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La Paeria adjudica el projec-
te del Museu Morera

’Ajuntament de Lleida ha adjudicat a l’em-
presa Croquis per 58.080 euros la redacció
del projecte museogràfic del nou Museu
Morera. Croquis té una dilatada experiència
en el disseny, producció i muntatge d’expo-
sicions i museografia i entre els seus treballs
destaca l’equipament museístic del Born
Centre Cultural, l’exposició Gaudí al Vaticà,
el Museu de la Música, el Museu de Lleida o
el Centre d’Art la Panera, entre altres. La
junta de govern de la Paeria va formalitzar
dimarts l’adjudicació per tal d’accelerar els
treballs després de les dificultats que ha tin-
gut per tal de trobar una empresa que assu-
mís aquest projecte.

Croquis haurà de presentar un projecte
per adaptar el fons artístic del Museu More-
ra a l’edifici de l’antiga Audiència de Lleida.
Aquest immoble serà la seu definitiva del
museu després d’anys de provisionalitats i
de descartar la construcció d’un nou edifici
per manca de recursos. Tot i això, el cost de
reformar l’antiga Audiència per fer-hi el
museu es preveu d’uns 4 milions d’euros.

Exposició d’art dels interns
de les presons catalanes

rop d’un centenar d’obres realitzades per
interns dels centres penitenciaris de Catalu-
nya omplen la sala d’exposicions de la plaça
Sant Joan de Lleida amb motiu de la 27a edi-
ció del premi Marraco de ceràmica, pintura
i escultura. La mostra l’organitza el Centre
Penitenciari Ponent. L’exposició es va inau-
gurar el passat dia 23 i es pot visitar de di-
mecres a diumenge fins al proper dia 9 de
novembre. El premi Marraco és el certamen
més antic dels organitzats pels tallers artís-
tics dels centres penitenciaris catalans. Es va
idear l’any 1984, després que un intern de la
presó de Ponent va guanyar un concurs de
pintura de la festa major de Lleida. El pri-
mer Marraco es va celebrar només a Lleida i
més tard es va obrir a la resta de presons de
Catalunya. Les obres presentades són part
de la producció dels interns als tallers artís-
tics dels centres. Concretament enguany de
les presons de Dones, Brians 1, Brians 2,
Puig de les Basses, Lledoners i Homes, a més
de la de Ponent.

Concert solidari per la lluita
contra el càncer de mama

leida celebrarà el proper dia 29 de novem-
bre la iniciativa anomenada Mamapop, que
és un projecte solidari per recollir fons per
sufragar recerca mèdica per a la lluita contra
el càncer de mama. Es tracta d’un concert
pop-rock amb l’acompanyament de l’Or-
questra Simfònica Julià Carbonell. A més, la
formació musical tindrà el suport d’escollits
alumnes del conservatori l’Intèrpret de Llei-
da i les veus de Carme Porcar i Salva Racero,
cantant de Lax’N’busto. El preu de l’entrada
serà de 15 euros i els diners recaptats finan-
çaran un projecte de l’Institut de Recerca
Biomèdica (IRB) de Lleida sobre aquesta
patologia. Les institucions lleidatanes s’han
adherit a la iniciativa que promouen entitats
i associacions.

L

P

L

AGENDA D’AUTOR J.T.

escriptora de Puig-reig Montser-
rat Butxaca ha estat la guanyado-
ra de la sisena edició del premi

Jordi Pàmias amb l’obra Pern Anj o La ca-
sa de la vida. L’autora va explicar dissabte,
durant l’acte d’entrega del guardó, que es
tracta d’un poemari sorgit de l’experièn-
cia d’un viatge a Egipte, sacsejada pels
forts contrastos viscuts en aquell país, i hi
té un pes transcendent la mitologia egíp-
cia, així com les sensacions i l’experiència

del viatge i el trànsit. “No és un dietari, si-
nó que té un caràcter impressionista”, va
definir Butxaca. El jurat del premi, que va
haver d’escollir entre mig centenar
d’obres presentades d’arreu dels Països
Catalans, va qualificar l’obra com el d’una
veu madura que reflexiona profunda-
ment sobre el sentit de l’existència huma-
na, amb un gran domini del ritme, l’ex-
pressió i la construcció de molt bones
imatges.

L’obra veurà la llum els pròxims mesos.
La publicarà l’editorial Pagès, com ja és
habitual en aquest premi, convocat per
l’Ajuntament de Guissona amb una dota-
ció de 2.000 euros per al premiat i que, de
la mà de Jordi Pàmias, que hi dóna tot el
seu suport tot i que es manté personal-
ment al marge de la tasca del jurat, és un
dels premis rellevants de les terres de Po-
nent juntament amb el Màrius Torres, les
Talúries i el Maria Mercè Marçal.

De formació autodidacta, Butxaca ha

L’
Egipte guanya a Guissona
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publicat els poemaris Els oracles del silenci
(premi Caterina Albert i Paradís 1997),
Quan visquis als ulls de Penèlope (premi
Mn. Narcís Saguer de Vallgorguina 2002),
Cartografia d’un naufragi (premi Fran-
cesc Català 2007), aquests dos últims en
forma de plaquette, i Dunes de safrà (pre-
mi poesia Pare Colom 2010). També ha
guanyat, entre d’altres, la Flor Natural
dels Jocs Florals de Torroja del Priorat
amb Els paradisos imperfectes, el premi

Francesc Martí Queixalós amb El temps de
les andanes (2011), i el Comas i Maduell
amb Versos de sal (2010). És membre i
col·laboradora de l’associació literària
Pensaments i Paraules i ha estat inclosa en
l’antologia Eròtiques i despentinades.

Durant l’acte d’entrega, celebrat dis-
sabte 24 d’octubre a la sala de plens de
l’ajuntament de Guissona, es va oferir un
recital musical amb l’actuació de la intèr-
pret Carme Cama.

L’escriptor Jordi Pàmias, que dóna el seu
nom al certamen literari de Guissona, po-
blació a on va néixer, va celebrar la tasca
del jurat i la qualitat de les obres guanya-
dores en aquesta i les edicions anteriors.
Pàmias, que ha publicat aquest estiu el cin-
què volum de la seva obra poètica Terra,
mite, Àngel (Pagès Editors), va agrair du-
rant l’acte la persistència i la consolidació
del premi i va aprofitar la celebració de
l’Any Vinyoli per recordar el poeta barce-
loní i rellegir-ne alguns dels poemes. ❋

Montserrat Butxaca
va recitar alguns
poemes de l’obra
durant l’entrega del
premi / D. MARÍN

Pern Anj
És el títol del
poemari guanyador
del premi. Significa
La casa de la vida
de la mitologia
egípcia, fil
conductor de l’obra.




