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L’artista va cremar fa uns dies un dels seus dibuixos al seu taller com a prova per a la foguera final.

ARTEXPOSICIONS

La querella contra Piris per
l’art es podria estendre a
Tresserras, Ros i Gilabert

PATRIMONIPLETDEL’ART

Imatge d’arxiu del frontal de Berbegal al Museu de Lleida.

� LLEIDA � La querella contra el bis-
be Piris per presumpta apropia-
ció indeguda de l’art en litigi es
podria estendre al conseller de
Cultura, Joan Manuel Tresser-
ras; l’alcalde de Lleida,Àngel
Ros; el president de la Diputa-
ció, Jaume Gilabert, i el presi-
dent del consell del Segrià, Ri-
card Pons. Els ajuntaments os-
cencs de Berbegal i Peralta de
Alcofea, que s’han querellat con-
tra Piris per la presumpta apro-
piació de tres obres, es plante-
gen la possibilitat d’ampliar la
querella contra els quatre polí-
tics esmentats, membres, junta-
ment amb Piris, del Consorci del
Museu de Lleida.Així ho va ex-
plicar ahir l’advocat Jorge Espa-
ñol, que defensa Peralta i Ber-

begal. Español va dir que “cal
esperar que, tard o d’hora, el bis-
be Piris doni compte de totes les
seues responsabilitats davant del
jutge, sense descartar que la de-
núncia es pugui estendre a aque-
lles autoritats civils que li puguin
servir de parapet” per no entre-
gar les obres. Piris sempre ha ex-
plicat que no les entrega perquè
no en disposa, ja que les té el
Consorci del Museu.

LLEONARD DELSHAMS

La presentació d’una quere-
lla contra Piris ha provocat una
onada de solidaritat amb el bis-
be a Lleida.Vint entitats han re-
dactat un manifest en què ex-
pressen el seu rebuig a la pres-
sió que suporta Piris, via penal
inclosa. Un jutjat d’Osca es va
inhibir en la querella contra el
bisbe i Berbegal i Peralta la van
presentar llavors davant del jut-
jat d’Instrucció 50 de Madrid, el

titular del qual, després de dir
que els fets relatats en la quere-
lla“fan presumir la possible exis-
tència d’una infracció penal”, se
n’ha inhibit a favor dels jutjats
d’Osca.

D’altra banda, el president
d’Aragó, Marcelino Iglesias, va
dir ahir que no hi ha una cam-
panya contra Piris i va afegir que,
si n’hi hagués, hi estaria en con-
tra.

SUPORT AL BISBE

La querella contra Piris ha

provocat una onada de

suport al bisbe de la

societat de Lleida

S’ho plantegen Berbegal i Peralta de Alcofea

J.B.
� BARCELONA �Perico Pastor va com-
plir el que havia promès. L’ar-
tista lleidatà va calar foc ahir a
la nit als sis dibuixos que van
quedar sense vendre de la tren-
tena que van formar part del seu
últim i singular projecte, titulat
F!!!. El pintor de la Seu d’Urgell
va celebrar d’aquesta manera la
seua particular revetlla de Sant
Joan amb la foguera més artís-
tica. Perico Pastor va inaugurar
aquesta original mostra de di-
buixos dimarts a la galeriaA&D
de Barcelona. Les obres, dibui-
xos sobre paper Japó amb figu-
res humanes de mida natural, es
van penjar al pati de la galeria.

Des de feia unes setmanes, tam-
bé estaven penjats a Internet
amb una advertència insòlita:
els que no s’haguessin venut fins
ahir a la nit, els cremaria en ple-
na revetlla de Sant Joan. L’artis-
ta va mostrar ahir la seua satis-
facció després d’haver salvat
una vintena de dibuixos, adqui-
rits a preus d’entre els 800 i els
1.500 euros. Pastor vol enviar
així un missatge d’optimisme en
plena crisi: “No passa res per
cremar-los, continuaré pintant.”

La fogueramés artística
El pintor lleidatà Perico Pastor celebra la revetlla de Sant Joan cremant els
dibuixos que no ha venut || Sis d’una sèrie de 30 exposats a Barcelona

Cultura

Tremp rep
el llegat de
l’escriptoraMaria
Dolors Boixadós
Reediten una novel·la
de l’autora pallaresa

LITERATURA

�TREMP � Els hereus de l’escrip-
tora pallaresa Maria Dolors
Boixadós n’han llegat el fons
bibliogràfic i documental a la
localitat deTremp, on aques-
ta autora, nascuda a Sort als
anys vint, va passar bona part
de la seua infantesa i adoles-
cència, informaAnna Farràs.
Amb la novel·laAguas muer-
tas, Boixadós va ser finalis-
ta del primer premi Nadal el
1945—guanyat per Carmen
Laforet amb l’obra Nada—,
tot i que el llibre no es va edi-
tar fins al 1970. El 1946 es va
casar i es va traslladar amb el
seu marit a Veneçuela i, el
1959, a Oak Ridge,Tennessee
(EUA), on va exercir de pro-
fessora universitària. L’ajun-
tament de Tremp reeditarà
una de les seues novel·les,Ba-
lada de un músico (1968),
que es presentarà en la inau-
guració, el 3 de juliol a la Bi-
blioteca Maria Barbal, d’una
exposició dedicada a l’escrip-
tora. Boixadós vamorir fa dos
anys a Miami.

Venen unPicasso per
42,1milions d’euros
� LONDRES � El bevedor d’absen-
ta, un famós Picasso del pe-
ríode blau que, en realitat, és
un retrat de l’amic de joven-
tut de l’artista,Ángel Fernán-
dez de Soto, va ser venut ahir
en una subhasta a la casa
Christie’s de Londres per 42,1
milions d’euros. Fonts de la
galeria van explicar que “hi
ha una ferotge demanda in-
ternacional en el mercat de
l’art, particularment pel més
estrany i el millor” i que els
inversors procedeixen, sobre-
tot, de Rússia, la Xina i Prò-
xim Orient.

Mucha a CaixaForum,
amb21.000 visites
� LLEIDA � L’exposició Alphonse
Mucha. Seducció, moderni-
tat i utopia, inaugurada el
passat 10 de febrer a Caixa-
Forum Lleida, ja ha rebut
21.000 visites. La mostra es-
tarà oberta fins a l’11 de juli-
ol.

KylieMinogue, en el Dia
de l’Orgull Gai aMadrid
� MADRID � La cantant Kylie Mi-
nogue actuarà a Madrid el 3
de juliol en el Dia de l’Orgull
Gai, en què estrenarà en di-
recte el tema All the lovers,
primera cançó extreta del seu
nou disc Aphrodite, que es
publica el 6 de juliol.

OBRES DE GRAN FORMAT

Perico Pastor va pintar

una trentena de dibuixos

de gran format, un al dia

durant l’últim mes


