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La taula ‘Jesús entre els doctors de la llei’ acompanyarà les quatre que ja exhibeix el Museu de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ Una desena d’operaris 
van començar dilluns a treba-
llar en la primera part de la re-
modelació del discurs expositiu 
del Museu de Lleida, a l’església 
de l’antiga Llar de Sant Josep, 
el mateix dia que va arribar a 
l’equipament la taula Jesús en-
tre els doctors de la llei, cedi-
da pel MNAC i originària del 
monestir de Sixena (vegeu el 
desglossament). Les previsions 
són que les tasques s’allarguin 
una setmana i que dilluns quedi 
definitivament instal·lada l’es-
mentada taula al costat de les 
altres quatre amb les quals ja 
compta el museu lleidatà. Com 
ja va avançar SEGRE, el Museu 
de Lleida aprofitarà, entre altres 
modificacions, per fer canvis a 
la nau central, on s’instal·larà 
una gran vitrina d’uns sis metres 
de llarg dedicada a les ceràmi-
ques policromades de Lleida i la 
seua dispersió pel territori. Per 
això, aquest espai estarà tancat 
al públic mentre durin els tre-
balls. Una vegada finalitzats, ja 
tornarà a ser visitable. 

Tanmateix, la inauguració 
oficial està prevista uns dies 
més tard, a finals de la primera 
setmana de juliol, previsible-
ment el divendres 6, amb la no-
va consellera de Cultura, Laura 
Borràs. La seua presència serà 
una manera clara de recolzar 
l’equipament lleidatà després 

La consellera Borràs inaugurarà 
l’espai de Sixena del Museu
Els treballs de remodelació del discurs expositiu van començar dilluns

PATRIMONI ART

que aquesta remodelació sigui la 
conseqüència dels fets del passat 
11 de desembre, quan la Guàr-
dia Civil va entrar per escortar 
els operaris d’Aragó que es van 
emportar, per ordre judicial, 44 
peces del Museu originàries de 
Sixena. Val a recordar que al 
setembre la pintura gòtica in-
ternacional prendrà protagonis-
me on abans estaven les caixes 
sepulcrals, també traslladades 
a Aragó.

n La taula del retaule major 
de Sixena va viatjar dilluns 
del MNAC al Museu de Llei-
da sota cures extremes. El 
trasllat es va realitzar en una 
camioneta amb dos xòfers, 
amb la taula protegida en 
una caixa isotèrmica a mi-
da, amb escumes aïllants, ig-
nífugues, neutres, anticops i 

antixilòfags al seu interior, 
segons va publicar ahir El 
Periódico. Una conservado-
ra del MNAC va consignar en 
un informe l’estat de la peça. 
Quan es desembali al Museu 
de Lleida dilluns, una conser-
vadora del museu l’examina-
rà per comprovar que no ha 
patit danys.

Un viatge amb extrema cura

Primer festival 
solidari Rocs          
de la Seu 
d’Urgell
Projecten set films i 
recapten uns 700 €

CINE CURTMETRATGES

El primer Festival Rocs de la Seu d’Urgell va celebrar ahir la gala d’exhibició de films al Cinema Guiu.

CYNTHIA SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La sala 1 del 
Cinema Guiu de la Seu d’Ur-
gell va reunir ahir uns 200 es-
pectadors a la gala de la primera 
edició del Festival de Curtme-
tratges Juvenil Rocs, una ini-
ciativa cultural i solidària per 
recaptar fons a favor dels nens 
amb trastorns neurològics de 
la comarca. El festival, que va 
recaptar uns 700 euros, va pro-
jectar els set films que un grup 
de mig centenar d’alumnes de 
Secundària d’instituts de l’Alt 
Urgell ha gravat en les últimes 
setmanes especialment per al 
certamen, promogut per l’entitat 
local Jocs sense Fronteres i amb 

C. SANS

l’ajuda tècnica de l’Associació 
Cinematogràfica de l’Alt Urgell, 
com va informar SEGRE el pas-
sat 2 de juny. 

Des de l’organització van 
mostrar ahir la intenció que el 

festival tingui continuïtat am-
pliant la implicació dels centres 
escolars amb instituts de la Cer-
danya i fins i tot d’Andorra amb 
l’objectiu d’incrementar any re-
re any l’aportació econòmica 

al projecte. Els curtmetratges 
juvenils van tractar temes d’ac-
tualitat com el bullying escolar, 
les drogues, la malaltia mental 
de l’esquizofrènia o l’alcoholis-
me, entre d’altres.

Beca Mossèn 
Castells 
d’investigació

HISTÒRIA

❘ TREMP ❘ L’Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà, a Tremp, 
ha convocat la vuitena edició 
de la beca d’investigació his-
tòrica Mossèn Jesús Castells, 
dotada amb 3.000 euros i que 
des del 2011 fomenta els tre-
balls d’investigació dels fons 
documentals ingressats en 
aquest arxiu, inaugurat el 
2009. L’obra guanyadora 
de la beca –impulsada per 
l’ajuntament, el consell co-
marcal i la Generalitat– serà 
publicada per Garsineu en 
col·laboració amb l’IDAPA. 
El termini de presentació de 
projectes es tancarà el 30 de 
setembre. Més informació a 
cultura.gencat.cat/arxius/
acpj.

Establiments 
‘Voluntaris per         
la Llengua’

POLÍTICA CULTURAL

❘ LLEIDA ❘ El programa de Vo-
luntaris per la Llengua, im-
pulsat per la Generalitat i 
gestionat pel Consorci per 
a la Normalització Lingüís-
tica, compta ja a la ciutat de 
Lleida amb més de trenta 
establiments col·laboradors 
que faciliten les visites de pa-
relles d’alumnes de català i 
voluntaris lingüístics i també 
la pràctica del català. 

Floristeries, fleques, lli-
breries, botigues de roba, 
estancs, bars, restaurants, 
fruiteries o perruqueries om-
plen una llista que pot con-
sultar-se a www.cpnl.cat/
xarxa/cnllleida/voluntaris/
establiments/

Homenatge 
editorial a Ana 
María Matute

PUBLICACIONS

❘ MADRID ❘ Dilluns vinent es 
compliran quatre anys de 
la mort d’Ana María Matu-
te (Barcelona, 1925-2014). 
Com a homenatge, des d’ahir 
hi ha a les llibreries una edi-
ció especial d’Olvidado Rey 
Gudú (Destino), amb els di-
buixos pintats per ella ma-
teixa quan escrivia aquest 
llibre. Matute va decidir pu-
blicar-lo el 1996, després de 
guardar els originals durant 
vint anys, una obra que con-
siderava com el seu “testa-
ment” i la seua obra favorita, 
i que va publicar malgrat la 
superstició que hi sentia, que 
no era cap altra que si treia 
aquest llibre es moriria.

cfarre
Resaltado
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