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De jove signava les seves obres 
com a Beni. Eren les espurnes 
del que esdevindria més en-
davant i encara no formava el 

nom complert. El cel d’Àger, els turons 
del Montsec d’Ares, les vivències a Tremp, 
modelarien des d’un principi en Benet 
Rossell un esperit inquiet, creador, obert 
com el paisatge que l’envoltava i que el va 
dur a buscar la seva expressivitat en múlti-
ples canals. La pintura, la prosa, la poesia, 
el cinema o la fotografia només van ser 
mitjans per expressar allò que amb la vi-
sió d’artista volia transmetre a aquells que 
el volguessin escoltar. En aquest número 
del DiS volem fer una aturada en el temps 
per passejar en les vivències d’aquest mes-
tre multidisciplinari d’Àger posant veu a 
aquells que el van conèixer i van conviure 
amb el seu esperit creador.

Però també esperem que, a través de la 
lectura dels textos dels qui hi col·laboren, 
vostès, lectors, aprofundeixin en la figura i 
l’obra d’en Benet, un lleidatà que va viure 
des de dins el Maig del 68 a París, va buscar 
l’espiritualitat al Nepal o l’Índia, va confluir 
amb creadors d’aquí i de fora, fos quina fos 
la seva disciplina artística.  

Cristina Giorgi ens presenta el Benet ar-
tista, poeta, plàstic, lligat al Montsec i po-
derós rodamón. Francesc Fité s’endinsa en 
la mirada metafísica del creador cap, un al-
tre cop, al Montsec i centra un perfil d’una 
persona capaç de crear un univers creatiu  
amb una visió única de la realitat. I Jaume 
Pont ens endinsa en la figura del Rossell 
pensador, escriptor, patafísic, i coincideix 
amb Fité a destacar aquest univers propi i 
interior del creador d’Àger i que defineix 
com a rossellià. 

Així doncs, els recomanem que s’impreg-
nin d’aquest univers i de l’esperit que el cel 
i la terra d’Àger i el Montsec van confluir 
en aquest artista global, metafísic, somni-
ador, obert i inquiet. Si ho fan, podran tor-
nar a passejar pels carrers de Lleida ciutat i 
observant les formes naturals, arrodonides 
de l’Ametlla com balla; la força i esperança 
expressada en una salut de ferro a l’Hospi-
tal Arnau, o les formes que cerquen en totes 
direccions i arriben a tot arreu del recupe-
rat de l’oblit d’un magatzem Arbre Paer, 
podran comprendre la força creativa que 
va ser capaç de transmetre Benet Rossell i 
arribar, potser, a una conclusió agosarada 
que es resumiria girant una expressió po-
pular: “A cops, la natura és capaç d’imitar 
l’art”. ■
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Fill d’Àger, Benet Rossell va 
viure a Tremp fins als disset 
anys, quan va baixar a Bar-
celona per anar a la Univer-

sitat, però a l’estiu tornava a Àger, a 
la casa pairal, i es retrobava amb el 
miracle de la llum eterna de la Vall 
que acabà per convertir-lo en artista. 

La seva obra evoca sovint les emocions viscudes en 
aquell temps: quan el 1982 presenta a la Galeria Trece de 
Barcelona la instal·lació Montsec és sec, la inspiració és 
clara. I al final de la vida va filmar el seu Montsec de dalt 
a baix, li va cantar, hi va plantar els seus quadros, i va de-
dicar-li poemes i garrotins.

D’infant, la relació amb Lleida va ser escassa: en Benet 
explicava que havia d’anar-hi a examinar-se a final de curs. 
“Ens aixecàvem d’hora, agafàvem un d’aquells autocars 
que de tanta pudor de benzina que feien ens marejàvem 
tots abans del primer revolt, i així de Tremp a Lleida. Quan 
arribàvem al Roser havíem tret l’ànima per la boca, i mal-
grat el desori de la panxa aprovàvem, qui ho havia de dir!”

