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Mostra de fotos de
JesúsMoncada a
Artesa de Segre

EXPOSICIONS

❘ ARTESA DE SEGRE ❘ La biblioteca
Joan Maluquer d’Artesa de
Segre exhibeix fins al 30 d’oc-
tubre l’exposició itinerantMe-
quinensa, amb una selecció
de 36 fotografies en blanc i
negre preses per l’escriptor
Jesús Moncada sobre diver-
sos aspectes de la seua loca-
litat natal abans que desapa-
regués sota les aigües del pan-
tà de Riba-roja.

Salvador Alemany,
president dels
mecenes del Liceu

POLÍTICACULTURAL

❘ BARCELONA ❘ El president
d’Abertis, SalvadorAlemany,
va ser nomenat ahir president
del Consell de Mecenatge del
Liceu de Barcelona en subs-
titució de JosepVilarasau, des-
prés d’una “votació unàni-
me”. En el seu discurs davant
de mecenes del teatre,Ale-
many va animar les empreses
a realitzar més aportacions
privades per compensar la
baixada dels recursos públics.

Caixes sepulcrals de Sixena, a l’exposició del Museu de Lleida.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA/SARAGOSSA ❘ El president
Artur Mas assegura en una car-
ta al seu homòleg aragonès, Ja-
vier Lambán, que “cap sentèn-
cia relativa als béns en litigi no
ha adquirit encara el caràcter
de ferma, per la qual cosa la Ge-
neralitat no està obligada legal-
ment al seu retorn”.Mas va res-
pondre en aquests termes el pas-
sat 27 d’agost en una missiva a
Lambán per contestar la que li
va enviar dos dies abans el nou
president d’Aragó reclamant
l’art en litigi. En una entrevis-
ta aAragónTV, Lambán va do-
nar a conèixer ahir aquest in-
tercanvi epistolar qualificant la
carta de Mas de“resposta indig-
nant, negant qualsevol dret
d’Aragó sobre els béns, en un
acte que no sé si qualificar de
mala fe, de mala voluntat o de
desinformació”. Com que a la
carta aragonesa no es concreta-
va a quins béns es referia exac-
tament, ja que hi ha diversos

Mas diu que nohi ha obligació
legal de donar l’art en litigi
En una carta al president d’Aragó, que aquest qualifica d’“indignant”

PATRIMONIMUSEUS

fronts oberts per diferents obres
d’art, Mas va respondre a la se-
ua carta referint-se sense citar-
lo a la pugna judicial més recent,
la de les peces comprades per
la Generalitat als anys 80 i 90
al monestir de Sixena, part de

les quals són dipositades al Mu-
seu de Lleida.Així, Mas asse-
nyala que “no podem admetre
que es consideri que els béns
van ser espoliats (...), van ser
adquirits tots ells mitjançant al-
gun dels instruments jurídics le-

galment reconeguts per l’orde-
nació jurídica vigent en el mo-
ment de la seua adquisició (...),
de forma legal i motivada per la
voluntat de protegir un patri-
moni cultural de la situació de
perill i abandó en la qual es tro-
bava”. Mas també cita la sen-
tència del mes de gener del
2012 delTribunal Constitucio-
nal favorable a la Generalitat en
aquest cas.

D’altra banda, sobre la quei-
xa de Lambán contra les decla-
racions del conseller de Justícia,
Germà Gordó, a la Universitat
d’Estiu de Prada, sobre els vin-
cles de la Franja amb Catalunya,
Mas posa de manifest a la seua
carta que “el conseller no es va
referir a la Franja a nivell polí-
tic, sinó als vincles amb aquests
territoris, especialment el lin-
güístic” i afegeix que “en cap
cas no es va referir a atorgar la
ciutadania catalana” als habi-
tants d’aquestes comarques ara-
goneses.

LLEONARD DELSHAMS

Joan Pera i Mercè Arànega, en la nova
temporada de L’Amistat deMollerussa

TEATREREPRESENTACIONS

Presentació ahir de la nova temporada teatral deMollerussa.

❘MOLLERUSSA ❘ El teatre L’Amistat
de Mollerussa ja té enllestida la
programació de la temporada de
teatre de tardor, que inclourà
obres com Fer riure és un art (3
d’octubre), unmonòleg amb què
l’actor Joan Pera celebra els seus
50 anys de professió, iNeus Ca-
talà, un cel de plom (24 d’octu-
bre), interpretada perMercèArà-
nega i inspirada en l’última su-
pervivent catalana del camp

d’extermini nazi de dones de-
Ravensbrück. La nova tempora-
da s’iniciarà el 3 d’octubre amb
Dominus Corruptus, dirigida i
protagonitzada per NandoMas-
saneda. El 10 d’octubre és pre-
vist el concertMusiquem de la
coral Shalom de Lleida. El 28 de
novembre, la companyia Subir-
bi’s portarà l’obra Aquí es repi-
ra només present, interpretada
per l’actriu lleidatana Laura Or-

tiz. La programació també in-
clourà quatre obres de teatre fa-
miliar de La Xarxa, que aquest
any compleix el seu 30 aniver-
sari a la ciutat: Viatge a l’illa del
tresor d’Encara Farem Salat (18
d’octubre); Cabaret Patufet de
Samfaina de Colors (1 de no-
vembre); Tot plegat deTeatre
Mòbil (15 de novembre) i Com
gat i gos deTeatreAnimal (29 de
novembre).
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