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LITERATURA

‘L’amant de Picasso’
Isabel-Clara Simó relata, en clau de dona, la
relació que van mantenir la model Fernande
Olivier i el pintor Picasso.

HOMENATGE

Recordant Molas
El poeta Lluís Urpinell-i-Jovani s’acomiada de
44 anys d’amistat amb el mestre Joaquim
Molas, mort el març passat.

EXPOSICIÓ

La festa popular
S’inaugura l’exposició ‘La festa popular, la
catalanitat cívica’, sobre les tradicions, al Museu
d’Història de Catalunya, abans de viatjar a
Berga, Tarragona, Tortosa i Olot.

MÚSICA

Strenes,
a Girona
Després
d’estrenar-se amb
Sopa de Cabra
d’incògnit, el
festival Strenes
obre avui tres
setmanes de
música i més
sorpreses.

Ganes d’udolar, que es podrà
veure només des d’avui i fins
diumenge al TNC, és un es-
pectacle amb rerefons còmic
que barreja vídeos, escenes
dramatitzades i debats impro-
visats sobre la naturalesa de
l’art. Pel director artístic del
TNC, Xavier Albertí, l’obra és
una invitació al públic més jo-
ve a la poesia.

En aquesta coproducció
del Centro Dramático Galego-
Agadic, Catrocadeiras i el TNC
s’hi creuen textos de Narcís
Comadira, Joan Giralt, Alfonso
Pexegueiro i Dani Salgado,
que també és el director, dra-
maturg i actor de la peça. 

El muntatge imagina com

MÚSICA

El director del Cor del Gran
Teatre del Liceu, Peter Burian,
ha dimitit del seu càrrec per
motius “estrictament perso-
nals i familiars”, segons un co-
municat emès ahir per l’enti-
tat. Peter Burian, que ha tor-
nat a la seva ciutat natal, Vie-
na, ha estat substituït tempo-
ralment per la seva assistent,
Conxita Garcia, en el càrrec
des del 2002. El director mu-
sical del Liceu, Josep Pons; la
directora artística general,
Christina Scheppelmann, i el
director del departament mu-

Burian, director del
cor del Liceu, plega

POESIA A ESCENA

El TNC apropa el vers 
a ‘Ganes d’udolar’

sical, Antoni Pallès, seran ara
els encarregats de buscar un
substitut a Burian, que va as-
sumir la direcció del cor no fa
ni un any, el juliol del 2014.

Conxita Garcia va realitzar
els estudis al Conservatori
Superior Municipal de Música
de Barcelona, on es va especi-
alitzar en cant, direcció coral i
direcció d’orquestra. Ha estat
directora del Cor Jove de l’Or-
feó Català, sotsdirectora de
l’Orfeó Català i directora del
Cor dels Amics de l’Òpera de
Girona. ■ REDACCIÓ

Giralt i Salgado, dos profes-
sors d’una escola d’art dra-
màtic, reben l’encàrrec de tu-
toritzar un projecte final de
carrera que tindrà com a refe-
rent el text Hipatia, de Pexe-
gueiro. La naturalesa poètica
del text provoca un fort rebuig
en Salgado, però no pot re-
nunciar a la feina. Giralt vol fu-
gir de l’escola i, per això, està
preparant un curs d’eines pe-
dagògiques per al gaudi de la
poesia, utilitzant com a refe-
rents tant l’obra de Comadira
com la filmografia de Godard.
Salgado col·labora amb Giralt
en el curs, fent-lo servir com a
teràpia per al seu trauma amb
la poesia. ■ REDACCIÓ

La titular del jutjat de pri-
mera instància número 1
d’Osca ha declarat nul·la la
compravenda de més d’un
centenar de peces d’art
efectuada per la Generali-
tat i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC) a l’orde religiós
del monestir de Sixena en-
tre els anys 1983 i 1994.
La sentència estableix que
la possessió material cor-
respon a l’orde religiós i
que els béns siguin traslla-
dats al monestir de Sixe-
na, situat a la població ara-
gonesa de Vilanova de Si-
xena. La jutgessa imposa,
a més, les costes del procés
judicial a les institucions
catalanes.

La jutgessa considera
acreditat que tant el go-
vern d’Aragó com l’Ajun-
tament de Vilanova de Si-
xena estan legítimament i
legalment autoritzats a re-
clamar els béns, que ac-
tualment s’exposen al
MNAC i al Museu de Lleida
i que el govern aragonès
valorava en 300.000 eu-
ros, ja que “els correspon
la protecció i gestió del pa-

trimoni cultural i històric
aragonès”. Aquestes insti-
tucions són les que van de-
nunciar les tres vendes
dels béns artístics i que en
cap moment van ser infor-
mades i haurien tingut
preferència. Tampoc l’Es-
tat va ser alertat de les ad-
quisicions, segons la reso-
lució, i seria una acció pre-
ceptiva. La jutgessa entén
també que la declaració de
bé d’interès cultural (BIC)
del 1923 del monestir “va

recaure sobre el bé immo-
ble amb totes les seves
parts integrants”.

La sentència contrasta
amb la que el Tribunal
Constitucional va emetre
l’any 2012, que avala la
compravenda. La jutges-
sa, però, destaca que en
aquest cas només resolia
un conflicte de competèn-
cies entre Aragó i Catalu-
nya respecte a qüestions
patrimonials, però no so-
bre la compravenda. ■

Compra nul·la
Un jutjat d’Osca obliga a tornar un centenar de peces
d’art de Sixena, tot i que el TC va avalar l’adquisició

J. Tort
LLEIDA

Les pintures murals de Sixena que s’exposen al MNAC no formen part d’aquest litigi, tot i que
Aragó també les reclama, igual que altres peces exposades a Lleida ■ ACN

La jutgessa
ordena retornar
a Aragó els béns
exposats al
MNAC i al Museu
de Lleida


