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ACN LLEIDA

■ Els directors i directores de la
Xarxa de Museus d'Art de Cata-
lunya van emetre ahir un comu-
nicat de «desacord» amb l'execu-
ció provisional de la sentència
que obliga a traslladar al monestir
de Sixena les  peces que formen
part de la col·lecció del Museu de
Lleida, una operació que el jutjat
d'Osca ha fixat per demà dilluns,
si cal utilitzant la força amb la
Guardia Civil. 

En aquest sentit, els responsa-
bles dels equipaments manifes-
ten el seu suport al museu lleidatà
«en la defensa de la unitat de la
seva col·lecció» i també expressen
la seva preocupació perquè el
trasllat pugui «posar en perill la

integritat física d'algunes de les
obres, tal i com els informes dels
tècnics assenyalen, així com que
no s'hagi dut a terme una planifi-
cació tècnica que garanteixi en tot
moment la seva correcta preser-
vació».

Entre els responsables de mu-
seus firmats del comunicat hi ha
els del Museu d’Art de Girona,
Museu de l’Empordà de Figueres,
Museu de la Garrotxa d’Olot, a
més de molts altres, sense oblidar
el Nacional d’Art de Catalunya.

La Xarxa de Museus mostra el seu
«desacord» amb el trasllat a Sixena

ACN

Algunes de les peces amenaçades.

E ls que fa tres anys vam as-
sistir a l’estrena de Terra
baixa i Lluís Homar espe-

ràvem la mateixa agradable sor-
presa per a una obra que té el ma-
teix protagonista i el mateix direc-
tor, i que també en aquesta ocasió
parteix de la reinterpretació en
clau contemporània d’un clàssic
més que revisitat. Però no va ser
així. La sensació a la sortida era,
més que de decepció, de fredor.

Amb la seva presència contun-
dent, Lluís Homar atrau com un
imant l’atenció de l’espectador.
Amb aquella capacitat de projec-
ció de la veu, té la platea i el galli-
ner guanyats. I, sí, va ser tot un
plaer assistir al prodigi de recita-
ció incansable d’una obra densa
de text que ell converteix en fàcil.

També era agradable una esce-
nografia i una vestimenta inspira-
des en la blancor del món de l’es-
grima, i fins i tot el treball d’il·lu-
minació. Però alguna cosa impe-
deix que el conjunt actoral acon-
segueixi tenir plena vida i pugui
transmetre la particupar lectura
que el dramaturg i director Pau
Miró fa d’aquest Cyrano.

L’espectacle arrenca somriures
en les escenes més populars del
nas prominent del nostre il·lustrat
mosqueter francès, però la intro-
ducció d’una poètica de la fragili-
tat no acaba de concretar-se en un
missatge clar i l’espectador surt
desconcertat. Hem vist un gran
clàssic amb un missatge afegit que
no hem acabat de copsar. I no sa-
bem ben bé què se’ns escapa.

Un «Cyrano»
amb el gran
Lluís Homar
que no acaba
de convèncer
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CYRANO
Intèrprets: Lluís Homar, Joan

Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat i

Àlex Batllori. Autor: Edmond Rostand.

Traducció: Albert Arribas. Direcció: Pau

Miró. 8 de desembre. Teatre Municipal

de Girona.



➤ Sala 1: 4.30 - 6.35 
➤ Sala 10: 8.40 - 10.40

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660

➤ Sala 1: 8.30 - 10.45
➤ Sala 10: 4.00 - 6.15

➤ Sala 8: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45 ➤ Sala 9: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45
➤ Sala 11: 4.15 - 6.30 - 8.45 (Versió Catalana)

(de divendres a diumenge i de dimarts a
dijous)

➤ Sala 13: 4.15 - 6.30 - 8.45 (de divendres a
diumenge i de dimarts a dijous)

➤ Sala 7: 4.15 - 6.25 - 8.35 -10.45

DIMECRES

3,80 €
La promoció no és

vàlida vigílies i festius

DILLUNS
DIMARTS i DIJOUS

6,00 €
La promoció no és

vàlida vigílies i festius

DIVENDRES
DISSABTE i DIUMENGE

6,00 €
Menors

de 16 anys

DIVENDRES

7,00 €
La promoció no és

vàlida vigílies i festius
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