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El festival Mostremp debat 
la relació entre el cine                     
i els contes i llegendes
Segona jornada, amb l’escriptor Pep Coll

CINE CERTAMEN

El moderador del debat, Jaume Solé, amb Pep Coll, Ferran Blanch i Octavi Espuga ahir al festival.

J.B.
❘ TREMP ❘ Les llegendes i els contes 
populars han estat sempre una 
gran font d’inspiració per al setè 
art. Així va voler posar-ho de 
manifest ahir el festival de cine 
rural Mostremp, en una edició 
en la qual el certamen posa es-
pecial accent en el gènere fan-
tàstic, amb una taula redona 
sobre l’estreta vinculació entre 
els contes i llegendes i la creació 
cinematogràfica. 

Així, va comptar amb la pre-
sència de dos cineastes lleida-
tans, Ferran Blanch i Octavi 
Espuga, i de l’escriptor palla-
rès Pep Coll que, per obrir el 
debat, va retrocedir fins a l’anti-
ga Grècia –a la seua última no-
vel·la recrea la vida del filòsof 

Heràclit–, per sentenciar que 
“si Homer no hagués escrit so-
bre la guerra de Troia, aquestes 
llegendes s’haurien perdut”.  En 
un to més tècnic, Ferran Blanch 
va comentar que “el paper del 
contacontes en el cinema el re-
presenta la veu en off”. 

La taula redona cinematogrà-
fica es va celebrar a l’aire lliure, 
a l’exterior de l’espai cultural 
La Lira, on avui dissabte a les 

MOSTREMP

12.30 h. està previst també un 
altre debat, Cinema en femení, 
en aquest cas sobre la dona en 
el món de la creació i direcció 
de cine amb les directores Neus 
Ballús, Sílvia Quer i Laura Jou.

D’altra banda, el festival va 
projectar diversos films sobre 

geoparcs per donar a conèi-
xer aquesta figura de protec-
ció i promoció socioeconòmica 
coincidint amb l’entrada aquest 
passat mes d’abril del territori 
de la Conca de Tremp-Montsec 
en la xarxa mundial que impul-
sa la Unesco. 

El públic també va poder veu-
re els primers set curtmetratges 
a concurs a la secció oficial del 
festival. Avui es projectaran 
els vuit restants (19.00 hores), 
després de la secció dedicada a 
curts dels Pallars i la Ribagorça 
(17.30).

ENTREGA DE PREMIS
El festival de cine rural 
Mostremp culminarà        
demà (18.00 h) amb 
l’entrega de premis

El ministre Guirao, dimecres amb la delegada del Govern espanyol i el director i el president del MNAC.
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❘ SARAGOSSA ❘ La consellera de 
Cultura del Govern d’Aragó, 
Mayte Pérez, es reunirà “prò-
ximament” amb el ministre de 
Cultura, José Guirao, segons va 
anunciar ahir el diputat autonò-
mic i secretari general del PSOE 
d’Aragó, Darío Villagrasa, que 
va assenyalar que en aquesta 
trobada es podran emetre “tota 
mena de judicis” sobre assump-
tes com els béns artístics del mo-
nestir de Sixena. Villagrasa va 
sortir així al pas per respondre 
poques hores després a les críti-
ques de la portaveu parlamentà-
ria de Ciutadans Aragó, Susana 
Gaspar, que va atribuir ahir als 
“pagaments i hipoteques” del 
PSOE amb “els seus socis in-
dependentistes i populistes” la 
proposta que el ministre Guirao 
va comentar dijous a Barcelona 
de mantenir les pintures murals 
de Sixena al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) 
fins que hi hagi una resolució 
judicial definitiva. 

Villagrasa va recordar que el 
PSOE d’Aragó i l’executiu re-
gional sempre han defensat la 
propietat aragonesa d’aquestes 
obres per exposar-les al cenobi 
i va titllar els dirigents de Ciuta-
dans de “còmplices actius” amb 
el govern central de Mariano 
Rajoy quan va aplicar l’article 
155 i el llavors ministre de Cul-
tura, Íñigo Méndez de Vigo, no 

Aragó fixa ara una cita amb         
el ministre per l’art de Sixena
Després de les paraules de Guirao recolzant que les pintures segueixin al MNAC
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va prendre “cap tipus de deci-
sió” per entregar a Aragó els 
béns de Sixena, “per la qual 
cosa van ser les forces de segu-
retat les que els van tornar, a 
iniciativa de la jutge”, en al·lusió 
a les peces que es van traslladar 
el desembre des del Museu de 
Lleida.

Per la seua part, la portaveu 
de Cs Aragó va exigir al minis-
tre de Cultura que sigui “im-
parcial” i va opinar que Guirao 

va realitzar aquestes declaraci-
ons per “desconeixement i falta 
d’informació” sobre la situació 
del monestir i l’estat dels béns 
que ja han estat traslladats des 
del Museu de Lleida i el MNAC. 
Gaspar va destacar la “tebiesa” 
ara del Govern d’Aragó (del 
mateix color polític que el de 
la Moncloa) i va anunciar que 
preguntarà en sessió plenària de 
les Corts aragonesa a la conse-
llera de Cultura si ha sol·licitat 

de manera formal a Guirao que 
rectifiqui les seues declaracions.

D’altra banda, l’alcalde de 
Vilanova de Sixena, Ildefonso 
Salillas, va afirmar ahir que el 
monestir “està preparat” per 
rebre i conservar en bones con-
dicions les pintures murals del 
MNAC. “Aquestes pintures han 
patit més a Catalunya els últims 
anys que durant els segles que 
van estar a Sixena”, va assegu-
rar Salillas.

Troben a Terol 
una valuosa tela 
napolitana

ART

❘ TEROL ❘ Ennegrit pel fum de 
l’incendi que va patir a la 
Guerra Civil el temple de 
Santa María de Mora de 
Rubielos, a Terol, el qua-
dre L’educació de la Verge 
(1728), del mestre barroc 
napolità Genaro Sarnelli, va 
passar desapercebut durant 
vuit dècades en una fosca ca-
pella lateral fins que uns ulls 
experts van distingir una fir-
ma i la restauració va revelar 
uns valuosos pigments i una 
singular iconografia. Aquest 
quadre gairebé únic pot veu-
re’s ja restaurat en aquesta 
església turolenca.

Recopilatori de 
Sidonie per 
celebrar 20 anys

MÚSICA

❘ LOGRONYO ❘ Sidonie celebrarà 
els seus vint anys sobre l’es-
cenari amb el recopilatori Lo 
más maravilloso de Sidonie, 
que sortirà a la venda abans 
que s’acabi l’any, i prepara 
gira per Llatinoamèrica el 
2019, segons va avançar ahir 
el seu cantant, Marc Ros, al 
capdavant de la banda al fes-
tival MUWI Rioja de Logro-
nyo. El recopilatori recollirà 
els millors temes de la car-
rera del conjunt català, en la 
qual han gravat vuit discos, 
l’últim dels quals El peor gru-
po del mundo (2016).
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