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ElMuseu de Lleida supera els
169.000 visitants en cinc anys
Aquest 2012 només en rebrà uns 23.000, la pitjor xifra en els cinc exercicis

Exposició temporal al Museu de Lleida aquest estiu passat.

MAGDALENA ALTISENT

ganitzats. I és que en l’actual
context de crisi econòmica,molts
grups no poden assumir el cost
d’una sortida si no s’acaba om-
plint l’autocar i, per tant, enmol-
tes ocasions s’acaben anul·lant
les excursions i visites al museu.
Macià també va destacar el

“lleuger descens” de les visites
escolars que, tot i això, continu-
en constituint actualment el
gruix del total de visitants, al da-
vant de les individuals.A més,
els mesos d’estiu tampoc no van
contribuir a millorar l’estadísti-
ca,malgrat l’exposició temporal
Fragments d’un passat, amb
obres de Pere Garcia de Bena-
varri.

El Museu de Lleida celebrarà
divendres l’efemèride amb por-
tes obertes, de 10.00 a 14.00 ho-
res, el nou horari retallat
d’aquest dia de la setmana des
del juliol passat per estalviar.

PORTES OBERTES

El museu celebrarà

divendres el cinquè

aniversari amb portes

obertes de 10.00 a 14.00 h

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Divendres que ve, 30 de
novembre, el nou edifici del Mu-
seu de Lleida, Diocesà i Comar-
cal complirà cinc anys. Des
d’aquell dia de l’any 2007, el
museu ja ha rebut més de
169.000 visitants, xifra que su-
posa—a falta de tancar l’actual
exercici 2012—unamitjana anu-
al propera als 34.000 usuaris.
Això sí, l’eufòria de l’estrena fa
cinc anys d’aquesta nova infra-
estructura cultural de Lleida ha
anat rebaixant-se amb el pas del
temps.

S’ha de recordar que durant
el mes de desembre del 2007,
amb jornades de portes obertes
per promocionar el museu, va
rebre gairebé 17.000 visitants,
ansiosos per contemplar tant les
obres d’art com el nou edifici.
Com a contrast, aquella xifra de
tot just un mes s’atansa gairebé
al nombre de visitants d’aquest
any. I és que entre el gener i fins
al passat 15 de novembre—deu
mesos i mig— han passat pel
museu 20.928 persones, la xifra
més baixa en aquests cinc anys.

Incidència de la crisi

La directora,Montserrat Ma-
cià, va lamentar ahir aquest fet,
en un any natural que podria
tancar-se entorn dels 23.000 vi-
sitants.Macià va destacar el fort
descens, accentuat ja des de l’any
passat, de les visites de grups or-

LESCLAUS

Públic
❚ Al desembre del 2007 van visi-
tar el Museu de Lleida 16.892
persones, la majoria en les jorna-
des inaugurals de portes obertes.
L’any 2008 es va tancar amb
33.726 visitants; 2009 amb
29.906; 2010 amb 36.733; 2011
amb 30.948; i aquest 2012 (fins al
15 de novembre) amb 20.928. En
aquests cinc anys, el Museu ha
rebut 169.173 visitants.

Aniversari

❚ El Museu celebrarà el cinquè
aniversari del nou edifici diven-
dres que ve amb una jornada de
portes obertes, entre 10.00 i
14.00 hores (el nou horari
d’aquest dia de la setmana des
del passat mes de juliol).

Descens degrups
❚ Aquest any ha empitjorat el
descens que ja es va registrar
l’any passat en visites de grups
organitzats a causa de la crisi. Els
grups escolars segueixen al da-
vant de les visites individuals.

Mesos d’estiu, els pitjors

❚ Juliol i agost han estat aquest
2012 els mesos amb pitjors xifres
de visitants, malgrat l’exposició
temporal dedicada a Pere Garcia
de Benavarri.

