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Els fets.
Guàrdies civils sostreuen de 

matinada obres d’art d’un museu

La matinada de l’11 de desembre del 
2017, una vintena de vehicles de la 

Guàrdia Civil van encerclar el Museu de 
Lleida Diocesà i Comarcal que, com el 
seu nom indica, conserva obres d’art de la 
comarca i de la diòcesi. Pocs minuts des-
prés —exactament a un quart de quatre 
i sis minuts—, una vuitantena d’homes 
en formació militar i a pas lleuger, vestits 
amb roba d’assalt (armilla antibales, casc) i 
amb la metralladora a la mà, van entrar-hi 
i van ocupar els diferents espais; en obrir 
totes les portes de les diferents estances 
de l’edifici, les alarmes s’anaven activant. 
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Els treballadors del museu, conscients que 
això podia passar, es trobaven dins l’edi-
fici i van obrir la porta d’entrada; no van 
mostrar gens de resistència ni cap hostili-
tat, per la qual cosa l’actuació dels militars 
armats, que entraven d’aquesta manera en 
un museu d’art buit a fi d’anar ocupant les 
sales en plena nit, encara era més absurda. 
Tot seguit uns quants membres de la poli-
cia judicial i diversos funcionaris i tècnics 
d’Aragó van entrar al museu; no anaven 
acompanyats de cap secretari judicial, però 
sí d’una ordre judicial que els autoritzava a 
endur-se’n 44 obres d’art.

Un cop dins el museu, el diàleg entre 
el director del centre i el cap dels militars 
va alleujar els moments de tensió, com 
ara quan, al principi, els funcionaris ara-
gonesos provaven de desplaçar-se sols en 
un museu que no coneixien, o quan al-
guns guàrdies civils es feien fotos al costat 
d’obres d’art que s’enduien, com aquell 
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qui es fotografia amb un botí de guerra. 
No es va poder evitar que els ocupants vet-
llessin per controlar només les fotografies 
fetes pel personal del museu, que un polí-
tic aragonés s’hi bellugués somrient amb 
menyspreu, o que funcionaris i tècnics fo-
rasters fessin comentaris fora de lloc qües-
tionant el manteniment de les peces. En 
el moment de traslladar les obres d’art, es 
va prescindir dels protocols i dels terminis 
habituals i es va imposar la pressa, la qual 
cosa va comportar la falta d’humidificació 
i de climatització de les peces delicades o, 
en certs casos, un embalatge inadequat.4

Escortats per les forces armades per via 
terrestre i aèria, amb l’ajut d’un helicòpter, 
dos camions van recórrer 65 quilòmetres 
fins a Sixena. Durant el trajecte no va pas-
sar res, malgrat que el jutge temia que els 
camions patissin un atac destinat a cremar 

4 Campo, Marga del; Pou, Josep. Operació tras-
llat Art de Sixena. Lleida: Pagès editors, 2018: 24-93.
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les obres, segons va explicar més tard en 
una entrevista que va concedir al principal 
diari d’Aragó.5 

Així doncs, les obres es van sostreu-
re d’un museu públic on gaudien d’unes 
condicions de conservació òptimes (amb 
instal·lacions noves i modernes inaugura-
des el 2007) i es van dur a un monestir pri-
vat, sense instal·lacions museístiques, on el 
govern d’Aragó havia fet una inversió im-
portant per habilitar l’antic dormitori com 
a sala d’exposicions, però que va tenir difi-

5 Villanueva, María José. «Antonio Martín 
González: ‘Temí por los bienes de Sijena, hasta hubo 
amenazas de prender fuego al camión’». Heraldo de 
Aragón (11 de desembre, 2019): 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/hues-
ca/2019/12/11/ antonio-martin-gonzalez-te-
mi-por-los-bienes-de-sijena-hasta-hubo-ame-
nazas-de-prender-fuego-al-camion-1348315. 
h t m l # : ~ : t e x t = Yo % 2 0 s o b r e % 2 0 t o d o % 2 0
tem%C3%ADa%20por,el%20museo%20y%20
el%20traslado%3F.
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cultats per mantenir-se obert i que ha ro-
màs llargues temporades tancat al públic.

Per tant, una primera qüestió s’obre 
d’immediat: què tenien aquestes obres 
perquè, a la nit, la Guàrdia Civil les arra-
bassés a un museu públic per traslladar-les 
només uns quants quilòmetres enllà i dei-
xar-les en un monestir privat, tot just aca-
bat d’arranjar d’urgència com a museu?

