seua
passió irreductible. JordiVidal i
Sordé és un d’aquells artígrafs
que any rere any aporta sempre
una novetat sobre la vida i l’obra
de l’artista Antoni Samarra.
Comparteix amb ell el fet de ser
originari de Ponts, però des que
té ús de raó no ha fet sinó pro-
moure l’obra d’aquest artista de
curta biografia, nascut a Ponts
l’any 1886 i que es va llevar la
vida el 4 de desembre del 1914
al castell de Burriac, a Cabrera
de Mar.Artista mort en plena
joventut, sense arribar a la tren-

tena, i que va destacar com a es-
cultor, pintor i dibuixant.

A través de llibres, catàlegs i
exposicions, JordiVidal i Sor-
dé ha localitzat i publicat tot el
que es coneix de la seua obra, i
ha fet exposicions del més alt
nivell acadèmic, fins a passar de
ser el màxim especialista al més
entusiasta defensor de la seua
obra, fins al punt de considerar
Samarra l’artista més rellevant
de les terres de Ponent en
aquells inicis del segle XX.

Gràcies amb ell i a la seua ac-
tivitat, som molts els que ens
hem encomanat de l’entusias-
me per Samarra i hem cregut en
la seua singularitat com un ar-
tista que va reeixir a la Barce-
lona llibertària que promovia
una cultura nova, arrelada a la

cultura popular i transformado-
ra de la societat.

Ara, Jordi Vidal i Sordé se
n’ha sortit de presentar una
mostra de Samarra a la Casa
Museu Lluís Domènech i Mon-
taner de Canet de Mar, que
commemora el centenari de la
mostra que Samarra va fer a Ca-
net l’any 1912 al Foment Cata-
lanista.

La vinculació de Samarra
amb Canet de Mar venia dona-
da pels seus treballs escultòrics
al Castell de Santa Florentina.
En aquest indret va fer diverses
obres en pedra que retocava i
polia, gràcies al seu propietari,
Ricard de Capmany, que li va
donar confiança. Samarra va en-
senyar la creativitat al fill de Ri-
card de Capmany, Ramon, que

esdevindrà un evolucionista
molt interessant i força desco-
negut, tot i que va seguir el pre-
sentisme de Torres Garcia.Al
Castell de Santa Florentina, Jor-
diVidal i Sordé ha localitzat tots
els conjunts escultòrics de Sa-
marra i fins i tot els projectes
que va desenvolupar a Canet,
com algunes plaques de carrers.
Amb moltes pintures, dibuixos
i escultures, provinents de mol-
tes col·leccions públiques i pri-
vades, l’exposició actual permet
tindre una panoràmica àmplia
sobre l’obra de Samarra.

En el catàleg, JordiVidal i Sor-
dé posa al dia de les novetats de
les seues investigacions i dóna
llum sobre el subjecte més enig-
màtic de la seua biografia: el seu
suïcidi. L’autor proposa dos ex-

plicacions d’aquest fet traumàtic.
La primera podria estar vincu-
lada a la seua militància anar-
quista i a alguna comesa que no
es va veure amb cor de practi-
car. La segona tindria a veure
amb una qüestió amorosa. Jor-
diVidal no sabia del cert quina
de les dos opcions era la correc-
ta.Ara ja ho sap. Uns familiars
d’un amic íntim de Samarra li
ho van explicar. Ell, sabedor ara
del perquè, ha decidit mantin-
dre l’enigma, per fidelitat a l’ar-
tista.

Tot l’entusiasme per a aquest
investigador que encara ara es
plany pel fet que Ponts no comp-
ti amb una casa museu sobre el
seu artista predilecte.Vindran
temps millors, amic JordiVidal,
per a Ponts i per a Lleida.

