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Aquesta intervenció és un preludi de l’exposició Aparèixer/Desaparèixer. Lumen luxit in hoc habitaculo, Manresa
1345 - 2012 del mateix artista que d’abril a novembre
d’aquest 2012 es podrà veure a l’Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa.
Fotografia: Jesús Galdon

El primer terç del segle XIV s’inicia la construcció de
l’església del convent del Carme de Manresa. Els frares carmelitans havien rebut l’acord del Consell de
la Ciutat de Manresa per a instal•lar-se ocupant la
part superior del turó del Puigmercadal on hi havia
una torre de defensa anomenada Torre de l’àliga que
s’ha perdut en el temps. El mestre d’obres encarregat
d’aquesta construcció va ser Berenguer de Montagut,
que a Manresa treballava també en l’obra de la Seu i
del Pont Nou i a Barcelona construïa l’església de Santa Maria del Mar, paradigmes del gòtic català.

nostra ciutat. L’església del Carme va ser enderrocada
completament i sistemàticament en el marc dels treballs programats per a les brigades de treballadors en
atur. En l’enderroc de l’absis de l’església varen aparèixer diversos atuells de ceràmica decorada que s’hi
havia dipositat 600 anys abans. El retaule major havia
estat desmuntat per protegir-lo abans de l’enderroc i
algunes parts es van poder conservar en l’espai de reserva i protecció de béns artístics que es va establir
a l’edifici de la Cova de Sant Ignasi entre 1936 i 1940.
Algunes de les pedres de les parets, pilars, o finestrals
de l’església també es van conservar en aquest magatzem. (...)

Durant el segle XVII es construí el majestuós Altar Major que dominava l’interior de l’església. Molts artistes van treballar-hi des dels fusters Malet els escultors
Generes o Pedro Fernandez. El pintor barceloní Pere
Cuquet va pintar-ne les grans teles pels volts de 1650.
Obra barroca al seu acabament però començada encara amb un gust de renaixement molt tardà. (...)

L’església del Carme, durant els anys de la postguerra,
es va reconstruir de nou, amb pedres noves i seguint
un projecte de l’arquitecte reusenc Joan Rubió i Bellver sobre la línia de fonaments original, que era prou
visible. La primera pedra la va beneir el bisbe Perelló
l’any 1944. La nova església la va inaugurar el bisbe
Ramon Masnou l’any 1959

El 1936, en esclatar la Guerra Civil espanyola després
de la sublevació militar contra la República, l’església
del Carme va ser objecte d’un dels atacs contra els
símbols i les propietats catòliques que es van produir
arreu de Catalunya i que afectaren intensament la

Fins aquí els fets històrics que relaten el periple
d’aquestes pedres. Fins arribar a aquests magatzems.
Els magatzems dels museus acaben sent terra de ningú.Les obres que s’amunteguen, sense ordre aparent,
mancades de cap valoració més enllà de la seva prò-
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pia presencia, ja no pertanyen a cap origen. Són en sí
mateixes, orfes per un destí que les ha transportades
lluny dels seus principis fundacionals: els objectes
aquí recollits, tenen el mateix significat religiós, ideològic que tenien en el seu context original, ara, en la
penombra d’aquestes parets? (...)

la llum incandescent d’una memòria perpetua i persistent dins d’un espai velat per l’oblit.

Si una de les característiques de l’art que reconeixem
hores d’ara és la seva autonomia, que va començar a
aconseguir a partir de l‘autonomia dels artistes, ara
són les obres les que assoleixen la màxima independència de l’art en ser per sí mateixes. Per això, potser,
és als magatzems, com a espai net de qualsevol condicionament, on es presenten les obres a la mirada
de l’espectador com elles mateixes. I és la mirada de
qui les observa la que acaba de donar-li sentit. Un sentit, potser, que pertany a una obra d’art immensa que
abasta tots els temps i els territoris, tal com una memòria sense forma, una memòria col•lectiva que cadascú modela segons els seus records i experiències.

...”Mirar d’anar”, “mirar de fer”, “mirar de dir”, ens diu
de com la mirada ens guia. Mirar és la voluntat de fer.
En la contradicció del fet de mirar d’anar enlloc, rau
el reflex de voler anar a tot arreu, de voler veure-ho
tot, de voler saber-ho tot. Al final d’aquest ascens és la
memòria, pot ser dibuixada en el nostre reflex pujant
una escala infinita.