‘Incendis’, gran
triomfadora
dels premis
Butaca de teatre
L’obra podrà veure’s
diumenge a la Llotja

GUARDONS

❘BARCELONA ❘ Incendis, gran èxit
de públic i crítica de la tem-
porada—que aquest diumen-
ge 2 de desembre a les 18.00
h podrà veure’s a la Llotja—
va resultar ahir guanyador de
cinc dels set premis Butaca a
què optava: millor especta-
cle, millor direcció per a Ori-
ol Broggi; actriu per a Clara
Segura; escenografia per a
Oriol Broggi i Sebastià Bros-
sa i il·luminació per aAlbert
Faura. Un altre dels especta-
cles premiats que han passat
per Lleida va ser Splenda, del
Mag Lari, que es va empor-
tar el de millor muntatge fa-
miliar. Els guardons, que es
van entregar en el Mercat de
les Flors de Barcelona, van re-
conèixer també La vampira
del Raval (Cia. OctubreTea-
tral), de JaumeVillanueva,
amb quatre premis, tots rela-
cionats amb el gènere musi-
cal: millor composició per a
Albert Guinovart; actor i ac-
triu demusical per a Pep Cruz
i Mercè Martínez i millor
muntatge musical. El Butaca
al millor actor va recaure en
PereArquillué perCyrano de
Bergerac, premi que ja va re-
bre l’any passat per Primer
amor.

Els Pets fan 25 anys
ambun disc

HOMENATGE

❘ BARCELONA ❘ Love of Lesbian,
FeliuVentura, La CasaAzul,
Refree, Inspira, Mazoni, Ma-
ria Rodés, Roger Mas i The
New Raemon són alguns dels
artistes que han participat en
el disc Perversions (RGB Su-
ports). Es tracta d’un home-
natge a la banda de Constan-
tí, Els Pets, que pretén retre’ls
homenatge pels seus 25 anys
en escena. Sortirà avui a la
venda.

Presenten un llibre
sobre Antonio Blay

ASSAIG

❘LLEIDA ❘ La llibreria Caselles de
Lleida acollirà demà a les
19.30 h la presentació del lli-
bre El concepto de persona-
je en la línea deAntonio Blay
(Editorial Manuscritos), de
Jordi Sapés de Lema.Anto-
nio Blay, diplomat en Psico-
logia i Psicotècnia per la Uni-
versitat de Madrid, va ser in-
vestigador de la naturalesa
humana i el desenvolupament
del seu potencial interior.

Plensa, Premio Nacional
d’arts plàstiques, per la
“humanització de l’espai”

GUARDONSESCULTURA

❘MADRID ❘ L’artista Jaume Plensa
(Barcelona, 1955) va ser guar-
donat ahir amb el Premi Nacio-
nal d’Arts Plàstiques 2012 en
reconeixement a la seua preo-
cupació per la humanització de
l’espai urbà.Amb aquest premi,
dotat amb 30.000 € i que con-
cedeix el ministeri de Cultura,
el jurat va destacar també la se-
ua tasca progressiva, de projec-
ció internacional, en el desen-
volupament de la nova escultu-
ra, l’ús del llenguatge com amit-
jà de reflexió, així com la seua
aportació al disseny escenogrà-
fic. Plensa és un prolífic autor
les escultures del qual s’exhibei-
xen als principals museus i ga-
leries com el Reina Sofía deMa-
drid, la Galerie Nationale du Jeu
de Paume de París, el HenryMo-
ore Sculpture Trust del Regne

Unit o, a Lleida, la Fundació So-
rigué, que té en el seu fons la pe-
ça Llimbs II (1989), i el rectorat
de la Universitat de Lleida, amb
la instal·lació Pont de terra so-
bre el paviment de la plaçaVíc-
tor Siurana.

D’altra banda, l’obra La he-
rencia del passado. Las memo-
rias históricas de España, de Ri-
cardo García Cárcel, va rebre el
Premio Nacional d’història d’Es-
panya corresponent al 2012.

PLENSA A SORIGUÉ

La Fundació Sorigué de

Lleida compta amb l’obra

‘Llimbs II’ del premiat

artista barceloní

ARTDONACIÓ

Obres de Trepat van començar a arribar a la fundació a l’octubre.

La FundacióViladot estrena
l’espai dedicat a LluísTrepat
❘AGRAMUNT ❘ La FundacióViladot
d’Agramunt inaugurarà dissab-
te que ve (18.00 h) un nou es-
pai dedicat al pintor deTàrre-
ga LluísTrepat (1925), que ha
ofert el seu llegat artístic a l’en-
titat com va avançar SEGRE.
Trepat, un dels artistes lleida-
tans de trajectòria més desta-

cada de la segona meitat del
segle XX, ja ha traslladat fins
a la seu de la fundació unes
300 obres de totes les seues
èpoques artístiques. L’espai que
s’inaugurarà mostrarà una se-
lecció d’unes 40 pintures, amb
especial presència dels seus au-
toretrats.


