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La titular del Jutjat de Primera
Instància 2 d'Osca va ordenar ahir l'e-
xecució provisional de la sentència
que obliga al Museu Nacional d'Art
de Catalunya (MNAC) a tornar les
pintures murals de la Sala Capitular
del Monestir de Sixena i a restituir-
les al cenobi. En el seu acte, la ma-
gistrada insta la institució museísti-
ca catalana a informar en un termi-
ni de vint dies sobre el procediment
previst per desmuntar les pintures ex-
posades, en quines condicions es
traslladaran i el nom dels tècnics res-
ponsables del procés.

Amb aquesta mesura cautelar, la
responsable judicial vol valorar si
amb el pla requerit «es compleixen
les mesures de seguretat necessàries
per garantir la integritat de les pin-
tures murals» en l'operació de tras-
llat. La jutge, en compliment de
l'establert a la sentència, requereix
al Govern aragonès perquè informi
en un termini de deu dies de les
condicions estructurals i climàtiques
actuals de la Sala Capitular del mo-
nestir per determinar si estan pre-
parades per a la conservació de les
pintures murals.

En la decisió, contra el qual no són
possibles recursos però davant la
qual el MNAC pot expressar la seva
oposició formal, la magistrada in-
forma que en virtut de la Llei d'En-
judiciament Civil pot advertir el
condemnat amb constrenyiments
personals o multes, encara que no

adopta cap mesura. La resolució
judicial es produeix en compliment
de la sol·licitud feta per la represen-
tació legal del Govern aragonès d'e-
xecució provisional de la sentència
dictada el mes de juliol passat per la
responsable judicial, que ordenava
la devolució de les valuoses pintures
romàniques de Sixena.

Per qüestions processals, la jutge
denega l'admissió a tràmit de la pe-
tició d'execució instada pel repre-
sentant legal de l'Ajuntament de
Vilanova de Sixena, en entendre

que la seva intervenció en el litigi va
ser com a col·laborador de la Co-
munitat d'Aragó.

El gran risc d’un trasllat
Poc després de donar-se a conèixer
la resolució, el Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC) va re-
clamar poder presentar les al·lega-
cions i els informes elaborats per ex-
perts de diferents àmbits en els
quals es «desaconsella totalment»
el trasllat de les pintures murals
del Monestir de Sixena. Fonts de la

institució van subratllar que la jut-
ge ha d'escoltar-los abans «i decidir
després de llegir els nostres infor-
mes, molt contundents, en els quals
s'avala la posició que és totalment
desaconsellable traslladar les pin-
tures».  Fa uns dies, el director del
centre, Pepe Serra, ja va avançar que
havien encarregat diversos informes
en els quals es desaconsella «abso-
lutament» el trasllat.

No obstant això, l'alcalde de Vi-
lanova de Sixena, Ildefonso Salillas,
va assegurar que algunes de les
pintures murals del monestir me-
dieval que s'ubica a la seva localitat
ja han sortit almenys en tres oca-
sions del Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC) per ser exposa-
des a Londres i Nova York. Salillas va
criticar la decisió dels responsa-
bles de la institució catalana d'or-
ganitzar un simposi internacional
amb la finalitat d'obtenir suports
d'experts contraris al trasllat de les
pintures a causa dels possibles ris-
cos derivats del seu moviment.

Per la seva banda, el conseller de
Cultura de la Generalitat, Santi Vila,
va desmentir Salillas negant  que les
pintures hagin sortit mai del MNAC.
«No em consta que les pintures ha-
gin sortit mai de la vida del MNAC,
entre d'altres coses perquè les origi-
nals van ser incendiades i per tant
han passat per un procés de restau-
ració i d'intervenció», va recalcar
Vila, que va afegir que els murals van
arribar malmesos a Barcelona. 
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La jutge ordena al MNAC tornar
les pintures murals de Sixena 
La sentència insta el museu a informar en vint dies sobre el procediment previst per al trasllat�

El MNAC adverteix del perill que pot comportar traslladar els murals. 
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POESIA A BORD
D'UN PIANO
VOLADOR

