
 

 



 L’escultor Jaume Gort neix el 27 d’agost de 1919 

 a “Cal Quatre”, actualment “Cal Ballespí”,  

 al N. 2 del carrer Nou de Montoliu de Lleida 



Els anys infantesa a Montoliu van transcórrer 

com els de qualsevol infant: 

Escola, esbarjo, jocs al carrer i ajudant a casa 



 Jaume Gort als 14 anys amb la seva 

germana petita Herminia a Montoliu 



 L’any 1936 a l’esclatar la Guerra Civil i només 

amb 16 anys és mobilitzat per anar al front 



 Gort entra com a becat per la Diputació a 

l’Escola d’Arts i Oficis de la Llar de Sant 

Josep de Lleida 



A Barcelona amb el seu cosí Antònio  

i altres cosins i amics 

    



 Del desembre de 1947 a gener de 1948, va realitzar un 

curset intensiu amb l’escultor Enric Monjo i amb ell va 

esculpir en alabastre l’Arc dels Àngels de la pujada al 

cambril de la Mare de Déu de Montserrat 



 L’any 1945 va esculpir una de les seves 

primeres obres i també de les més conegudes 

pels lleidatans “la Somereta” 



 Encomanat per la Confraria dels Xòfers, amb el nou conjunt 

escultoric volia recuperar-se el pas del segon Dolor de la Mare de 

Déu  de l’escultor Joan Dalmau (S. XIX),  cremat a la Guerra 



 Sortí per primera vegada a la Processó 

dels Dolors el 24 de març de 1945, 

Diumenge de Rams 

 



 És la seva obra més primerenca i el mateix Gort 

no se sentia satisfet de com li havia quedat 

 



Des del Diumenge de Rams de l'any 2003  els 

confrares porten  a espatlles “La Somereta” 



 

Des de la nit del Diumenge de Rams de 

2004 “La Somereta” a la Catedral per a fer 

una impressionant Estació de Penitència 



 L’any 1945 la parròquia de Sant Joan de Lleida 

li encomana la talla del Crist de la Bona Mort 



 L’any 1946 i 1947 talla les imatges de Sant 

Nicolau de Bari i de Sant Antoni de Pàdua per a 

l’església de sant Joan 



 La darrera talla per l’església de Sant Joan 
serà la del Sagrat Cor de Jesús el 1948 



L’any 1955  talla en fusta de nogal,  

la petita imatge de la Mare de Déu de Grenyana 

 



La petita Mare de Déu amb trenes,  traspua 

humanitat, amb una evident modernitat serena 



  La talla es de les poques signades per Gort 



 El 19 de maig de 1955 va arribar en processó 

fins l’ermita de la partida de Grenyana 



El segon diumenge de setembre se celebra 

tots els anys l’Aplec de Grenyana 



La imatge de Sant Pere Claver la va esculpir per a 

l’església de la Sang de Lleida 



La talla pot contemplar-se actualment en l’alberg de 

pelegrins de Sant Pere Claver a Verdú 



La Verge de la Llar de l’any 1962 



El sant Josep que mai va arribar a fer 



El coronament del retaule de sant Josep de la 

Catedral de Lleida 1966 



Els àngels de Gort del retaule de sant Josep 



Les escultures del coronament del retaule de 

l’església de Sant Josep (1948) 



Gort va cobrar 6.000 pessetes per aquest treball 



El retaulet de la Sagrada Família (1954) 



Sant Jaume del Peu del Romeu 



L’any 1964  talla la imatge de Sant Jaume 



La talla de Sant Jaume va sortir per primera 

vegada a la Romeria dels Fanalets  de 1964 



Sant Jaume pels carrers de Lleida el 

24 de juliol al vespre  



L’11 de setembre de 1993 anà a Santiago de 

per a fer-hi la Romeria dels fanalets 



Sant Abdó i Sant Senén de La Riba (1956) 

 



Sant Andreu de la Riba  (1950) 



Sant Martí de Gausac (1950) 



Santa Maria de Ribera de Cardós (1959) 



La Miraculosa Barbastre 



Restauracions 
 Restauració de la Mare de Déu de l’Hospital de 

Santa Maria (1950) 



L’escultura de Bertrán de la Borda (1460) va 

ser tirada de dalt a baix l’agost de 1936 

 



Escultures de la capella del Peu del Romeu (1951) 



Escultura  de pedra de Sant Jaume del Peu del 

Romeu restaurada per Jaume Gort 



Obres d’art Funerari 
 L’esultura del panteó de la família Argilés (1954) 



Relleu de l’Assumpció al panteó de la família 

Farré Ainet (1966) 





Medalló de Marbre de Mn. Cinto Verdaguer 

(1953) 



El monument en l’actualitat  després de la seva 

remodelació l’any 2006 

 



Relleu de pedra de Sant Cristòfol (1945) 

Jardins interiors del Palau Episcopal 





Els busts 
 El bust de l’escriptora Dolors Sistach 



El taller de l’escultor a les Escaletes de la Mercè 



Vida familiar 



Jaume Gort va mor ir a Lleida el 9 de novembre 

de 1966, tenia 47 anys 



El seu fill Jordi Gort , dibuixant  

“un dels millors de Lleida”  

morí el 16 octubre de 2013, als 53 anys 



Montoliu de Lleida li dedicà un carrer el 4 de 

desembre de 2001 



Lleida una plaça el 12 de gener de 2007 

 



Presentació del llibre el 12 de novembre de 2016 

 



Presentació a Montoliu  de Lleida el 20 de 

novembre de 2016 

 



Inauguració placa commemorativa a  

“Cal Quatre” la seva casa natal 

 



Inauguració de l’Espai Jaume Gort 

 



Espai Jaume Gort a Montoliu 

 



Escultura efímera amb neu (febrer 1945) 



Pessebre al carrer – Bon Nadal 



La història no és cap  

altra cosa que les 

biografies dels grans homes. 

(Thomas Carlyle, filòsof escocès) 


