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L
a cloenda de l’any artístic 
que ara deixem ha estat 
centrada en el conflicte de 

Sixena, uns fets que depassen 
la condició cultural per esde-
venir polítics i cívics. La gent 
defensant l’art i solidaritzant-se 
amb el Museu de Lleida són la 
instantània més clara d’aquest 
2017. No tot han estat notíci-
es negatives, ja que així com 
han transcendit les imatges de 
les peanyes buides del Museu, 
i de camions carregant emba-
latges, també hi ha hagut una 
fotografia que ha estat reprodu-
ïda aquests darrers mesos: la de 
la instal·lació Double Bind de 
Juan Muñoz al Projecte Plan-
ta de la Fundació Sorigué, una 
obra de grans dimensions d’un 
dels artistes espanyols més sin-
gulars del darrer quart del segle 

XX, que es pot visitar en aquest 
espai ambiciós en el seu pro-
pòsit d’aplegar obres d’art con-
temporani de gran nivell. A la 
peça de Juan Muñoz cal afegir 
la mostra d’Óscar Muñoz a la 
seu lleidatana d’aquesta Fun-
dació, unes instal·lacions on 
aquest artista reflexiona sobre 
la imatge dibuixada a través de 
la fotografia i les videoprojecci-
ons, tot just inaugurada.

L’any ens ha deixat la marxa 
fa just unes setmanes de l’es-
cultora Antonieta Aguiló, una 
discreta artista lleidatana, de 
les escasses dones de la seva ge-
neració que es varen dedicar a 
l’obra tridimensional. També 
la de Xavier Corberó, d’arrels 
lleidatanes, i membre d’una nis-
saga d’artistes i artesans dels 
oficis tradicionals.

Si hem de retenir dos noms 
propis de l’escena lleidatana, 
cal referir-se a Benet Rossell i 
Carles Hac Mor, que enguany 
han centrat molts actes i activi-
tats vinculades al record del seu 
traspàs l’any passat. Carles Hac 
Mor ha comptat amb noves edi-
cions i assajos biogràfics i una 
mostra agramuntina dedicada 
exclusivament als seus llibres. 
Finalment el Museu Picasso de 
Barcelona va organitzar una 
mostra sobre Arthur Cravan, 
que incloïa activitats rememo-
ratives de la reivindicació del 
poeta i activista dadaista de 
Carles Hac Mor. Benet Rossell 
va tenir també la seva mostra 
de llibres a la Fundació Viladot, 
però també ha estat recordat 
amb la mostra Dibuixos Ani-
mats al Cercle Artístic de Sant 

Lluc, de Barcelona, amb els seus 
cerimonials a la Biennal de Ve-
nècia, amb una retrospectiva 
dels seus films a la Biblioteca 
de Catalunya, i amb un llibre 
d’Antoni Clapés i un homenatge 
al Molino barceloní.

 Dues escultures remarcables 
han estat instal·lades en terres 
lleidatanes amb caràcter de 
permanència: Gènesi, d’Anto-
nio Abad Gil, que deixa la seva 
ubicació inicial del parc de les 
Basses per ocupar un espai que 
ja s’ha fet seu al front de l’edifici 
del Rectorat de la Universitat de 
Lleida. També Dongda, d’Evru, 
a la Vinya dels Artistes de la 
Pobla de Cérvoles, que se suma 
al gruix ja emblemàtic d’inter-
vencions artístiques.

La presència d’artistes lleida-
tans fora del nostre entorn ha 

estat excel·lent. Teresa Vall Pa-
lou al Centre d’Estudis Catalans 
de la Sorbona de París, el mural 
de Josep Minguell a la parrò-
quia de la Verge del Carme de 
Sant Joan Despí, a Barcelona, 
les obres de Lluís Trepat al Co-
llège d’Espagne de París, les de 
Viladot al MUSAC de Lleó i al 
Centro Andaluz de Creación 
Contemporánea de Còrdova i 
la retrospectiva de Jean-Marie 
del Moral a la Fundació Forum 
tarragonina.

Josep Vallribera ha fet en-
guany 80 anys, i ho ha cele-
brat amb una mostra dedicada 
a les seves edicions singulars, 
i clou l’any amb l’obertura de 
l’any Guinovart, que recorda 
els deu anys de la seva mort, i 
que promou exposicions i acti-
vitats arreu.

