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Llibres per conèixer millor Lleida
•Nova col·lecció municipal titulada “Gramalla”
“Gramalla” és el nom de la
nova col·lecció municipal
que ha posat en marxa la
Paeria per tal de contribuir
a la divulgació de la ciutat
de Lleida des de diferents
vessants –cultural, històric,
artístic.

cial. Els pròxims títols de la
col·lecció seran “Els Ponts
de Lleida, L’arquitectura modernista i contemporània” i
“La Lleida verda”, que aprofundirà en la botànica de la
ciutat.

El projecte, que dirigeix
l’escriptor Vidal Vidal, té un
important component gràfic
per contribuir a posar en valor, també en imatges, el patrimoni que atresora la ciutat.
El primer volum d’aquest
projecte duu per títol “Lleida,
ahir i avui. La ciutat vista amb
el pas del temps”. El llibre té
més de 200 pàgines i més
de 400 imatges i presenta
una crònica de l’evolució de
la ciutat des dels anys 19401950 fins a l’actualitat, per
mitjà de les imatges de Jau-
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El primer volum de la col·lecció ja és al carrer. © H. S.

El llibre inicial és
“Lleida ahir i avui.
La ciutat vista amb
el pas del temps”
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me de Francisco i els textos
de Vidal Vidal.
El projecte preveu l’edició
d’entre un i dos llibres a l’any
de caire divulgatiu i institucional, però també comer-

Durant la signatura del
conveni entre la Paeria i
l’Editorial Pagès per engegar el projecte, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va destacar que “el conveni és un
compromís entre l’Editorial
Pagès i la Paeria per desenvolupar un projecte editorial,
una col·lecció de llibres de
coneixement sobre Lleida
que dirigirà Vidal Vidal”. “Es
pretén difondre i desenvolupar el coneixement sobre la
ciutat entre els lleidatans i els
visitants de Lleida, amb una
periodicitat d’un o dos títols
a l’any”. •••
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La Panera presenta el seu catàleg a ARCO

•El centre rep el premi de l’Associació Catalana de Crítics d’Art
El Centre d’Art La Panera de Lleida ha
presentat a la Fira ARCO de Madrid
l’edició del seu catàleg amb les obres de
la col·lecció que l’Ajuntament de Lleida
ha reunit des del 1997 fins a l’actualitat.
La llista té textos de Juan Vicente Aliaga, Mela Dávila, Oriol Fontdevila, Antoni
Jové, Karin Ohlenschläger, Glòria Picazo,
Sergio Rubira, Alberto Sánchez Balmisa,
Roser Sanjuan i Manuel Segade.
Des del 1997, el Centre d’Art La Panera i l’Ajuntament de Lleida organitzen la
Biennal d’Art Leandre Cristòfol, gràcies
a la qual s’ha pogut anar reunint una
important col·lecció pública d’art contemporani espanyol, que avui ja compta amb 151 obres. Aquesta col·lecció, al
llarg dels darrers divuit anys, ha atorgat
al projecte de centre d’art un contingut
i un valor patrimonial que ha contribuït
a enfortir-lo substancialment.
D’altra banda, l’Associació Catalana de
Crítics d’Art (ACCA) ha atorgat el premi
del 2014 a la trajectòria a La Panera, que

La Panera acull actualment la Biennal d’Art Leandre Cirstòfol. © La Panera

Obres que l’Ajuntament de
Lleida ha reunit des del
1997 fins a l’actualitat

des del 2003 proposa programes expositius, activitats i cursos de formació, ja
que és una plataforma de producció,
difusió, exhibició i formació de les arts
visuals, i amb la voluntat d’establir ponts
entre la creació visual i la produïda entre
altres àmbits culturals. •••

Arriba el millor cinema llatinoamericà

• La Mostra tindrà lloc del 10 al 17 d’abril amb més de 50 films
Més de 50 creacions (entre llargmetratges, curts i documentals) oferiran als
lleidatans la possibilitat d’endinsar-se
en la millor filmografia d’una vintena
de països de Llatinoamèrica, de l’Estat
espanyol i d’altres països europeus. La
21a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, en efecte,
tindrà lloc del 10 al 17 d’abril a la ciutat de Lleida amb l’habitual oferta de
pel·lícules (incloses sessions especials i
matinals per als més joves), exposicions,
presentacions, debats i altres activitats
culturals.
A banda de l’exhibició de pel·lícules, la
Mostra posarà Lleida en l’epicentre del
món cinematogràfic amb la presència
de coneguts actors, directors, productors i crítics, i serà el marc d’activitats
destacades com el lliurament dels
guardons corresponents a les seccions
de llargmetratges, curtmetratges i documentals, dels Premis Jordi Dauder
(que han recaigut en l’actriu Vicky Peña
i l’actor Alex Brendemühl). Igualment,

La cloenda es farà a la
nau central de la Seu vella
amb un concert de tango
destacal’exposició“Mac,cartellista”,una
selecció de creacions del prestigiós dibuixant, il·lustrador i cartellista Macario
Gómez (“Mac”) que es podrà veure a
l’IEI. Destaca també la trobada internacional d’Escoles de Cinema “Moviement.
Fundació Sorigué”, que reunirà a estudiants amb professionals de prestigi del
sector cinematogràfic i audiovisual.
La inauguració del festival tindrà lloc
al Palau de La Llotja i la cloenda —que
inclourà un concert de tango a càrrec de
la cantant Sandra Rehder i un quartet—
a la nau central de la Seu Vella. Els documentals i els tallers es faran a l’Edifici
Transfronterer de les Cultures de la UdL
i la resta de projeccions a CaixaForum.

El cartell de la 21a edició. © Mostra

Cal destacar que el cartell de la 21a
edició de la Mostra és obra de l’artista
de la Seu d’Urgell Perico Pastor, un dels
més prestigiosos pintors lleidatans. •••
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