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La taula de Benavarri continuarà
‘fitxada’a Catalunya i Aragó

L’Espai Orfeó obre
un‘gastrobar’amb
el concert d’avui

Com a Bé d’Interès Nacional, encara que l’expedient català s’enviarà a la DGA
GUILLERMO MESTRE/HERALDO DE ARAGÓN

J.B.

❘ LLEIDA ❘ El polèmic fragment de
retaule de Benavarri amb l’escena de La Resurrecció que dijous va canviar de propietari –de
la Diputació de Lleida al Govern
d’Aragó– figurava des de l’any
2009 com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) al catàleg de Patrimoni Cultural tant
de Catalunya –posseïdora de
l’obra– com d’Aragó, que aspirava a tenir-la. Ara que ho ha
aconseguit, després de cinc anys
de batalla judicial, la taula de
Pere Garcia de Benavarri continuarà fitxada també a les dos
comunitats.
Fonts de la conselleria de Cultura van explicar ahir a SEGRE
que “al catàleg del Patrimoni català continuarà constant la tau-

MÚSICA

Classe i concert
de la pianista Clara
Yang a Cervera
❘ CERVERA ❘ L’Auditori de Cervera acollirà demà a les 18.00
hores un recital de la pianista nord-americana d’origen
xinès Clara Yang amb obres
de Chopin, Schumann i dos
compositors nord-americans
del segle XX.Yang, que ha actuat en escenaris com el Carnegie Hall de NovaYork, impartirà al matí una classe magistral a alumnes del Conservatori.

INVENTARI DEL MUSEU

El Museu de Lleida ha donat
de baixa al registre del seu
inventari d’obres la taula
de Garcia de Benavarri
la de Benavarri com a BCIN, encara que informant que l’obra ja
no segueix a Catalunya, i la Diputació General d’Aragó heretarà l’expedient de la peça”. En
aquest sentit, des de la direcció
general de Patrimoni Cultural
s’enviarà a la seua homòloga a
Aragó l’expedient d’aquesta taula gòtica del segle XV perquè incorporin tota la informació sobre la peça als seus arxius patrimonials.
S’ha de recordar queAragó va
incloure la taula al catàleg del
seu patrimoni artístic poc després que manifestés la seua intenció de reclamar el dret de retracte. El juliol del 2009, el consorci del Museu de Lleida –on la

❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó oferirà
un nou servei de gastrobar
durant els dies de concert, que
s’estrenarà avui (22.30 h)
amb l’actuació del grup lleidatà La Ruta de les Estrelles.
Així, des de les 21.00 hores i
fins a la mitjanit, el Bar Gilda servirà tapes i begudes
abans i després del concert en
un nou cicle denominat Off
Orfeó.

La caixa amb la taula de Benavarri a l’arribar dijous al Tribunal Superior de Justícia a Aragó.

Diputació va dipositar l’obra–
va presentar un recurs contra
aquesta catalogació al Tribunal
Superior de Justícia d’Aragó, que
aquest va desestimar l’any passat.
Per la seua part, el Museu de
Lleida va ultimar ahir la notificació oficial a la direcció general de Patrimoni de la Generalitat sobre tot el procés, informant
que la Diputació de Lleida ha
retirat el dipòsit d’aquesta obra
d’art –que va formalitzar l’abril
del 2009, encara que mai va poder exhibir-se al públic per la intervenció judicial– i que han donat de baixa aquesta peça en el
registre de l’inventari de la pinacoteca lleidatana.

MUSEU D’OSCA

La presentació oficial de l’obra a
Aragó, “ben aviat, no tardarà”
■ Fonts del Govern d’Aragó
van confirmar ahir que el
fragment de retaule de Pere
García de Benavarri va arribar dijous al Museu Provincial d’Osca, on “els tècnics i
conservadors duran a terme
els estudis pertinents” sobre
la peça, i quedarà dipositat
de forma provisional fins que
es decideixi la seua destina-

ció final, que ja ha reclamat
l’ajuntament de Benavarri.
Van afegir que la presentació
oficial de l’obra serà “ben aviat, no tardarà”.
Val a recordar que la consellera de Cultura aragonesa
es trobava aquesta setmana
a Palerm (Itàlia) inaugurant
una exposició sobre la Corona d’Aragó.

MÚSICA

La cantant de
jazz Carla Cook,
demà a Montsó
❘ MONTSÓ ❘ L’Auditori Sant Francesc de Montsó acollirà demà (20.00 h, 12/10 €) un concert de la cantant nord-americana de jazz Carla Cook
–que va actuar dijous passat
en el JazzTardor de Lleida–,
acompanyada perAlbert Bover (piano), Ignasi González
(contrabaix) i Jo Krause (bateria), organitzat pels Amics
del Jazz de Montsó i l’ajuntament.

AMADO FORROLLA

Marcel·lí Antúnez, a la UdL ■ El fundador de La Fura dels Baus

Marcel·lí Antúnez va participar ahir a la Universitat de Lleida en
un col·loqui sobre la robòtica vista per l’art i la ciència.