D’entrada, cal dir que es tracta de pe-
ces de diferent qualitat, amb algunes obres 
mestres gòtiques, mentre que una bona 
part són de l’època moderna i d’escassa 
qualitat. Per consegüent, de les 44 obres, 
només 7 formaven part de l’exposició per-
manent a les sales, mentre que les altres 
37 es conservaven als dipòsits del museu. 
Totes procedien del monestir de la branca 
femenina de l’orde de Sant Joan de Jeru-
salem, fundat el 1188 per la reina Sança 
de Castella, esposa d’Alfons el Cast, rei 
d’Aragó, comte de Barcelona i marquès de 



105

2.- La cohesió social forçant el pas 
de la membrana a la barrera

Amb el traspàs del dictador Franco el 
1975 i amb el fet d’haver de dissenyar 
un nou model polític i administratiu per 
a Espanya, les pressions per part dels ter-
ritoris amb una forta identitat històrica, 
com ara Catalunya, van facilitar que s’op-
tés per concedir «autonomia» a cadascuna 
de les regions espanyoles. Així, a partir del 
1978, Aragó s’articula amb un parlament 
i un govern autonòmic propis, els quals 
haurien d’entomar, com un dels principals 
reptes, l’impuls de la cohesió social i eco-
nòmica de la regió. Més enllà de fomentar 
el seu particular teixit de comunicacions i 
de capitals urbanes, progressivament es va 
optant per forçar l’afermament d’una clau-
sura regional per l’est. La seva porositat en 
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l’àmbit humà, des de l’edat mitjana88 fins 
al final del segle xx, feia més fàcil trobar 
arguments històrics per promoure estra-
tègies socials basades en la col·laboració i 
l’hibridisme. Això no obstant, ben segur 
que la creació d’una mena de mur, com 
les «fronteres identitàries mentals» que ja 
hem esmentat tot manllevant els mots de 
Ramon Sistac,89 comporten una major co-

88 Al llarg dels segles, qualsevol acostament a la 
vida quotidiana dels habitants de la regió ha propor-
cionat el retrat de mescla a un costat i altre de la ratlla 
entre Aragó i Catalunya. Per exemple, quan seguim 
un comerciant d’oli instal·lat a Lleida al segle xiv, ens 
acompanya d’una manera natural per terres catalanes 
i aragoneses. Sabaté, Flocel. «Olio e mercati nella Ca-
talogna del basso medioevo», Ars Olearia. I. Dall’oli-
veto al mercato nel medioevo, Irma Naso, ed. Guarene: 
Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della 
Cultura Materiale ‘Anna Maria Nada Patrone’-CeSA, 
2018: 171-175. 
89 Sistac, Ramon. «La darrera frontera d’Euro-
pa». Sobre el concepte de fronteres mentals, es poden 
consultar entre d’altres: Paasi, Ansi. Territories, boun-
daries and Consciousness: the Changing Geographies of 
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hesió interna, precisament a costa de ‘pro-
blematitzar’ la relació amb els veïns que 
resten a l’altra banda del mur.

L’anul·lació judicial de la cessió de les 
obres de les parròquies al museu del bis-
bat de Lleida comporta que la propietat 
retorni a les parròquies, però aquestes 
havien signat un document de cessió a la 
diòcesi de Barbastre-Montsó, de manera 
que les peces objecte de reclamació mai no 
van retornar a les seves parròquies d’ori-
gen, sinó que es van transferir de Lleida 
a Barbastre. La jerarquia eclesiàstica, per 
explicar aquesta estratègia als feligresos, ha 
d’incloure l’assumpció d’aquest mur ideo-
lògic intern perquè la població accepti la 
preferència per Barbastre, sobretot tenint 

the Finnish-Russian Border, Londres: John Wiley&-
Sons, 1999; Agnew, John. «Borders on the mind: 
re-framing border thinking», Ethics & Global Politics, 
1/4, 175-191; Raghuvanshi, Vaishali, Re-imagining 
Border Studies in Asia, Londres – Nova York, Roudlet-
ge, 2020: 99-110.



108

en compte que aquesta ciutat és més allu-
nyada que no pas Lleida i que manca de 
tradició com a capital de serveis per a la 
majoria dels pobles afectats.


