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‘Som Cinema’, més de 40 obres audiovisuals

• Va tenir lloc del 23 al 27 d’octubre a l’Espai Funàtic amb 3 documentals realitzats a Lleida

Digital (convocat en tres categories:
Centres d’Educació Primària i Secundària, Comunitat Universitària i Oberta); la sessió especial d’animació establerta en col·laboració amb Animac, i
Primer Tast (avançament de produccions lleidatanes encara no acabades).

El “making of “ del film “Segon origen”, un dels plats forts del certamen. © Som Cinema.

“Som Cinema”, “una aposta pel
nou talent i els nous creadors, alguns
d’aquests de Lleida”, segons Montse
Parra, tinent d’alclade i regidora de
Cultura de la Paeria, va oferir obres de
gran interès artístic o social, com l’obra
ÀnimA, inspirada en la mort de la indigent cremada en un caixer automàtic
de Barcelona.

quest mes Lleida ha tingut una
cita amb la millor producció
audiovisual dels joves creadors
dels Països Catalans. La 5a edició de
la mostra “Som Cinema” va tenir lloc
del 23 al 27 d’octubre a l’Espai Funàtic
amb l’exhibició de 42 produccions.

La inauguració va tenir lloc el dia 23
a l’Auditori amb la projecció del “making of” del film “Segon Origen” i la presentació del muntatge final “Noa”, del
lleidatà David Besora. La mostra té la
col·laboració de la Paeria, la Diputació
de Lleida i la Generalitat. •••
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D’aquestes, 24 van correspondre a les
seccions competitives (10 documentals, 3 de Lleida, i 14 curtmetratges).
Entre les seccions no competitives,
van destacar la de llargmetratges; els
curts guanyadors dels Premis Llanterna
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Unes 80 funcions d’arts escèniques

• Fins al 13 de desembre, les companyies lleidatanes presenten 53 propostes artístiques

E

l Teatre Municipal de l’Escorxador
i el Teatre Municipal Julieta
Agustí acullen del 2 d’octubre al
13 de desembre la 23a Mostra d’Arts
Escèniques de Lleida Josep Fonollosa,
“Fono”, amb un notable augment de
companyies participants, que ofereixen un total de 53 propostes escèniques en 80 funcions.
La programació de la mostra inclou
els espectacles de les companyies de
teatre, dansa, circ, màgia i familiar de
la ciutat de Lleida. Els espectacles es
presenten els dijous, divendres, dissabtes, diumenges i festius d’octubre,
novembre i primers dies de desembre
de cada any.
L’esdeveniment cultural té com a
objectiu afavorir i estimular la creació
escènica local, com també acollir els
grups i les companyies de Lleida tot
oferint-los un espai d’exhibició per a
les seves produccions.

La companyia De Majas participa a la mostra. © Teatre l’Escorxador

Obres de teatre, dansa,
circ, màgia i espectacles
familiars adreçats a tots els
públics formen part de la
programació de la mostra

Enguany són més de 500 els intèrprets que pujaran als escenaris, acompanyats de prop de 200 persones
més, ja siguin directors, escenògrafs,
il·luminadors, tècnics o dissenyadors,
que fan possible la riquesa i la varietat
d’aquest singular aparador escènic. •••
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Íntims Produccions estrenen a Barcelona

• Els exalumnes de l’Aula de Teatre posen en escena el seu espectacle “El lloc”

una companyia de teatre força peculiar, ja que els seus components es
coneixen i fan teatre junts des dels 3
anys. Ara fa poc més d’un any que han
acabat els estudis professionals d’Art
Dramàtic a l’Aula Municipal de Teatre
de Lleida on, al llarg del tercer i últim
curs, s’han dedicat a la creació d’una
companyia professional real i a la producció d’un espectacle.

dre en cartell del 17 de setembre al 5
d’octubre.

FiraTàrrega 2013 els va donar l’oportunitat de gaudir d’una residència
creativa on poder acabar de donar
forma i estrenar el seu espectacle, “El
lloc”, que va tenir gran èxit de convocatòria i de crítica durant la fira, i que
ara han presentat a la SALAFlyHard de
Barcelona, dedicada al teatre contemporani.