A cada resta, a cada fragment recollit en aquest magatzem, hi resideix la llavor d’una obra total que mai
ningú gosarà arribar a imaginar. Una obra lliure de
simbolisme, lliure de judici, de sentit o significat. Lliure d’ideals. Una obra que sols és això, l’opció de poder
imaginar-la... com una anunciació.
Fotografies fetes l’estiu i la tardor de 1936 a Manresa
durant els enderrocs d’esglésies en l’inici de la Guerra
Civil. D’esquerra a dreta: Maredéu de l’Alba, Capella
del Rapte, , trasllat i descàrrega de les pedres als primers magatzems a la Cova de Sant Ignasi, la Maredéu
de l’Alba trencada, construcció d’un refugi amb les runes del edificis derruits.
1. Anunciació
Estructura de fusta de 505 x 460 x 100 cm, tela de pintura, restes d’arcs triomfals construïts a Manresa amb
motiu d’alguna commemoració franquista durant els
primers anys de la postguerra civil i garlanda de bombetes de 25 metres.
...de les restes d’aquest arc triomfal d’un passat opressor, el refem per reconstruir un arc triomfal que no diu
res, després de símbol i de dogma, un arc que inaugura
el triomf d’una memòria universal com és la de l’art,
que ens pertany a tots, una memòria que no pertany
ni a vencedors ni a vençuts, una arquitectura efímera
que celebra el triomf d’una mirada lliure, iluminada
pels teus ulls.
2. La mirada cega
Porta del magatzem lapidari cegada amb fustes
d’embalatge. 400 x 125 cm.
...la majoria de pedres que es poden veure per les escletxes d’aquesta porta cegada son les restes caigudes de quelcom ja desaparescut. La pedra, transformada per esser simbol de la perpetuitat, roman sota

3. Mirar d’anar enlloc
Mirall d’acer inoxidable, (300 x 125 cm.) al replà d’unes
antigues escales d’accés de l’edifici del Museu.(?)

L’AUTOR: JESÚS GALDON (Barcelona, 1967) ha desplegat la seva obra al voltant de la reflexió sobre l’art i
la seva possibilitat. La lectura del temps, la memòria
cultural, la tradició, alguns referents conceptuals del
barroc… són constants de la seva obra que gairebé
sempre ha desplegat en forma d’instal•lació. Així ho
podem veure en obres com Camins d’aigua, Joguina
dels déus o La memòria dels déus fetes entre 1996 i
2000, la instal•lació que va fer a l’església de Sant Felip Neri de Barcelona amb motiu del centenari de Jacint Verdaguer, el 2002 o les més recents No dir res, o
Antinous o la història circular, presentada al Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, el 2006. Els
museus i el patrimoni cultural són els àmbits on principalmente ha desplegat la seva actuació tant artística com professional. Trobareu més informació a www.
jesusgaldon.com.
L’ESPAI MEMÒRIES és un projecte per a la recuperació
de la memòria i el coneixement de la història del segle
XX a Manresa, que incorpora la creació artística contemporània com a element diferencial en el procés de
recerca i reflexió. Neix amb la voluntat de generar un
marc innovador i interdisiciplinari per a la producció
cultural, amb el qual es fomenta la implicació i el protagonisme de la ciutadania en processos de recerca
compartits i crítics.
L’Espai Memòries forma part del discurs expositiu delMuseu Comarcal de Manresa. És la sala on es reflexiona sobre el segle XX de la ciutat i del país a través de
la història i de l’art i a partir d’una important vocació
participativa. L’Espai Memòries també vol ser el nexe
que articuli els espais de la memòria a la ciutat que
tenen encara un valor simbòlic per a la comunitat.
Amb aquesta intervención als magatzems del Museu
iniciem la segona temporada d’aquest laboratorio
del segle XX on treballarem sota el títol genèric: DESTRUCCIONS I RECONSTRUCCIONS. La violència contra
el patrimonio artístic a Manresa arran de la Guerra
Civil.
La producció d’aquesta exposició ha estat possible
gràcies al suport dels serveis municipals de Manteniment

