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Una de les sales d’exposició gràfica i dematerial antic del Museu Hidrolèctric de Capdella.

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA

❘ CAPDELLA ❘ El Museu Hidroelèc-
tric de Capdella, al Pallars Jus-
sà, inaugurarà demà dissabte els
nous espais d’aquest equipa-
ment que aprofita les infraes-
tructures d’una central que va
començar a funcionar al gener
del 1914 i que es va convertir
en la primera productora indus-
trial d’electricitat per als con-
sumidors de Catalunya. El pro-
jecte museístic es va posar en
marxa el 2002 (vegeu el des-
glossament) i en aquests últims
anys ha anat creixent dins de la
xarxa territorial de centres ins-
crits al Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya de la Ge-
neralitat. El director dels serveis
territorials a Lleida d’Empresa
i Ocupació, Octavi Miarnau, té
previst estrenar els nous espais
i atractius d’aquesta infraestruc-
tura museística, des de l’expo-
sició permanent fins a les peces
exposades a l’exterior del recin-
te, passant per l’interior de la
central, la forja, la locomotora
i el funicular de l’estany Gen-
to.

Aquesta inauguració s’em-
marca dins de les activitats de
celebració del centenari de l’ini-
ci dels treballs de construcció
de la central hidroelèctrica, que
van començar el 2011. S’ha de
recordar que la construcció i po-
sada en marxa d’aquesta cen-
tral, promoguda pel diputat
Emili Riu, nascut a Sort, va ser
una obra colossal en la seua
època, que va necessitar l’esforç
de milers de treballadors per-
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què es fes realitat. En aquest
sentit, la visita guiada a la cen-
tral permet conèixer a través de
nombrosa documentació grà-
fica històrica i material elèctric
els tres actors que van intervin-
dre en aquesta empresa èpica:
el territori de muntanyes i llacs
de la vall Fosca, la tecnologia
que va fer possible aquesta obra
i la determinació humana que
va encoratjar tot el projecte fa
un centenar d’anys. La visita
acaba a l’interior de la central,
on el públic pot observar les mà-
quines, encara en funcionament.

■ El projecte del Museu Hi-
droelèctric de Capdella va ar-
rencar fa deu anys i ha cres-
cut de forma gradual amb
nous espais i maquinària re-
cuperada, cedits per Endesa.
Per la seua part, el fons do-
cumental del museu està for-
mat per més de 500 peces de
material elèctric, el conjunt
de la central hidroelèctrica

i un arxiu fotogràfic de 1.500
imatges.

Aquest museu, que l’any
passat va rebre 4.200 visi-
tants, disposa d’una àmplia
oferta didàctica de visites gui-
ades, tallers i cursos per a tots
els nivells educatius, i comp-
ta amb un equip de cinc gui-
es interpretadors, la majoria
extreballadors de la central.

El projectees va iniciar el 2002 i
l’anypassat va rebre4.200visites

El baríton Joan Pons
anuncia que es
retira de l’òpera

LÍRICA

❘ BARCELONA ❘ El baríton Joan
Pons va anunciar ahir a tra-
vés del Facebook que es reti-
rarà de l’òpera després de
participar a l’Aïda que es po-
sarà en escena al Liceu de
Barcelona del 21 al 30 de ju-
liol. El cantant menorquí, que
el mes que ve farà 66 anys,
va rebre al novembre un ho-
menatge delsAmics de l’Òpe-
ra de Lleida i la Paeria.

Els Stones estan
assajant per a una
hipotètica gira

MÚSICA

❘LONDRES ❘El guitarrista dels Ro-
lling Stones, Keith Richards,
va revelar ahir en una entre-
vista a la BBC que el grup ja
ha assajat en un parell d’oca-
sions de cara a la tan rumo-
rejada gira del cinquantè ani-
versari, que tindria lloc hipo-
tèticament l’any 2013.
Richards va assegurar que se
senten bé i que “està pas-
sant”.“Però quan? Encara no
ho puc dir.”

L’Audiència resol contra el
Govern per una taula del
s. XV que reclamava Lleida
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❘MADRID ❘ L’Audiència Nacional ha
desestimat el recurs contenciós
administratiu que va interposar
la Generalitat contra l’ordre del
20 de gener del 2010 del minis-
teri de Cultura que va adjudicar
aAragó un oli sobre taula del se-
gle XV, que es va subhastar al
juny del 2009 a la salaAlcalá de
Madrid i pel qual litigaven tant
el Govern aragonès com el cata-
là, en aquest cas per destinar la
peça al Museu de Lleida.

A instàncies de la Diputació
de Lleida, la Generalitat va re-
clamar aquesta obra —que el
ministeri va adquirir en aquella
subhasta per 9.500 euros—, ate-
nent l’informe tècnic aportat pel
conservador del Museu de Llei-
daAlbertVelasco, que indicava
que l’autor d’aquesta taula, que
representa la imatge del Calva-

ri, és l’artista Pere Espallargues
i la procedència és l’església de
Son, al Pallars Sobirà.Tot i així,
el ministeri va fer cas al seu dia
a l’informe tècnic aragonès, que
atribueix el Calvari a l’artista
Bartolomé García, col·labora-
dor de Pere García de Benavar-
ri, i en fixa la procedència a l’es-
glésia de l’Hospital de Sant Ju-
lià i Santa Llúcia de Barbastre,
i va acabar destinant l’obra al
Museu d’Osca.

La Generalitat va recórrer
aquesta decisió però, com va in-
formar ahir l’Heraldo de Ara-
gón, l’Audiència ha argumentat
ara la “impossibilitat” d’atribu-
ir l’autoria o origen de l’obra i
s’ha decantat pel “criteri del mi-
nisteri de Cultura de destinar la
peça a un museu de titularitat
estatal”.
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Públic assistent ahir al concert dels Thiki Phantoms.

El FIB de Benicàssimobre
les portes a tots els públics
AGÈNCIES
❘ BENICÀSSIM ❘ El Festival Interna-
cional de Benicàssim (FIB) va
obrir ahir a la tarda les portes
a l’edició número 18, la de la
majoria d’edat, que també és
la més atípica de les celebra-
des fins ara, ja que està dirigi-
da a tots els públics, amb un

cartell dispar que reuneix fins
diumenge noms comThe Hor-
rors, De La Soul, Bob Dylan,
New Order, Stone Roses o el
discjòquei David Guetta.

El festival espera uns 40.000
fibers diaris, xifra que suposa-
ria un total de 160.000 espec-
tadors.
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