Si la Vall i una infantesa a l’aire lliure marquen la seva 
personalitat, el descobriment de l’art orienta la seva vida. 
Tal vegada, aquells inicis de noi de poble li van permetre 
copsar que la creativitat és arreu. En Benet va col·laborar a 
bastament amb creadors de Ponent, com Paco Betriu, amb 
qui es va iniciar en el cinema, o Àngel Jové, que es procla-
mava masover de la seva masia, una dignitat cobejada per 
Carles Hac Mor i Esther Xargay.  Amb ells va compartir po-
esia, accions, textos, projectes i, per damunt de tot, amistat 
i la mateixa concepció d’allò que és Cultura. Va il·luminar 
poemaris de Jaume Pont i Carles Maria Sanuy, amb Pac Fité 
va somiar temps remots a la vila d’Àger, i amb el més jove, 
Antoni Pinent, va compartir cinefília i un profund respecte 
mutu com a intel·lectuals i creadors.

Gran rodamón, en Benet va viure més de vint anys a 
París, els bons, maig del 68 inclòs. Va viatjar durant 13 
mesos per l’Índia i el Nepal entre el 66 i el 67, quan trans-
cendien les paraules de Krishnamurti, els Beatles i la Beat 
Generation cercaven veritats i experiències psicodèliques 
per aquelles contrades, i Terry Riley, La Monte Young, i 
Benet Rossell van descobrir Pandit Pran Nath i que amb 
una sola nota n’hi ha prou per a fer música. Des de París va 

recórrer Europa, i va exposar arreu. 
Va passar llargs períodes a NovaYork, 
i l’Anthology Films Archives, del mí-
tic Jonas Meckas, li va dedicar una 
retrospectiva el 1990. A mitjan dels 
vuitanta va tornar a Barcelona per 
continuar la seva obra en un ambient 
més apaivagat. 

També en aquells anys, concretament el 1986, Lleida 
li va concedir la Medalla Morera, després va venir la seva 
primera gran exposició a la capital del Segrià, quan es van 
plantar les bases d’una relació entre l’artista i la ciutat que 
ens ha portat fins aquí, i més exposicions, i la incorporació 
de tres escultures monumentals al seu patrimoni urbà...

Ara que estic llegint Elogi de la vida solitària de Petrar-
ca, parlo amb l’autor i en Benet intervé sovint en la con-
versa, que flueix suaument; és obvi que nosaltres li passem 
per alt certes afirmacions sobre les dones, que avui el du-
rien a la presó de cap, però el seu elogi de la vida solitària, 
o l’exaltació de la passió pel coneixement, m’ajuda tant a 
apreciar la meva actual vida solitària que el sento com un 
amic. És mort Francesco Petrarca? No, és patrimoni, com 
les figures persistents del Cogul, o l’obra de Benet Rossell. 

Des de final dels seixanta ha fet cinema, professional, 
experimental, i d’artista, i les seves pel·lícules, conserva-
des ara a la Filmoteca de Catalunya, formen part dels fons 
de museus com Beaubourg, el Macba, el Reina Sofia o el 
Jaume Morera.

Com a poeta ha publicat en revistes i editorials d’avant-
guarda, ha participat en un munt de recitals poètics amb 
els seus contemporanis, i sempre ha impulsat la poesia.

Com a plàstic ha conreat totes les disciplines, tastaolle-
tes de la vida que tot ho volia saber, el trobem en Salons i 
Biennals internacionals, en Museus i galeries de primera i 
també en espais alternatius “on l’art viu als racons.” 

Ara, la ciutat de Lleida rep, per voluntat d’en Benet, el 
corpus de la seva obra, esdevé el lloc on conèixer-la, i con-
trau la responsabilitat de custodiar-la, difondre-la, i situar-la 
dins un discurs propi, que partint de l’àmbit local conflu-
eixi amb els moviments més avantguardistes del planeta i 
posi en relleu les especificitats de l’art creat des de Ponent, 
perquè els nostres artistes ens donen veu, ens representen 
arreu, i són la cara més original que podem oferir. ■

El fill del Montsec
Cristina Giorgi
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Del Benet, la ullada al Montsec
FRANCESC FITÉ

HISTORIADOR I PROFESSOR D’ART

Ara quan el record, la nostàlgia de la seva pre-
sència ens incita a cercar indrets, referències, 
senyals de les seves petjades, i mirem de pa-
ralitzar el temps estantís del seu record, el seu 

recorregut, la seva trajectòria, la seva obra immensa i 
plural ens omplen de paüra i ens inciten a rellegir-la en 
la seva totalitat, a pouar en el seu vast univers, ja llegat 
universal del quotidià, metafísic i microòpera de la seva 
visió vital i única de la realitat.

