
 
Sr Director: 
Amb els canvis soferts darrerament al Bisbat i a la Diputació de Lleida, sembla que ara tots 
els membres del consorci (Bisbat, Diputació, Paeria i Consell Comarcal) que ha de vetllar pel 
futur Museu Diocesà i Comarcal de Lleida ja s’han posat d’acord: cal entregar 
dissimuladament al Bisbat de Barbastre les 113 peces que ells reclamen i complir les 
disposicions eclesiàstiques emanades del Vaticà, tot ben disfressat de coordinació i diàleg 
serè.  
No estem en un estat “aconfessional” ? 
De que serveixen les lleis de defensa del patrimoni català fetes a Catalunya ? 
De que serveix tanta “constitució” i estatut ? 
Per que es volen regir, ara, per les lleis i normes del Vaticà ? 
No els fa vergonya als politics lleidatans i catalans que ara manen, haver-se de plegar als 
interessos vaticans, d’un estat estranger ? 
Ja saben els que han de signar i llurs caps jeràrquics, que ells, i només ells, seran els 
assenyalats com a traïdors pel poble de Lleida i Catalunya ? 
Quin dret tenen a trencar amb més de 800 d’història comuna ? 
Ja s’imaginen les humiliacions que rebérem dels vostres “amics” que ara reclamen ? 
Qui ho havia de dir, que la conxorxa espanyolista Opus/PSOE funcionaria tan be per 
detriment del patrimoni català. 
Que els uns s’oblidin del meu vot i els altres de la creueta. 
Feliu Izard de Lleida. 
 
Lleida, 6 juliol 2007.         (Sortit Avui, Segre i Manyana) 
Feliu Izard i Gavarró 
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L’Arxiu Izard-Forrellad de Lleida aprofita l’avinentesa de que ara fa 105 anys i 
mig de que el bisbe Josep Messeguer i Costa va fundar sobre el paper el Museu 
Arqueològic, actualment Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, per posicionar-se 
davant les pretensions disgregadores del seu contingut i patrimoni. Fins al dia d’avui, 
entre bisbes poc previsors i autoritats “revengistes” n’han impedit l’obertura i 
consolidació pública.  

L’Arxiu Izard-Forrellad vol manifestar el seu suport incondicional a la campanya 
civil lleidatana promoguda per vosaltres “Per una història i un futur comú de la 
Franja i Ponent”  amb la finalitat d’evitar la disgregació del patrimoni esmentat. 

Atentament i ànims.... 
Feliu Izard i Gavarró 

 



 
 

amics del Museu Nacional d’ Art de Catalunya 
 
 

Avui fa 105 anys i mig que el bisbe Josep Messeguer i Costa va fundar el 
Museu Arqueològic, actualment Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Fins al dia 
d’avui, entre els àngels rebels i el drac demoníac n’han impedit l’obertura i 
consolidació pública.  

Amb aquesta visita a la ciutat de Lleida, els Amics del MNAC volem manifestar 
la nostra admiració a la feina feta pel bisbat de Lleida en pro de la salvaguarda, 
conservació i restauració del patrimoni religiós medieval en la seua diòcesi durant 
els darrers 105 anys. També volem manifestar el nostre suport a la campanya civil 
lleidatana “Per una història i un futur comú de la Franja i Ponent” amb la finalitat 
d’evitar la disgregació del patrimoni esmentat, i també volem manifestar la nostra 
solidaritat als dirigents del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal pels esforços que 
fan per poder obrir “establement” el seu Museu. 

Aprofitem l’avinentesa, per animar les institucions civils de Ponent a posar fil a 
l’agulla i accelerar el projecte i la construcció de la nova seu del Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal, que ha de permetre obrir-lo i que sigui un exponent de l’història 
i del futur comú de la Franja i de Ponent. 

Encara avui, els àngels rebels i el drac demoníac, treballen en contra d’aquest 
projecte lleidatà. 

Que Sant Miquel Arcàngel, patró de Lleida, lluiti i venci els nombrosos enemics 
del Museu, i que ben aviat el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal sigui una realitat 
diària, i que aquesta realitat continuï sencera. 

Mossèn Jesús Tarragona, que la imatge de Sant Miquel us doni ànims per tirar 
endavant aquest projecte centenari i que la seva llegenda us doni forces per fer-lo 
realitat, ja que ell ja es cuidarà dels àngels rebels i els dracs demoníacs. 

Els amics del MNAC 
tardor 98 

 


