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Sala del MNAC a Barcelona on s’exhibeixen els fragments de pintures murals de Sixena.

efe
❘ osca ❘ La conselleria de Cultura 
de la Generalitat ha reclamat 
davant del jutjat de primera 
instància número 2 d’Osca la 
imposició d’una fiança de 150 
milions d’euros en cas que final-
ment s’executi de forma provi-
sional la sentència del mes de 
juliol passat en la qual la ma-
gistrada Silvia Ferreruela or-
denava la restitució al monestir 
de Sixena de les pintures murals 
que conserva i exhibeix el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC) a Barcelona. En 
aquest escrit, Cultura al·lega 
que els fragments de pintures 
murals reclamats no es poden 
traslladar per criteris tècnics, 
ja que “moririen” en l’intent, 
com ja es va informar en els úl-
tims mesos després d’informes 
d’especialistes.

Aquest escrit forma part 
d’una nova bateria de recursos 
de la Generalitat per oposar-se 
a l’execució d’aquesta sentència, 
que en el seu moment ja va ser 
recorreguda davant de l’Audi-
ència Provincial d’Osca i que 
s’espera resolució. Així doncs, 
en un segon escrit, s’insta l’Au-
diència d’Osca a modificar la 
interlocutòria en la qual va re-
conèixer i va legitimar l’ajunta-
ment de Vilanova de Sixena a 
reclamar l’execució de la referi-
da sentència sobre les pintures 
murals. L’argument és que en 

cultura exigeix 150 milions  
de fiança pel mural del MNac
En cas de dur-se a terme el trasllat de les pintures al monestir de Sixena

patrimoni litigi

aquest recurs municipal con-
tra el MNAC també havia de 
formar part la Generalitat com 
a competent en matèria de pa-
trimoni cultural. I en el tercer 
escrit presentat al jutjat, la Ge-
neralitat al·lega que, justament 
com a titular en matèria de béns 
patrimonials, ha de ser tinguda 
en compte la seua opinió en re-
lació amb l’execució de la sen-
tència instada des del consistori 
altaragonès.

n La nova bateria d’escrits 
al jutjat oscenc es produeix 
una setmana després que la 
Generalitat, per la seua part, 
demanés també l’autorització 
judicial perquè dos tècnics 
propis –o en el seu defecte 
designats pel jutjat– puguin 
inspeccionar les condicions 
en les quals es troben expo-

sades les peces que van ser 
entregades l’estiu passat pel 
MNAC i que formen part 
del litigi per la compraven-
da d’obres a les monges de 
Sixena als anys vuitanta i 
noranta, part de les quals es 
troben al Museu de Lleida, i 
que són reclamades també 
des d’Aragó.

‘Inspecció’ del monestir

Demanen 2 anys 
per a l’exdirector 
de l’academia

cine

❘ MaDriD ❘ La Fiscalia de Ma-
drid sol·licita dos anys de 
presó i un milió d’euros de 
multa per a l’exdirector de 
l’Academia de Cine Enrique 
González Macho per “ma-
nipular” el nombre d’espec-
tadors en l’exhibició de la 
pel·lícula La isla interior, 
per obtenir així subvencions. 
El fiscal demana la mateixa 
pena per al productor Juan 
Romero Iglesias per delictes 
de falsedat en document pú-
blic i de frau de subvencions. 
Si no abonessin la multa, el 
fiscal sol·licitaria sis mesos 
més de presó.

Hollywood es 
disculpa pel 
vídeo ‘fúnebre’

cine

❘ los aNgeles ❘ Nova ronda de 
disculpes ahir de l’Acadèmia 
de Hollywood a Instagram. 
Al desastre viscut en l’entre-
ga del premi a la millor pel-
lícula, es va sumar l’incident 
amb el vídeo In Memorian, 
en què va aparèixer la foto 
de la productora australiana 
Jan Chapman en lloc de la de 
la dissenyadora de vestuari 
morta, també australiana, Ja-
net Patterson. L’Acadèmia 
va manifestar les disculpes 
a Chapman per la foto i va 
expressar les seues condolen-
ces a la família de Patterson.

“Només som quatre tios 
amb els peus a terra que 
s’ho passen bé tocant”
Els Amics de les Arts firmen discos a Lleida

música grups

els Amics de les Arts van firmar discos ahir al Media Markt de Lleida davant més d’un centenar de fans.

j.B.
❘ lleiDa ❘ “La música té una co-
sa molt peculiar: és intangible, 
immaterial, però et fa ballar, 
riure, plorar... És un estrany 
poder”, van argumentar ahir 
a Lleida Els Amics de les Arts. 
El quartet barceloní de pop-folk 
va congregar més d’un centenar 
de fans al Media Markt en una 
firma de discos promocional del 
seu últim treball discogràfic, Un 
estrany poder, publicat la set-
mana passada. 

“Més que un estrany poder 
sobre els fans, tenim una es-
tranya sort de poder viure de 
la música cantant en català, un 
fet  que suposa un mercat re-
duït”, va explicar a SEGRE Dani 
Alegret, el teclista de la banda. 