I cerquem d’abastar aquest immens univers minimit-
zat sense adonar-nos de la seva dimensió crescuda fins 
l’infinit a través dels seus dibuixos creatius d’escenifica-
cions de la vida diària, resumida irònicament, com una 
crònica de lectura continuada i sense interrupcions que 

la memòria i les vivències del Benet han anat fixant, 
més enllà dels paranys del temps i l’oblit, plasmats en  
espais sorgits del seu propi impuls i la gestualitat de la 
seva pintura de pinzellada àmplia, a través de la qual han 
sorgit els escenaris idonis per les microrepresentacions 
que ens duen a experimentar les seves visions èpiques i 
minimalistes, dins d’escenaris sense referents, emanats 
de la seva ment creativa.

És aquest un univers que té un referent constant, el 
Montsec, el seu escenari de punt de partença i d’arribada, 
d’identitat i descans; la terra dels seus avantpassats d’en-
çà fa més de set-cents anys, on destaca la figura del seu 
avi, el “Jaumet del Barbut”, ermità i saurí. La ullada al 
Montsec en la seva trajectòria és una constant i Colobor, 

antic santuari i lloc d’acollida de pelegrins i viatgers a la 
vall d’Àger, la vivència més íntima, no endebades foren 
els seus avantpassats durant més de cent anys els seus 
custodis.  Aquest vincle, cal no oblidar-ho, es traduirà en 
la voluntat de posseir un espai propi que es concretarà 
en la “Masia del Benet”, prop de Colobor i als peus de 
l’ermita de Pedra, des d’on es visualitza tota la vall que 
el veié néixer, i lloc on va concebre alguns del seus pro-
jectes més preuats, com segurament el del Montsec és sec 
i el de l’Ametlla del Montsec, que traslladà a Nova York 
i fou preàmbul de futurs projectes com el de l’Ametlla 
com balla, la gran escultura que, tatuada amb delicades 
“benigrafies”,  actualment presideix la plaça de l’Escor-
xador de Lleida.
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 Aquesta ullada metafísica, ancestral, del Montsec 
queda corroborada i plasmada també a través de pro-
duccions audiovisuals realitzades per ell mateix o ac-
tuant com a actor o comentarista de la seva obra. Àger, 
el Montsec, és un referent en la seva trajectòria creati-
va, com ho són també, en una altra dimensió, la ciutat 
de Tremp i la de Lleida. Tremp perquè fou el lloc on va 
viure la seva adolescència i va estudiar el batxiller per 
haver-s’hi traslladat els seus pares a viure, quan ell tot 
just endegava la seva trajectòria artística en el camp 
del teatre i el dibuix, de forma encara incipient. L’al-
tre referent en la seva obra de vocació universal des 
la seva terra, sens dubte, és Lleida. Hem parlat de la 
gran escultura de l’Ametlla com balla, evocació poèti-
ca del Montsec, fixada a Lleida, però hi ha altres obres 
i exposicions que tingueren com a escenari Lleida. La 
primera l’any 1982, quasi coincidint amb la famosa ri-
uada del Segre, ja que s’inaugurava a la Llibreria Ereta, 
quan tot just s’havia restituït l’enllumenat als carrers 
del nucli històric.  Tot i així, l’obra més significativa és 
sens dubte l’Arbre Paer, que simbolitza molt bé la llar-
ga i històrica trajectòria d’una institució tan antiga i tan 

