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Quadres d’Ureña a la Casa dels Gegants
• Mostren set peces amb els gegants de la ciutat, el Marraco o la Batalla de Flors
Al costat de la
col·lecció del Museu
de la Cultura Popular

L

a Casa dels Gegants té un
espai nou amb diversos
dibuixos i aquarel·les de
l’artista lleidatà Joaquín Ureña
dedicats a elements festius de
Lleida, en què es mostren set
peces amb els gegants de la
ciutat, el Marraco o la Batalla
de Flors. Les pintures comparteixen lloc amb la col·lecció
que configura el Museu de la
Cultura Popular.
En l’acte de descoberta de
l’espai, que va coincidir amb
la Diada de la Cultura Popular a Lleida, hi van participar
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros;
l’artista Joaquín Ureña; la
tinenta d’alcalde Montse Parra;
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el regidor Pau Pintó, i el president de l’Associació Amics
dels Gegants de Lleida, Felip
Vilardell. L’alcalde va destacar
que Ureña és el pintor lleidatà
que més bé ha sabut representar de manera artística els
elements de la cultura popular
de la ciutat. Algunes de les peces més conegudes són les del
Marraco, els gegants, els capgrossos o els bastoners.
La Casa dels Gegants, situada a la seu de la Regidoria de
Cultura, consta de tres espais
físics: la planta noble o d’entrada, amb la col·lecció dels 12
Gegants de Lleida i la representació del Marraco; el replà
que acull els Marraquets de
Lleida, i la planta inferior, amb
els 11 Capgrossos, les Trampes
i el Penó, els Heralds i Signífers,
el Pregoner i el Timbaler, el Ball
de Cavallets, la Festa Major de
Lleida, el Ball de “Bastonets”,
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el Ball de Moros i Cristians i la
Moixiganga.
L’espai es pot visitar els dies
laborables, de 8.00 a 15.00 h i

de 17.00 a 20.00 h, excepte el
dilluns a la tarda; els dissabtes,
d’11.00 a 13.30 h i de 17.00 a
20.00 h, i els diumenges i els
festius, d’11.00 a 13.30 h. •••

