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HISTÒRIA

‘Dones úniques’
de Lleida, en un
llibre de relats

Tàrrega exposa
documents jueus
de Verdú
❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega exposarà
al públic tres documents del
segle XIV relacionats amb la
comunitat jueva medieval i
cedits per l’Arxiu Parroquial
de Verdú, després de l’acord
de dipòsit temporal firmat
ahir entre l’ajuntament de
Tàrrega i l’arxiu.
Concretament, es tracta de
tres registres notarials sobre
préstecs de jueus a cristians
que tenen una gran rellevància respecte a la constatació
de l’activitat creditícia de
l’època. Des del cap de setmana que ve i durant un any,
els tres pergamins s’exhibiran a la sala Tragèdia al Call
– Tàrrega 1348.

Narracions il·lustrades amb 86 protagonistes
|| Reivindica la seua aportació a la història
Tres dones
úniques: Barbal,
Pàmies i
Marçal.
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❘ LLEIDA ❘ Les escriptores Teresa
Pàmies, Maria Mercè Marçal i
Maria Barbal són tres de les set
lleidatanes que formen part del
llibre Dones úniques (Columna), escrit per Montse Barderi
i amb il·lustracions de Violeta
Crespo. El volum inclou fins
a vuitanta-sis relats de dones
catalanes rellevants en diferents camps, des de la literatura fins a la ciència, passant
pels esports, l’activisme o les
arts. Entre les particularitats
del llibre destaca el fet que les
protagonistes estan presentades en un relat, gairebé com si

Thyssen torna a
negociar deixar
la seua col·lecció

ALTRES LLEIDATANES

La matemàtica Montserrat
Capdevila o les nobles
Maria Llonc i Elisenda de
Sant Climent, protagonistes
es narrés la seua vida a través
d’un conte que culmina sempre
amb una conclusió sobre l’aportació que cadascuna d’elles ha
fet en la seua especialitat. Així, de Barbal explica que “ens
ensenya una altra de les funcions de la literatura: ser el canal
pel qual transita l’experiència

heretada per posar ordre i justícia als sofriments de les generacions passades. I això ho fa
la primera generació que pot
anar a la universitat. Sense ella,
tot aquest món hauria quedat
callat per a nosaltres”. Altres
lleidatanes que apareixen al llibre són la matemàtica Maria

Montserrat Capdevila, que va
morir a Cabestany; Montserrat
Fonoll, de la Pobla de Segur; la
noble i monja Maria Llonc, fundadora de l’orde de les Clarisses Caputxines o Elisenda de
Sant Climent, mare de la reina
Rocaia de Tunísia i portadora
del Sant Bolquer a Lleida.

CERTÀMENS MÚSICA
FEMAP

El Festival dels
Pirineus arriba a
21 municipis
lleidatans

LEGISLACIÓ

Aproven elaborar
l’Estatut de
l’Artista

Començarà el dia 29
a la Seu d’Urgell
❘ BARCELONA ❘ La vuitena edició
del Festival de Música Antiga
dels Pirineus (Femap) oferirà
52 concerts en 37 municipis, 21
dels quals lleidatans, des del 29
de juny fins a finals d’agost. El
certamen, que es va presentar
ahir a Barcelona en un acte que
va comptar amb la presència
de l’alcalde de la Seu d’Urgell,
Albert Batalla, el director de
l’Institut Català d’Empreses
Culturals (ICEC), Xavi Díaz, i
el director del certamen, Josep
Maria Dutrèn, s’inaugurarà a la
capital de l’Alt Urgell amb un
concert de l’Escolania de Montserrat i la Capella de Música de
Montserrat. El Femap comp-

❘ MADRID ❘ La vicepresidenta
del Govern, Carmen Calvo, i el ministre de Cultura i
Esport, José Guirao, es van
reunir aquest dilluns passat
amb Carmen Thyssen per reprendre les converses sobre
la negociació de la seua collecció, el termini de la qual
acaba el pròxim 30 de juny.
Les obres sobre les quals es
negocia inclouen 429 peces
de la col·lecció, deixades a
la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza de forma
gratuïta l’any 2002. Durant
el 2017 s’havien produït quatre pròrrogues de les negociacions, l’última prevista fins
al març.

L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, Xavi Díaz, director de l’ICEC, i Josep M. Dutrèn, director del Femap.

tarà amb alguns dels solistes i
els grups més prestigiosos del
moment en l’àmbit de la música
antiga. A les poblacions lleidatanes destacaran concerts com
el del Cor de Noies de l’Orfeó

Català, que actuarà a Tremp el
5 de juliol; The Illyria Consort
a Escalarre el 13 de juliol; o el
muntatge Música de Cambra
per la Cort de Lisboa, amb Maria Hinojosa i Ludovice Ensem-

ble, a la Vall de Boí i Salàs de
Pallars els dies 13 i 14 d’agost.
El festival combinarà, com en
anys anteriors, música amb visites a l’entorn patrimonial dels
escenaris dels concerts.

❘ MADRID ❘ La Comissió de Cultura del Congrés aprovarà
avui l’informe realitzat per
una subcomissió per elaborar l’Estatut de l’Artista,
esborrany que arriba a la
cambra amb el consens de
tots els grups polítics i que
proposa, entre d’altres, abaixar al 10% l’IVA en tots els
àmbits culturals. Després de
ser presentat a la presidenta
del Congrés, Ana Pastor, el
14 de juny, aquest document
recull les conclusions d’any i
mig de treball per aconseguir
“dotar el sector cultural d’un
model legislatiu que respongui a les necessitats dels seus
treballadors”.