significativa per a la ciutat de Lleida. Aquest recorregut 
transparent i fonedís que s’inicia al Montsec, al carrer 
de Sant Martí de la Vila d’Àger, on neix, i que escalant 
les cingleres del Montsec culmina a Santa Lis, serà el 
trajecte iniciàtic que esdevindrà punt de partença de 
la seva vocació universal que el durà a viure a París i 
tantes altres ciutats d’Europa i d’Amèrica i l’Índia, on 
descobrirà l’essència  espiritual de la seva identitat que 
l’acompanyarà al llarg de tota la seva trajectòria vital, 
visible en múltiples manifestacions, sobretot en la seva 
escriptura pictogràfica i sígnica, on la ullada al Mont-
sec es combina amb l’oriental, esdevenint un sol canal 
visual de comunicació. En algun indret del Montsec de-
uen restar petjades del seu darrer viatge vers l’eternitat, 
potser al Cantal de l’Ignasi, o a la Canal de Xurulla o, 
millor, al Canal de l’Embut, on les hores es desgranen  
pausadament, mentre el sol viatja silenciós vers Ponent. 
En algun lloc imprecís, proper a Colobor, de ben segur, 
on esclata vibrant la llum que el captivà. Un viatge que 
podem evocar i percebre a través de moltes de les seves 
obres. Una ullada al Montsec és suficient, per sentir i 
intuir el seu batec en l’obra del Benet. ■

Poètica d’un 
agrimensor d’estrelles

JAUME PONT
POETA

Deia Tristan Tzara, el gran mestre i fundador 
del moviment dadà, que “el pensament es 
forma a la boca”. Benet Rossell sembla no 
haver oblidat mai aquesta divisa mestra de 

dadaistes i surrealistes en els seus poemes. I el mateix 
podríem dir de les seves inoblidables performances, 
plenes d’un sentit de la imminència verbal i d’una 
pulsió intuïtiva inigualables. Amant de la paraula, es-
crita i dita, gran fabulista d’anècdotes quotidianes, 
Rossell sorprenia i obnubilava amb les seves històries 
imprevisibles properes al poema-acció. Com si la seva 
boca fos un mallarmeà gobelet de daus, la paraula 
benetiana es movia sacsejada per l’alegria i una eufò-
ria verbal que acabaven abassegant-nos, inundant-ho 
tot de cap a peus.

La follia, el somni, l’absurd sense fre 
En la poesia de Benet Rossell, la realitat esdevé una 

construcció inseparable de la llibertat i l’exercici sense 
límits de la imaginació. Llegir-la, escoltar-la, ja sigui 
mastegant els mots dels seus “benifonemes”, ballant 
“Lo garrotín de l’aumetlla” o descobrint els estels en la 
seva “Nit sonorosa”, és una experiència que reclama, 
a cada mot, anar més enllà dels límits del poema. Per 
això el mestre d’Àger va conrear tantes arts, possibles 
i impossibles, del dibuix o la pintura a l’escultura, de la 
poesia i el cinema a la música, el ball o el poema-acció. 
Ell era un artista integral, investigador, viatger indoma-
ble –Àger, Tremp, Suècia, l’Índia, el Nepal, Nova York, 
Barcelona...– de paisatges materials i immaterials. Un 
pur agrimensor d’estrelles. 

En la imaginació de Benet Rossell, sempre fregant 
la realitat crítica que s’amaga ben al fons del subcons-
cient, prenen cos la follia i el somni, l’absurd sense fre, 
els espais excedents de les lleis que regeixen l’utilita-
risme convencional. És precisament aquest desajust el 
que causa un sotrac, una crisi de consciència expressi-
va, estètica i moral, entre l’obra vista o llegida beneti-
ana i el lector/espectador, descavalcat de la poltrona 
del sentit comú: el coixí de la rutina. Com en el po-
ema “Arrel d’espai intransitable”: “En el racó on em 
trobo / no hi ha cap cafè / ni cantonada / on hi puguis 
trobar el peix primordial / ni lluna ni mitja / balada 
de porró ponent / i crisantem esberlat / en llagrimeig 
podrit / en vòmit de nit passatgera / runes del temps / 
que s’amunteguen / i el somni mig ordenat / es desor-
dena / en formes i colors definitius / que el travessen”.