CARROUSEL DES MOUTONS

Producció: d’irque & fien. Creació i

interpretació: Dirk Van Boxelaere i Fien
Van Herwegen. � Teatre Municipal de

Girona, 1 de novembre. Temporada Alta.  

ntriga només entrar a la
sala: l'escenari treu fum i
un gran llençol cobreix al-

guna cosa misteriosa. Els nens es-
peculen. Guanya l'opció que hi ha
un volcà. De cop els llums s'apagu-
en, la bombeta d'un fanal de l'esce-
nari fa pampallugues i sortim de
dubtes. No hi havia cap volcà di-
marts al Teatre Municipal, sinó un
piano volador que, entrant en erup-
ció, va bolcar poesia a dojo i circ de-
licatessen per a tots els públics.

El nostre protagonista té in-
somni. I ja se sap que un dels mi-
llors remeis és comptar xais. Amb
el piano volador, una escombra
que es transforma en gronxador i
trapezi i aquests animalons,
Irke&Fien desenvolupen un es-
pectacle que barreja l'essència del
circ de carrer amb la música, els
malabarismes i l'art del clown.
Qualsevol pot entrar en aquest
món màgic desbordant d'imagi-
nació i capaç d'enlluernar des de
la senzillesa.
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TEATRE CRÍTICA

Jordi Roura

Llibres de Batet publica la bio-
grafia del grup garrotxí Déu n’hi
Duo. Es tracta d’un duet nascut  el
1979 i que durant dècades ha fet
música i lletres per fer riure i per
criticar per provocar una reflexió.
Està format pels músics Carles
Fontfreda i Toni Vesper Brossa. 

Es caracteritza per un ús del
dialecte garrotxí i per una pro-
posta musical atípica. Fan cançons

de protesta referents a la societat
consumista. Les seves cançons
sempre estan inspirades amb si-
tuacions i gent la Garrotxa i Olot,
però com que els personatges són
universals, quan fan un concert
agraden a tot arreu. Carles Font-
freda explica: «A Barcelona quan
escolten la primera cançó es pre-
gunten què diuen, però a la terce-
ra ja riuen».

La seva cançó Aulot é molt verd
es va convertir en un himne fes-
tiu, quan va ser usada en la Tori-
nada de la Festa Major d’Olot. 

El llibre porta per títol Deu n’hi
Duo... I encara gràcies. Ha estat es-
crit pel periodista Joan Oller, el
qual s’ha basat en una llarga en-

trevista amb el duet. També in-
corpora les impressions de mu-
sicòlegs, com Xavier Ruscalleda i
Xevi Planas. 

El llibre inclou un disc com-
pacte amb tres dels títols més
representatius i un document vi-

sual amb enregistraments inèdits
de diversos concerts i assaigs de
la seva carrera. Faran una pre-
sentació el 5 de novembre, a les
7 de la tarda, a la sala Torín d’O-
lot. Els acompanyarà la Principal
de Salarsa.
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Un llibre recull les tres
dècades de vida del duet
garrotxí i el seu cançoner
de protesta amb humor 
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Publiquen la biografia
del grup Déu n’hi Duo

R.Sargatal (editor), T.Vesper i C.Fontfreda (músics) i J.Oller (escriptor).

X.V.

Nao Albet i l’olotí Marcel Borràs, ac-
tors, directors, dramaturgs i respon-
sables dels muntatges Els esqueiters
i La monja enterrada en vida, han ob-
tingut el premi El Ojo Críticode RNE
de teatre pel risc que assumeixen en
les seves propostes i el seu compro-
mís amb el llenguatge contempora-
ni. El jurat els atorga el premi perquè
formen «un tàndem artístic com-
promès amb llenguatges escènics
contemporani, pel seu talent i riscos
assumits en les seves propostes,
unint com a companyia diferents dis-
ciplines teatrals sense passar per alt
la seva projecció internacional», ex-
plica en una nota RTVE.
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Nao Albet i Marcel
Borràs, premi «El
Ojo Crítico» de
RNE de teatre 