Un moment de la visita del president d’Aragó, Javier Lambán, al monestir de Sixena.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’historiador d’art i con-
servador del Museu de Lleida 
Alberto Velasco va posar ahir 
en dubte el manteniment de les 
més de quaranta obres traslla-
dades des de Ponent al monestir 
de Sixena i va assegurar que “hi 
ha detalls que ens fan intuir que 
les condicions del monestir no 
són les més idònies per a aques-
tes peces”. Durant una entrevis-
ta a Catalunya Ràdio, l’expert 
en art es va mostrar preocupat 
per l’estat de les obres, sobretot 
perquè “el Tribunal Suprem po-
dria acabar resolent a favor el 
nostre i les obres podrien tornar 
al Museu de Lleida”. I és que se-
gons Velasco, la sala on s’expo-
sen les obres “té uns problemes 
d’humitat i salinitat molt greus 
que no es poden resoldre perquè 
el monestir està construït sobre 
llacuna”. 

“El dia que el president d’Ara-
gó va anar a veure les obres a Si-
xena havien col·locat una de les 
peces sepulcrals davant d’una 
columna de climatització i ha-
vien barrejat pergamins amb 
teixits i metalls”, va censurar 
Velasco, mentre que subratllava 
que aquests procediments “in-
compleixen tots els estàndards 
internacionals de conservació 
preventiva”. 

Respecte al buit que ha dei-
xat aquesta col·lecció a la pina-
coteca lleidatana, Velasco va 
dir que “són uns buits plens de 
significat” i serveixen per il·lus-
trar el que considera l’episodi 
més insòlit del Museu Diocesà 
de Lleida, encara que es tracta 

“Les condicions de les obres a 
Sixena no són les idònies”
Javier Lambán fa el tradicional discurs de Cap d’Any des del monestir de Sixena
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d’una fase “puntual” i en un fu-
tur exposaran noves obres. “El 
Museu Diocesà de Lleida és un 
gran museu amb una gran col-
lecció, i no tindrem cap proble-
ma per cobrir els espais buits”, 
va concloure Velasco.

Per la seua part, l’ajuntament 
de Vilanova de Sixena va pre-
sentar dimecres passat un escrit 
al jutge d’Osca amb el qual tor-
nava a demanar que la Guàrdia 
Civil entri a la pinacoteca lleida-
tana per emportar-se l’última de 
les 44 peces de la col·lecció, una 

pintura de La Immaculada que 
en el moment del trasllat estava 
extraviada. Velasco també va 
censurar aquesta actitud i va 
assegurar que “des que es va 
recuperar l’obra sempre hem 
tingut bona predisposició per 
entregar-la”.

Així mateix, el president 
d’Aragó, Javier Lambán, va 
gravar ahir el seu tradicional 
discurs de Cap d’Any al mones-
tir de Sixena, un escenari que 
en aquesta ocasió adquireix un 
significat molt més simbòlic.

El Liceu digitalitza 
les seues partitures 
en una prova pilot

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ El Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona va posar 
en marxa ahir una prova pi-
lot per digitalitzar les parti-
tures de les seues obres. Ho 
va fer durant la representació 
del clàssic Conte de Nadal de 
Charles Dickens, un muntat-
ge amb música d’Albert Gui-
novart i adaptació del text de 
David Pintó. 

El canvi, que s’emmarca 
dins del vintè aniversari del 
Liceu, permetrà que les for-
macions no hagin de passar 
les pàgines de les partitures 
mentre interpreten la mú-
sica, visualitzant les notes 
de forma contínua i line-
al, adequant el tempo a la 
interpretació.

Les biografies de 
Meryl Streep i 
Bowie, el 2018

LITERATURA

❘ MADRID ❘ Les obres autobio-
gràfiques de Mario Vargas 
Llosa, James Ellroy i Fer-
nando Aramburu, un assaig 
d’Elena Poniatowska sobre la 
dona a la història mexicana i 
les biografies de l’artista Jo-
an Miró, l’actriu Meryl Stre-
ep i el cantant David Bowie 
seran les protagonistes de les 
novetats de no-ficció de cara 
al 2018. 

Després de l’èxit de Pa-
tria, Fernando Aramburu 
tornarà a les llibreries amb 
Autoretrato sin mí, un text 
“més personal i compromès” 
en el qual plasma relacions 
familiars i amoroses.

Alberto Velasco.