Els seus poemes de Road Poetry (2001) –publicats 
per Pagès, amb un pròleg impagable de Lydia Oliva que 
convindria recuperar– són tan lluny de la intervenció 
reguladora de la raó com a prop de l’automatisme, el 
reclam del non sense, l’absurd grotesc, les representa-
cions dels somnis, els jocs lingüístics, l’atzar o la dis-
locació expressiva entre el real i l’imaginari. I tot això, 
és clar, al marge de qualsevol valoració programàtica. 
Perquè el poeta d’Àger és, sobretot, visceralment ma-
tèric, personal, lliure de traves alienes. Tot en ell flueix 
de manera plàstica, corporal, fonent alhora llengua i 

parla, paraula escrita i oralitat, cultisme i veu brollada del 
terrer. No ens ha d’estranyar, doncs –aquest és un dels 
seus trets essencials–, que els seus poemes barregin tan 
sovint materials pobres, degradats o prosaics amb altres 
de cultes, ni que l’oralitat vagi de la mà d’un pregon sentit 
literari. La jugada no enganya: una vegada aquests ma-
terials al seu gobelet, un cop llençats al tapet del poema, 
l’espectacle fònic i la capacitat combinatòria comencen a 
actuar, transformant el camp més erm en una manifesta-
ció festiva de realitats màgiques, misterioses i estranyes, 
folles de tan obsessives.

El món al revés: Benet Rossell, patafísic 
Des d’aquest tombant, Benet Rossell fa seva una rea-

litat poètica alimentada molt sovint per la paròdia i una 
mena d’al·lucinació clarament grotesca. I ho fa perquè 
amb el grotesc retroba la mirada eticoestètica d’una na-
turalesa descentrada –la del món al revés– i amb la pa-
ròdia dóna la volta a la serietat institucional, raonable i 
complaent, de la vida. Tot això té una llarga tradició, com 
és ben sabut, des d’El Bosch al moviment dadà i els surre-
alistes, del Postismo i la Patafísica a Samuel Becket o els 
silencis inspiradors de John Cage. Amb aquesta posició 
Benet Rossell col·loca la seva poètica al marge del pate-
tisme i l’humanisme sentimental. El riure que acostuma 
a recórrer els seus poemes esdevé un esclat d’entusiasme 
i, alhora, un uppercut imaginatiu que fa trontollar el sen-
timent tràgic de la vida. En el seu lloc s’ageganta la visió 
d’un món travessat de soca-rel per l’absurd vital. 

He citat el Postismo (1945) i la Patafísica (1948), i no ho 
he fet debades. Recordem que aquests dos moviments van 
arrelar en l’exemple surrealista mutant-lo, estrafent-lo i 
adaptant-lo als seus interessos, com també feia el poeta 
d’Àger amb tot el que deia i feia, escrivia o creava. En 
la poètica benetiana, la Patafísica –el moviment cultural 
al qual el gran Alfred Jarry (Gestes i opinions del doctor 
Faustroll, patafísic, 1911) va donar nom i que s’ocupa-
va de l’estudi de les solucions imaginàries i les lleis que 
regulen les excepcions– va molt més enllà d’un simple 
posicionament estètic. En realitat ser patafísic compor-
tava una actitud revulsiva a l’hora de mirar i entendre el 
món, de capgirar el sentit unívoc de les normes generals 
o universals, amb la finalitat de substituir-les per les trans-
gressions particulars al límit de l’absurd. Les excepcions 
es convertien així, patafísicament, en pistoles carregades 
d’un humor dissolvent. 