Després de tres álbums d’èxit, 
continuen controlant la fama. 
Joan Enric Barceló, guitarrista 
i cantant, va assegurar que “si 
algú cantant en català es posa 
subidito, és que no en té ni idea. 
Només som quatre tios que to-
quem de peus a terra i que s’ho 
passen bé tocant”. 

Per a aquest nou disc, van 
confiar en el productor escocès 
Tony Doogan, un “entrenador” 

aMaDo forrolla

que “es va sorprendre que po-
guéssim viure de la música en 
un mercat com el català, que ja 
havíem trobat el públic i que ara 
només havíem d’explorar-lo més 
profundament”, va afegir Bar-
celó. Ferran Piqué, guitarrista i 
cantant, va assenyalar que “el 

resultat ha estat un so més com-
pacte, més contundent”. 

Per comprovar-ho en directe 
caldrà esperar el 20 d’abril, en 
el primer concert de la gira a 
Llinars del Vallès. El 29 d’abril 
oferiran de moment el seu únic 
concert a Ponent, al festival 

Re-sona de Torrefarrera, que 
ahir van aprofitar també per 
presentar-lo en un acte en l’IEI. 

Encapçalaran un car tel l 
juntament amb els lleidatans 
EnZel i DJ Moka. Entrada: 25 
euros, 18 euros anticipada a 
Codetickets.

feStivAL re-SoNA
el festival re-sona de 
Torrefarrera, el 29 d’abril, 
amb l’únic concert del 
quartet previst a Ponent
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Els Amics de les Arts 
presenten a Lleida 
‘Un estrany poder’
Lleida
AGÈNCIES
El 6è Festival Re-Sona de Torre-
farrera comptarà, el pròxim 29 
d’abril, amb Els Amics de les Arts, 
que presentaran el seu nou disc 
Un estrany poder. El de Torrefa-
rrera serà l’únic concert que el 
grup té previst oferir a Lleida per 
presentar el seu nou treball.

Enguany, l’edició del Re-Sona. 
organitzat per l’Associació Cultu-
ral i per l’ajuntament de Torrefa-

rrera, torna al pavelló municipal 
de la localitat amb un cartell que 
completen els EnZeL, grup lleida-
tà revelació de la temporada amb 
el seu primer disc Capità Ibupro-
fèn i Dj Monka serà l’encarregat 
de tancar el festival.

NOU DISC I NOVA GIRA

Tres anys després del seu últim 
disc, Els Amics de les Arts han pu-
blicat un nou àlbum, Un estrany 
poder. Amb 11 anys de trajectòria 

a l’esquena, la banda segueix 
apostant per fer un salt endavant 
a cada disc. Per produir-lo, enre-
gistrar-lo i mesclar-lo han comp-
tat amb Tony Donogan, una de les 
figures clau per entendre la mú-
sica pop independent britànica 
dels darrers vint anys.

Ahir, Els Amics de les Arts van 
estar signant el seu nou treball i 
fent-ne promoció a la botiga Me-
diamarkt, de Lleida, on va aple-
gar-s’hi nombrós públic.

FOTO: Tony Alcántara / ‘Els Amics de les Arts’ van estar signant el seu nou disc ‘Un estrany poder’

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Lleida, ha tingut lloc la pre-
sentació de la 28a edició del 
Concurs Joves Cuiners Àngel 
Moncusí, a càrrec del president 
d’Hostaleria de Lleida, Josep 
Castellarnau; de Natàlia Rubio, 
membre de la junta directiva de 
la Federació; Gregori Canalies, 
representant de l’Escola d’Hote-
leria i Turisme de Lleida, i Josep 
Ramon Cases, en representació 
de les diferents societats gas-
tronòmiques que elaboraran el 
Sopar de lliurament de premis.

Procedents de diferents res-
taurants i hotels de la demarca-

ció de Lleida, així com de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida, 
col·laboradora com cada any 
amb Hostaleria de Lleida, els 14 
participants hauran de demos-
trar la seva creativitat i tècnica 
a la cuina. La cita serà el pro-
per dilluns, 6 de març, a l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida. 
El concurs començarà a les 09h 
del matí. A partir de les 16.30h 
començarà la presentació dels 
seus plats davant del jurat. El 
guanyador gaudirà d’un sopar 
per a dues persones a qualsevol 
restaurant del país guardonat 
amb 3 estrelles Michelin.

29è concurs de 
Joves Cuiners 
‘Àngel Moncusí’

FOTO: Escola d’Hoteleria / Presentació del concurs a l’Escola

El primer dijous de cada mes 
al Cafè del Teatre torna Poetry 
Slam. Aquesta inciativa és una 
plataforma de creació artística 
que posa al centre la paraula 

i l’escena. Després de les dife-
rents propostes poètiques, el 
públic decideix quines són les 
millors combinacions de subs-
tantius, verbs i emocions.

Una nova edició de ‘Poetry 
Slam’ torna al Cafè del Teatre

FOTO: T. Alcántara / Els versos de Poetry Slam es van tornar a escoltar
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