Maig-juny de 2015 •

Cultura

Els Gegants Romans, restaurats
• Coincidint amb el 175è aniversari de les figures de Marc Antoni i Cleòpatra

E

ls Gegants Romans han estat restaurats coincidint amb el seu 175è aniversari. Marc Antoni i Cleòpatra van
ser els grans protagonistes de les Festes
de Maig i d’una trobada i una cercavila de
benvinguda.
La restauració integral dels Gegants
Romans, feta per l’especialista Joan Miró,
s’ha centrat molt especialment en la seva
estructura i el seu vestuari i ha posat èmfasi en la conservació i la restauració dels
caps. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament
de Lleida clou el cicle de restauracions de
tota la comparsa de gegants.
Per a l’operació de restauració, i tenint
en compte que els caps de fusta dels Gegants Romans són una de les peces més
antigues, s’ha fet un estudi en què s’ha treballat conjuntament amb el Centre d’Art
d’Època Moderna de la Universitat de
Lleida i el Centre de Restauració de Béns

Ball dels Gegants Romans davant la Paeria durant la festa de benvinguda. © H. Sirvent

Mobles de Catalunya a Valldoreix. Els Gegants Romans, atribuïts a l’escultor Ramon
Corcelles, es van construir el juny del 1840
i han tingut quatre aparences diferents al
llarg de la història. •••

Més informació:
Casa dels Gegants:
Av. Blondel, núm. 64
Tel. 973 70 03 93

Alcaldia

Homenatge a les víctimes de Mauthausen
• Ofrena floral i lectura de poemes al monument de record situat al cementiri municipal
La Paeria participa en la
multitudinària cerimònia
internacional que va tenir
lloc a l’antic camp de
concentració nazi d’Àustria

Acte en el monument de record a les víctimes del nazisme, bastit al Cementiri de Lleida. © H. S.

L

leida va recordar el 5 de maig les víctimes del nazisme amb motiu del 70è
aniversari de l’alliberament del camp

de Mauthausen amb un acte d’homenatge
i una ofrena floral al monument de record
a les víctimes situat al cementiri municipal.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
l’esdeveniment, en què diversos professors
i estudiants de centres educatius van llegir
poemes i van fer una ofrena de flors. D’altra banda, la ciutat de Lleida va ser present
en la multitudinària cerimònia internacional que va tenir lloc el 10 de maig a l’antic
camp de concentració nazi de Mauthausen
per commemorar el 70è aniversari del seu
alliberament i homenatjar els 200.000 presoners. El cap de l’oposició, Joan Ramon
Zaballos, que hi va assistir en representació
de la Paeria, va lliurar la bandera de l’Ajuntament de Lleida i, en el seu parlament, va
llegir un poema de Màrius Torres. •••
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