Benet Rossell se sentia fascinat per la patafísica encar-
nada en l’esperit de Jarry i en els sàtrapes pataphysiciens 
–així s’anomenaven– que fundarien el 1948 el Col·legi de 
la Patafísica. Raymond Queneau, Marcel Duchamp, Erik 
Satie, Boris Vian, Joan Miró, François Caradec, Fernando 
Arrabal o Julio Cortázar en reconeixerien el seu llegat. 
En el trajecte que va de Quevedo a Antonio Ros de Ola-
no, del rector de Vallfogona a Valle Inclán, o de Ramón 
Gómez de la Serna i André Breton als artistes/poetes 
lleidatans Enric Crous, Carles H. Mor o el mateix Benet 
Rossell, hi podem reconèixer, après o avant la lettre, les 
petjades de la genialitat excèntrica dels patafisics. Les tra-
dicions del surrealisme i del teatre de l’absurd, i amb elles 
cert registre d’humor enginyós i estrambòtic empeltat del 
genial Ramón, Jardiel Poncela o la revista La Codorniz, 
no eren aliens a Benet Rossell. Ho corrobora que amb 
quinze anys, amb una bona colla d’amics trempolins del 
Centre Excursionista Lithines –amb el seu germà Joan 
Rosell [sic] fent-li costat i Conrad Cortada oficiant com a 
cap visible– participés activament en l’edició de la revista 
La Trola (Tremp, 1953), un artefacte verbal que hauria 
signat la mateixa encarnació de Ramón Gómez de la Ser-
na, o col·laborés el 1957, amb dinou anys, al segon lliura-
ment de la revista “estrambòtica” barcelonina Lunáticos 
del plenilunio. Per això mateix Benet Rossell va admirar, 
al llarg de la seva vida, el Postismo i els poetes postistes, 
segons em va confessar personalment repetides vegades. 
Considerava Eduardo Chicharro i Carlos Edmundo de 
Ory, als quals havia llegit amb escreix, dos espècimens 
de la nissaga de Rabelais i Alfred Jarry, iconoclastes, usu-
fructuaris de Gómez de la Serna i de la poesia concebuda 
com a “idea delirant” o, per a dir-ho amb el verb surre-
alista de Louis Aragon, com a paraules-accions que flu-
eixen arremolinades, talment una “imatge estupefaent” 
o un “laberint de despropòsits” agarrats a les mateixes 
barbes de la imaginació creadora. 

Benet Rossell, “viatger errabund –com va deixar escrit 
Lydia Oliva–, caminant i andarec infatigable, poeta, dibui-
xant, cal·lígraf, artista, guionista, bibliòfil, col·leccionista 
de qualques objectes, ballarí de tangos, cantant amateur 
de sarsuela, professor de francès a l’Índia, venedor d’as-
piradores a Suècia, el mecanògraf amb major nombre de 
pulsacions per minut al París existencialista, teloner de 
Pandit Pran Nath, flautista ocasional de Vinoba Bhave, 
l’hereu espiritual de Gandhi: Benet Rosell, el creador, el 
geògraf, el topògraf i l’agrimensor de l’univers rossellià, 
el seu món interior”. ■
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El Pedrolo dramaturg, més vigent
Una obra de l’escriptor de l’Aranyó estrena la temporada de teatre de Tàrrega || El Celler 
d’Espectacles representa ‘Homes i No’ en dos sessions per l’alta demanda de públic

Més d’un centenar de persones, ahir a la nit en la presentació de la temporada de teatre.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Les obres de Manuel de 
Pedrolo són plenament vigents 
en l’actualitat. Així va quedar 
demostrat ahir a Tàrrega quan 
El Celler d’Espectacles, sota la 
direcció d’Emili Baldellou, va 
representar Homes i No després 
de la presentació de la tempo-
rada de teatre de la capital de 
l’Urgell, que començarà la set-
mana vinent i oferirà 9 obres 
fins al febrer amb 9 propostes 
més de teatre infantil i familiar 
de La Xarxa i tres muntatges 
del grup local BAT. 

Homes i No, obra de teatre 
escrita per Pedrolo el 1957, ex-
plica la història de tres parelles 
que es troben a la presó i que, 
sota la vigilància d’un escarce-
ller, estudien diferents estra-
tègies per fugir i aconseguir 
la llibertat. Segons Baldellou, 
“curiosament l’obra és més vi-
gent ara que quan va ser escrita. 
Possiblement a l’inici tenia unes 
connotacions marcadament po-
lítiques pel franquisme però a 
dia d’avui ha agafat un sentit 
més ampli, de tipus fins i tot es-
piritual, a fi de treure les per-
sones de la seua presó virtual”. 

