President Torra: "Gràcies al compromís cívic, tanquem un cicle de desesperança del Museu de Lleida i recosim"
10/07/2019 - Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït aquest dimarts 9 de juliol al vespre “el compromís cívic” del mecenes Tatxo
Benet, que ha cedit en dipòsit al Museu de Lleida el retaule gòtic de Sant Bartomeu, procedent de l’església de Capella, a la
Franja. Torra ha recordat “la sensació de desesperança amb la sortida de les obres de Sixena, la sensació de buidor”, i ha
assegurat que amb la incorporació de la nova obra “tanquem un cicle, ens esperancem i recosim”.
El cap del Govern, Quim Torra, ha fet aquestes manifestacions aquest dimarts 9 de juliol al vespre durant la presentació de
l’esmentat retaule, considerat de transcendència historicoartística i important per al Museu de Lleida a l’hora de completar el
seu discurs sobre la història de la Franja. L’acte s’ha celebrat al mateix Museu de Lleida, amb la presència també de la
consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga; l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; el director del Museu, Josep Giralt; el propietari
de l’obra, Tatxo Benet, i el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré.
El president ha agraït també el compromís dels ciutadans de Lleida que “han sentit més seu que mai aquest museu durant
aquests mesos”; i ha demanat que “aquest valor que el centre ocupa al cor dels lleidatans i de tots els catalans el sapiguem
aprofitar”. I ha recordat que el Museu de Lleida ha estat guardonat enguany amb el Premi Nacional de Cultura.
En aquesta línia, Torra ha posat de relleu que la xarxa de museus que conformen el de Vic, Girona, Lleida i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya “és imprescindible per conèixer la història de l’art de Catalunya i ens prestigia com a país”. I ha afegit “per un
país que volem viu, sostenible, i equilibrat també a nivell cultural, és important que els museus de les nostres comarques siguin
potents”.
L’ingrés d’aquesta obra al Museu de Lleida s’emmarca en els esforços de la institució per combinar la política d’adquisicions
públiques i el mecenatge privat. L'obra va ser subhastada a la casa de subhastes online Setdart el 22 de desembre de 2017 i
va ser adquirida per uns antiquaris, que posteriorment la van vendre a l’actual propietari, qui ara la diposita al Museu de Lleida.
El president ha finalitzat la seva intervenció encoratjant “a tots els Tatxo Benet del país” a seguir “dotant Catalunya d’oferta
cultural” , i ha demanat que “aquesta filantropia, tan estimada en altres llocs del món, també sigui agraïda pels catalans”.
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