ENTREVISTA

«Enaquesta temporadade ‘Gran
Nord’ aprofundimmés en el pallarès»

MartaRomero
❘ ACTRIU ❘

L’actriu lleidatana interpreta la Francesca en la sèrie ambientada al Pirineu de la qual TV3 emet la segona
temporada i a la primavera es convertirà en la protagonista de la producció amb segell lleidatà ‘Noa’
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❘ LLEIDA ❘ Des de les seues prime-
res classes a l’Aula Municipal de
Teatre quan era petita, a Mar-
ta Romero (Lleida, 1980) li va
quedar inoculat el verí de la in-
terpretació. No obstant, per allò
de “previndre i buscar-se un fu-
tur seriós”, es va llicenciar a la
universitat. Però la realitat és
tossuda i la seua vocació tam-
bé.Així que va compartir els es-
tudis superiors amb els de tea-
tre.Van començar els petits pa-
pers fins que es va convertir en
un dels personatges secundaris
de la sèrie deTV3 Gran Nord,
que continua en aquesta sego-
na temporada recentment estre-
nada. En els pròximmesos té en
cartera el seu primer paper pro-
tagonista: el de la producció llei-
datana Noa.
Com valora el seu paper de
Francesca a la sèrie ‘Gran Nord’,
on ja ha treballat dos tempora-
des?
N’estic molt satisfeta. D’una
banda tinc molts punts en comú
amb la Francesca, el meu per-
sonatge, i de l’altra, és la prime-
ra vegada que tinc un paper de
tota la temporada, no només
d’un o dos capítols. Havia par-
ticipat en sèries com Infidels,El
cor de la ciutat, Hospital Cen-
tral,La que se avecina oHomi-
cidios..., però sempre de forma
capitular.
Li ha suposat cap dificultat par-
lar en pallarès?
Parlar en pallarès ha suposat una

dificultat afegida a la interpre-
tació, però ha sigut molt inte-
ressant.Molta gent creia que per
ser de Lleida ja el dominava, pe-
rò és clar, no és cert. Mai ha-
via usat expressions com voli-
va...A més, l’any passat no po-
sàvem tant èmfasi en el dialec-
te, però en aquesta temporada
hi aprofundim molt més, amb
l’ajuda de dos lingüistes.
La temporada passada hi va ha-
ver algunes crítiques. Com les
va viure?

«Al principi em
van saber greu les
crítiques a la sèrie,
perquè des de dins
es viu molt diferent,
però ho superes»

«Estic molt satisfeta
del meu paper a
‘Gran Nord’.
Tinc molt de la
Francesca»

«Crec que ‘Noa’
no és convencional,
serà una proposta
que sorprendrà»

Al principi em va saber greu,
perquè era el meu primer paper
fix i des de dins es viu molt di-
ferent, però ho superes, hi ha
molt bon rotllo amb tots els ac-
tors i Gran Nord és un produc-
te molt estimat.Al final vam de-
cidir no mirarTwitter ni res, per-
què no ens afectés.
Protagonitzarà la producció llei-
datana ‘Noa’. Què ens en pot
dir?
Serà el meu primer paper pro-
tagonista. No és una pel·lícula
convencional, gens, la imatge és
molt estranya, recorda les cà-
meres Super8, i això m’agrada.
A més conec tots els actors. Pel
que fa al personatge, jo també
tinc alguna cosa de la Noa. Crec
que és una proposta que sor-
prendrà.
Els promotors busquen finança-
ment a través del ‘crowfunding’.
Sap en quin estat es troba i
quan començarà el rodatge?
Crec que estan aconseguint els
seus propòsits, però no puc as-
segurar-ho perquè me’n quedo
al marge. La idea és començar
a rodar a la primavera i crec que
tindrà una estètica molt bonica,
propera al videoclip. Serà so-
bretot per veure per Internet
o passar-la en festivals.
A més de ‘Gran Nord’ i ‘Noa’, té
altres projectes?
Demoment estic pendent d’una
websèrie i de posar la veu a un
documental sobre el Pirineu llei-
datà i totes les altres coses que
em proposin, benvingut sigui!
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