TEATRE PRESENTACIÓ

Baldellou va afegir que “si bé 
és una obra poc coneguda, és 
plenament vigent”. Es tracta 
d’un encàrrec de la Generalitat 
coincidint amb el centenari del 
naixement de Pedrolo que El 
Celler d’Espectacles va estre-

nar el passat cap de setmana a 
l’Escorxador de Lleida. A Tàr-
rega la van representar de for-
ma gratuïta per als assistents a 
la presentació de la temporada 
de teatre. L’alta demanda va fer 
que haguessin de celebrar-se 

dos sessions, ja que l’espai esco-
llit, l’antic carrer del Forn, actu-
alment tancat, només tenia un 
aforament d’unes 60 persones i 
l’acte de presentació, a la plaça 
dels Comediants, va reunir-ne 
més d’un centenar.

Col·laboració 
entre les xarxes 
de museus del 
Pirineu i Litoral
Jornades formatives a 
Salàs de Pallars

EQUIPAMENTS

❘ SALÀS DE PALLARS ❘ Durant les 
jornades formatives Museus 
i exposicions temporals que 
ahir van finalitzar a Salàs 
de Pallars, al Pallars Jussà, 
es va detectar la necessitat 
d’agermanar els museus del 
Pirineu i del Litoral a partir 
de temàtiques conjuntes com 
podria ser la sal o el comerç. 
Els responsables d’equipa-
ments museístics també van 
plantejar la possibilitat de 
fer investigació sobre temes 
d’interès compartits des del 
punt de vista històric i van 
parlar de la transhumància 
o les trementinaries. 

Així, aquestes jornades 
de treball van servir per co-
mençar a establir noves lí-
nies de cooperació entre les 
xarxes de museus del país i 
sobretot entre el Pirineu i el 
Mediterrani, dos territoris 
que malgrat estar allunyats 
geogràficament tenen molts 
relats a compartir, segons 
van afirmar els seus respon-
sables de les jornades.

María Tena guanya el premi 
Tusquets de novel·la

LITERATURA GUARDONS

❘ MADRID ❘ L’escriptora madrilenya 
María Tena va guanyar ahir el 
XIV Premi Tusquets de Novel-
la amb la història de llibertat 
Nada que no sepas. El jurat va 
valorar de l’obra guanyadora la 
“seductora evocació” de la vida 
cosmopolita, lliure i sense pre-
judicis d’un grup de famílies a 
l’Uruguai dels anys seixanta, en 
contrast amb l’estretor d’Espa-
nya en aquell temps. També va 

destacar la reflexió sobre l’ex-
periència de la llibertat, el sexe 
i el pas del temps d’una dona 
que va viure com a adolescent 
aquest “paradís despreocupat i 
aparentment feliç” dels adults.
El jurat està presidit per Almu-
dena Grandes.  El premi consis-
teix en una estatueta de bronze 
dissenyada per Joaquín Camps i 
un avançament sobre drets d’au-
tor de 18.000 euros.

Música i dansa per 
mostrar arbres singulars

CICLES NATURALESA

❘ LA COMA DE BURG ❘ Quatre arbres 
singulars del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu es convertiran els 
dies 7, 12, 13 i 14 d’octubre en 
protagonistes de la primera 
edició del cicle Arbres monu-
mentals. Constarà de quatre 
actes amb les seues correspo-
nents intervencions artístiques 
protagonitzats pels músics Ro-
ger Mas, Elias Porter, Arnau 
Obiols i Maria Coma, a banda 

de l’artista del moviment Anna 
Rubio.  

Aquestes intervencions tin-
dran lloc al voltant d’arbres 
de gran singularitat de l’Alt 
Pirineu i estaran precedides 
d’un passeig guiat i clausura-
des amb una ponència i un tast 
de productes artesans vincu-
lats a cada arbre. Està organit-
zat per l’Associació Cultural 
Gençana de la Coma de Burg.L’escriptora María Tena.
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