
Nova programació a la Llotja
a Llotja de Lleida ja té programa per al

primer semestre del 2013, una programació
que la crisi ha retallat en actuacions i
sessions, sobretot per l’augment de l’IVA
cultural del 21%, segons els promotors. Tot
i això, es manté la qualitat i destaquen els
concerts d’Ana Belén (25 de gener), Malú
(13 d’abril) o el Dúo Dinámico (1 de juny).
En teatre, l’obra Dubte (22 de febrer),
dirigida per Sílvia Munt; el monòleg de
Santi Millán (16 de març) o El nom (4 de
maig), dirigida per Joel Joan. En òpera
destaca Nabucco, dels Amics de l’Òpera de
Sabadell i, en dansa, l’espectacle dels
germans Vivancos i Barcelona Ballet
d’Ángel Corella.

ESPECTACLE DE LA LLOTJA DE LLEIDA
Lleida, de gener a juny del 2013

Per molts anys, Museu!
l Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, ja

ha complert el cinquè aniversari. Va ser
divendres passat, i des del 30 de novembre
del 2007 i fins ara més de 170.000 persones
han visitat l’exposició permanent i les
temporals que s’hi han anat fent
periòdicament. Al museu, dirigit per
Montserrat Macià, hi té lloc una de les
principals col·leccions d’art del país, amb
una important presència arqueològica dels
jaciments lleidatans i també de l’art sacre
del bisbat, algunes peces de les quals encara
són motiu de polèmica per la reclamació de
diòcesis aragoneses. L’equipament cultural
està gestionat per un consorci format per la
Generalitat, la Paeria, la Diputació, el
Consell del Segrià i el Bisbat de Lleida.

Videoclips per a la inclusió
l centre d’art contemporani de la Panera

de Lleida va tenir la participació d’una
trentena de persones per al projecte
Apropa’t que organitzen juntament amb
l’Orfeó Lleidatà, el Centre Assistencial Sant
Joan de Déu d’Almacelles i La Caixa. El
programa va consistir a sumar les habilitats
i el treball de persones amb discapacitats
intel·lectuals, compartint experiències amb
alumnes de l’escola de l’Orfeó. L’objectiu
va ser preparar videoclips de karaoke, amb
música i imatges. El resultat es va presentar
amb la participació dels protagonistes.
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PREMI A
LA BALDUFA
La companyia
lleidatana de teatre
infantil La Baldufa ha
rebut el premi al
millor espectacle al
festival Titeremurcia,
que concedeix
l’associació d’amics
d’aquest certamen. La
Baldufa hi va
representar El príncep
Feliç, una adaptació
de l’obra d’Oscar
Wilde. L’associació va
destacar l’equilibri en
l’ús de noves
tecnologies amb
diferents disciplines
teatrals, com ara les
titelles. Aquest any
l’obra ja va rebre un
altre premi a Gijón. A
la imatge hi ha un
dels actors.

El Museu de Lleida ja té cinc anys ARXIU
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Una camioneta
carregada
de llibres

urant la guerra del 36, el poeta Joan Oliver con-
duïa una camioneta amb la inscripció del depar-
tament de Cultura de la Generalitat cap a les zo-

nes del front. El vehicle no portava bombes ni fusells. No-
més llibres. L’objectiu era abastir de lectura els soldats, els
hospitals de campanya, els pobles del front d’Aragó, del
Segre i de l’Ebre. A vegades, si la guerra ho permetia, la ca-
mioneta arribava fins a la mateixa línia de combat perquè
els soldats puguessin tenir un nou llibre per llegir durant
les hores de descans. La història surt a El bibliobús de la Lli-
bertat de Miquel Joseph (Símbol, 2008) i la recull la Nati
Moncasí: “És una imatge molt maca, tot i que també ex-

plica per què no es va guanyar la guerra.” La Nati és la cap
de la Central de Biblioteques de Lleida i fa 30 anys va parti-
cipar, com a jove treballadora de la recuperada Generali-
tat, en la posada en marxa d’un bibliobús per al Pirineu
lleidatà. Li van posar de nom bibliobús Pere Quart, en re-
cord de Joan Oliver. Va començar carregat d’èpica: el con-
ductor, Aleix Gistau, sortia de Lleida el dia 1 de cada mes
amb un furgó ple de llibres i durant vint dies recorria el
Pallars i l’Alta Ribagorça fins tornar el dia 20 a Lleida.
Dormia en fondes i pensions, i si la neu o les avaries l’atra-
paven en algun lloc inoportú tenia un matalàs al furgó per
fer-hi nit entre els llibres. Gistau repartia els llibres, en re-
collia els llegits, i apuntava les peticions per a la propera
entrega. Generacions d’escolars i d’adults van poder acce-
dir a un servei fins llavors restringit a poblacions grans.

El 1995 va ampliar els pobles del recorregut i des del
2006 el servei va canviar a un gran autobús més preparat.
Disposa des de llavors d’una bibliotecària a bord, la Leo
Canut. Divendres passat, Gistau i Canut i la resta del servei
van celebrar el 30è aniversari a Isona. Ara la Generalitat té
a Lleida 37 biblioteques, algunes d’elles en fabulosos edifi-
cis molt ben preparats i equipats. Però per a la Nati Mon-
casí el bibliobús Pere Quart és de les més especials. A vega-
des, les guerres que valen la pena són les que es guanyen a
les trinxeres més difícils. ❋
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Joan Oliver portava llibres als soldats
del front. El bibliobús Pere Quart ara
fa el mateix a zones rurals del Pirineu

EL BIBLIOBÚS
DE LA LLIBERTAT
Miquel Joseph
i Mayol

Actius
El Pere Quart dóna
servei a 14 pobles
del Jussà, el Sobirà
i l’Alta Ribagorça,
amb una població
de 8.261 habitants.
D’aquests, 1.590
tenen el carnet, i el
70% el fan servir
més de dos cops a
l’any, per damunt
del 35% de les
biblioteques
convencionals.

El Bibliobús, a
Rialp. Cada quinze
dies visita el poble
MARTA LLUVICH / ACN




