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L’Arxiu Izard-Llonch Forrellad de Lleida, es un arxiu personal, pluridisciplinari, transversal i “solidari”. 

Personal, per que te un propietari amb nom i cognom concret, per lo tant es un Arxiu privat. 

Multi/Pluridisciplinari, per que abraça diversos temes i formats, i que te 3 pals de paller gràfics:  

la muntanya,            

les construccions hidroelèctriques i el vapor         

i llurs meravelles i desastres           

 i, la pintura medieval lleidatana (Romànic i Mossaràbic).          

Transversal, paraula que avui dia es fa servir molt però no se pas que vol dir, però queda be, oi ? Lo de 
“sostenible” ja no me atreveixo a posar-ho, ja que quan falla la butxaca, tot queda paralitzar. I lo de 
“global” tampoc, ja que aleshores necessitaria un espai que no disposo (Màquina batre, Lanz, etc).  

Solidari si, però en els termes que reconeix el diccionari, “compartir voluntàriament”, no en el terme 
“origen messetari” .... aquell “et prenc lo teu per quedar-me’l jo”. Esta obert a tothom qui ho demana 
com Deu mana ...... no com la pseudo de Isil (!) 

Formats: Principalment i inicialment, llibres i postals velles. També hi caben segells, monedes i altres 
menes de presentacions dels temes preferits (films, Vídeo, DVD) ........ Fotografies ? Poques, es pot dir que 
només de les construccions hidroelèctriques i les molt antigues sobre temes aranesos. Per tan, hi ha 
Biblioteca, Postalteca, Fototeca, Filatèlia, Numismàtica, ....... i en els darrers anys, .jpg, .tif, .pdf i etc. 

Quantitat i Qualitat:  

Tema Albums Docs Referenciats Suports 

Biblioteca CECatalunya 
 

1.947 
  Biblioteca Arxiu IF 

 
3.153 5.100 Llibres 

Postals d'Aran 14 5.600 
  Postals d'Andorra 

 
1.343 

  Postals Elèctriques 6 2.400 
  Postals Labouche de Tolosa d'Oc 

 
965 

  Postals de Lleida i Pirineu 18 7.200 
  Postals Expedicions 10 2.400 
  Postals Romànic/Mossaràbic 3 400 
  Postals de Trens 3 800 21.108 Postals 

Muntanyes de curs legal 2 360 360 Bitllets 

Segells de Muntanya i Flora 
 

4.305 4.305 Segells 

 Total   30.873 30.873 
 



A ).- Si avui estic aquí, es per que la Silvia Romero m’estima molt i es pensa que soc un punt de referencia 
en els arxius gràfics hidroelèctrics, i més concretament, en la construcció de la Susterris Dam, o presa de 
Talarn ......  Aquest “amor” per la presa de Susterris, va començar fa un munt d’anys, 25 aproximadament, 
quan un dia remenant per la plaça del Pi, vaig trobar una carpeta plena de fotos, més de 200 amb els peus 
de foto en anglès, de la construcció de la presa de Susterris i del canal de Serós de Lleida ..... 

        

       

  

      

... Centre d’Estudis del Pallars al Comú de particulars de la Pobla Segur. 

I que hi fa aquesta serradora flotant ? 

     

    

La presa de Sossís, la primera, i única verdaderament ecològica i sostenible amb el riu ...... 

    

 

 

  



B ).- Aquest Arxiu no ha sortit del “no res”, ni es un “manà” del Cel ni una inspiració divina: a la casa pairal 
ja hi havia forces meravelles, com ara la 1ª edició del 1er llibre sobre la 1ª expedició a l’Everest (factura 

inclosa),          

o la col·lecció de postals d’en Juli Soler i Santaló de la Vall d’Aran,          

o alguns Àlbums Meravella,    

o les guies d’en Cesar August Torres,      i la de la vall d’Aran d’en Juli Soler i Santaló,    

i la de la vall Ferrera,    el Carnet d’un esquiador  o una col·lecció sencera de butlletins del 

CEC,   i sobretot, els 2 llibres de Mossèn Jaume Oliveres de les Maladetes,    

  amb la foto clau pel meu intens recorregut per dalt dels 3000’s del Pirineu,     

Altres fonts: Mercats de vell (St Antoni, pl/ Reial, pl/ Catedral, Encants, Rastre de Madrid, St Sernin de 
Tolosa del Llenguadoc, Blagnac, Puces de Paris, etc), Llibreries de vell (a Barcelona, Madrid i Paris n’hi ha 
un munt, Montelieu i Pierre de Clages i no recordo nom a Luxemburg), i amics amb les mateixes manies 
(SGIM, fons històric Endesa, Manel Gimeno i Angel Boixareu de Pobla Segur, Cisco de les Botigues de 
Salars de Pallars, o Potxo de Tremp, Cubero de Seira, lo Museu de Capdella de Sta Eva, Fundació Hospital 
Venasc i llurs amics, Espot de Pobleta, Antonio Nebot, l’expert en trens lleidatans, Ecomuseu, Claudi Jr., 
etc). En els últims anys, via Internet, a Todocoleccion, Delcampe, eBay, IBS.it i altres webs de botigues 
virtuals i, en arxius institucionals especialitzats (ANCat St Cugat, Sort, Tremp, IEI, etc), o arxius particulars 
(Zerkowitz, CEC, UESabadell i etc.).  