Els actors Rafa Rodríguez, Xavier Teixidó, Marc Cartanyà, Isaac Baró i Oriol
Esquerda, i l’actriu Sandra Pujol són
els integrants d’Íntims Produccions,

Aquesta obra d’Íntims Produccions
ha estat anteriorment a Lleida, Solsona, Tarragona, Barcelona, Granollers i
Cardedeu. •••

Els components d’Íntims Produccions, en una imatge promocional d’“El lloc”. © Guillem Atienza

L

a jove companyia lleidatana
Íntims Produccions, integrada
exclusivament per exalumnes
de l’Aula Municipal de Teatre, va ser
l’encarregada d’obrir la temporada
de la SALAFlyHard de Barcelona amb
l’espectacle “El lloc’”, que va roman-
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Restauració dels Gegants Romans

• Són els més antics de la ciutat i l’any vinent celebraran el 175 aniversari

L

’Ajuntament de Lleida ha iniciat
la restauració dels seus gegants
més antics, els Gegants Romans,
que el pròxim any 2015 celebraran el
175 aniversari. Per aquest motiu, els
Gegants Romans no romandran exposats a la Casa dels Gegants i tornaran

Els elements festius no
romandran exposats a la
Casa dels Gegants i tornaran
a ser presentats per la Festa
Major de Maig del 2015
per la Festa Major de Maig de l’any vinent, on seran de nou presentats a la
ciutadania.

Els gegants que es restauraran. © Cultura

Aquesta tasca completa el procés
de restauració dels gegants de Lleida iniciat per la Paeria ara fa sis anys,
en què s’han posat a punt tots els
gegants: el gegantó Berenguer i la

gegantona Violant (2009), els dos faraons (2010), els dos xinesos (2011), el
rei Jaume I i Elionor (2012) i el moro i
Zobeida (2013).
L’especialista en restauració Joan
Miró tornarà a encarregar-se d’aquesta
feina, més complexa que les anteriors
atesa l’antiguitat del elements i la significació dels Gegants Romans. Per a
aquesta delicada operació, i tenint
en compte que els caps de fusta dels
Gegants Romans són les peces més
antigues de què disposa Lleida, s’ha
iniciat un estudi previ on es treballarà
conjuntament amb el Centre d’Art
d’Època Moderna de la Universitat
de Lleida (CAEM) i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya a Valldoreix. Es duran a terme diferents proves per tal de comprovar
l’estat actual i les intervencions sofertes al llarg dels anys. Els Gegants
Romans són atribuïts al constructor
Ramon Corcelles. •••

Els gegants s’exhibeixen a Barcelona

• Van participar en una exposició conjunta que es va fer al Museu Marítim de la Ciutat Comtal

E

l conjunt de 12 gegants de Lleida van tenir un protagonisme
especial a les Festes de la Mercè
de Barcelona, ja que van participar en
una exposició conjunta que es va fer
al Museu Marítim i van desfilar en la
cercavila popular pels carrers de la capital catalana.

contemplar a l’exposició del Museu
Marítim, situat a les Drassanes, algunes de les peces més antigues i
històriques de Catalunya, com les de
Lleida, que es caracteritzen per la seva
qualitat escultòrica i artística. Marc
Antoni i Cleopatra; els Moros; Jaume I
el Conqueridor i Donya Lionor; els Fa-

raons; els Xinesos i l’Infant Berenguer
i Donya Violant van ser uns convidats
d’excepció, juntament amb la resta de
gegants, capgrossos i bèsties que van
compartitr espai en la desfilada, com
també en l’exposició, organitzada per
la Coordinadora de Geganters de Barcelona per celebrar els seus 30 anys. •••

El conjunt de 12 gegants
de Lleida van desfilar en
la cercavila popular pels
carrers de la capital catalana
durant les Festes de la Mercè
Lleida va lluir els seus gegants en
una sortida excepcional, que es dóna
molt poques vegades –el 1952 va ser
l’últim cop que el conjunt geganter
al complet va visitar Barcelona, i que
ha servit per promocionar la ciutat i
la seva cultura popular i tradicional.
Durant una setmana es van poder

Els gegants de Lleida van participar a la cercavila popular de les Festes de la Mercè © H. S.
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