Petits problemes: certs comerciants de vell, botigues virtuals o arxius dels hereus, son una colla de jueus 
avars i gitanos escanyapobres, ...... però si no fos per ells, tindria el pis mig buit.   

I els famosos drets d’autor ....... 

 

 

 

Miracles ? I creieu en els miracles ?   

Aquí en teniu un !!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

C ).-  En un inici, només acceptava llibres o papers originals. Res de fotocopies. Es va anar engrandint, i 
vàrem comprar el pis del costat. I com que ara ja està ben ple (tot molt ben ordenat), cal donar 

preferència a les dades i material informatitzat (scanners, .jpg i cia.).      

Quan busco un llibre o una postal al arxiu, el 90 % el trobo a la primera busca, i a la segona cauen la resta. 
Només hi ha una cosa que no trobo: un document del rei Felip II en català. 

Col·leccionistes ?: N’hi ha de 3 menes segons llur projecció pública: a) Els Presumits / Fuleros que ens 
pensem que ho tenim quasi tot i en presumim sempre que podem, b) Els avars / críptics, que no se sap 
pas que tenen, ja que mai ensenyen res de res i només volen veure lo dels altri i, c) Els que es pensen que 
ho son i que no tenen res (la col·leccionista de Portapaus).   

Clar, que segons la “butxaca” n’hi ha de 2 menes:  

1) Tipus Plandiura, que a base de $$$ ho compren tot i posen els preus pels núvols i, 

    

2) Els que sense despesar un duro, a base d’una bona diplomàcia i excel·lents coneixements, tenen uns 
arxius fenomenals. 

D ).- Ja us podeu imaginar que hi ha modes ......     

a l’arribar a Lleida, buscar el “per què” les pintures murals estan a Barcelona i no “in situ”,   

.. al marxar de expedició al Himàlaia, doncs postals d’expedicions enviades del Camp base i signades pels 

expedicionaris,      

... al pujar per primer cop al port de Salau, que hi fa aquell edifici immens lluny de les comunicacions ?,  

       

... al disposar del “petit coin paradís” a Vaqueira, vinga postals velles de la vall d’Aran,  

           

                 

... al comprar un catàleg dels Beatus a la estació de Xamartín, vinga remenar per la Seu d’Urgell, Girona, 

Torino i la PierPont Morgan Librery          



i ara, ...ara que toca: doncs els “Trens Renards”.  

Renard ? He dit RENARD ? Que es un Renard ? Que és un “Tren Renard” ? 

Això que és ?    I això ?    i això ?  doncs i això ?  

A vapor John Fowler    i Mc Laren  amb remolcs “normals” 

 i, amb motor explosió Daimler amb remolcs “tractors” Renard         

Uns que també van venir ....    

Els que ens haguessin agradat, però que no van venir: .....     

 

I sempre hi ha sorpreses que neguitegen als verdaders col·leccionistes ...     Aquestes 5 postals 
son iguals ? N’haig de despreciar alguna ?    

 

Postals més antigues circulades al Pallars:  St Antoni, 1906,  

Hotel Mundial de la Pobla de Segur, 1902,   

mercat de Salars Pallars, 1905,     

Foto denuncia: La capella del Sant Esperit de Aigües Tortes.  

Ara aniré a veure .....   I lo que espero trobar en un paller Pallarés ......  



E ).- He publicat, directament,  

Bloc postal Exposició “Pont dels Palillos”, 1991  

Aresta Nº especial “Cuita el Sol”,     i “Èxode del Romànic Pallarés”, 2007.    

“Un país de postals: las valls d’Àneu”, 2014.  

i he col·laborat amb molt d’honor amb .....  

“L’esquí al port de la Bonaigua, 2011”, .   “L’electricitat al Pallars Jussà, 1911-1940”,  

Ariejo moun país, St Girons, 2013 .    “Aran Istòria gràfica”, Pagès, 2015. .   

Les Muntanyes d'Aran i el Pirineisme. Baqués i Soler, Josep. – Garsineu, Tremp, 2010.  

“El Pallars il·lumina Catalunya”, catàleg 100ri Hidroelèctriques”,  

“El tren de la Pobla de Segur de 1995“,     “El tren de la Pobla de Segur de 2014“,  

“150 anys del tren a Lleida”, Pagès, 2010.  

 

Resumint, ja ho heu vist, soc un col·leccionista 

dels Presumits amb poca butxaca. 

 

WEBS: 

La meva, www.izard.cat 

Museu de l’Aigua de Lleida,  Fondo Historico Endesa, 

Arxiu Nacional de Catalunya,  CEC, 

Museu Nacional de la Tecnica de Terrassa, i etc. 

http://www.izard.cat/

