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recitals

Poesia al
Cafè del Teatre
i al bar Gilda
❘ Lleida ❘ Doble recital poètic
entre avui i demà a dos sales
de Lleida. El Cafè del Teatre acollirà avui (19.00 hores)
una nova sessió del cicle Vespres en Vers que organitza
l’ajuntament de Lleida, en
aquesta ocasió amb la poeta,
dramaturga i activista poètica Meritxell Cucurella-Jorba
(Hostalets de Pierola, Anoia, 1973), en un recital titulat
Negra com la nit més roja.
D’altra banda, demà dijous
(20.30 hores), el professor i
escriptor lleidatà Anton Not
(1977) protagonitzarà al bar
Gilda una nova sessió del cicle poètic A Cau d’Orella,
que impulsa el poeta Amat
Baró.

llibres

Publiquen el relat
breu de Tolkien
més antic
❘ barcelona ❘ L’editorial Minotauro ha publicat el relat breu
més antic de J. R. R. Tolkien,
La historia de Kullervo, fins
ara “inèdit”, va anunciar ahir
el segell en un comunicat.
“La historia de Kullervo
és el germen del meu intent
d’escriure llegendes pròpies”,
explicava l’autor d’El Senyor
dels Anells i d’El Hobbit, que
va morir el 1973 als 81 anys.
Per a l’editora del llibre, Verlyn Flieger, aquest relat va
ser “el seu primer intent d’escriure una tragèdia, així com
la seua primera incursió en
la creació de mites en prosa,
una precursora general de
tota la seua ficció”.

cine

Cicle ‘Quaderns
de viatges’ a
CaixaForum
❘ Lleida ❘ CaixaForum Lleida
estrena avui el nou cicle de
projeccions cinematogràfiques Quaderns de viatges,
amb pel·lícules que desenvolupen metàfores sobre la vida
i el viatge. Avui es projectarà a les 19.00 hores el film
canadenc Incendies (Denis
Villeneuve, 2010), en el qual
dos bessons reben dos cartes
del notari després de la mort
de la seua mare perquè les
entreguin al pare, que creien mort, i a un germà que
desconeixien. Tots dos emprendran un viatge per localitzar-los i trobar respostes
a la seua existència. Versió
original subtitulada, 4 €.

Segre
Dimecres, 1 de juny del 2016

història publicacions

Un miler de fotografies en un
volum de memòria de Lleida

A la venda el llibre del col·leccionable ‘L’abans. Lleida. Recull Gràfic 1860-1982’
òscar mirón

r. banyeres

❘ lleida ❘ Lleida ja té el seu àlbum familiar editat en un llibre il·lustrat amb un miler de
fotografies en 900 pàgines. El
més rellevant és probablement
que les imatges les han facilitat els ciutadans i reflecteixen
la realitat social de més d’un
segle a la capital del Segrià. El
Saló de Plens de la Paeria va
acollir ahir la presentació de
llibre L’abans. Lleida. Recull
Gràfic 1860-1982, recopilat
pels historiadors Sandro Machetti i Oriol Bosch, amb pròleg
de l’escriptor Josep Vallverdú
i impulsat per Editoral Efadós
amb el suport de la Paeria. Des
del 27 de març del 2015 podien
adquirir-se fascicles setmanals
(52) en 42 quioscos, papereries
i llibreries. Ara els que ho desitgin podran comprar-lo enquadernat en un sol volum, tal
com van anunciar els seus promotors l’any passat a l’anunciar
el projecte. Destaquen les imatges d’esdeveniments familiars
com casaments que permeten
contemplar l’evolució dels costums i les modes, però també
fotografies de barberies, botigues, servei domèstic o cotxes,
a banda d’espais com La Canadiense o les Basses, entre altres
temàtiques.
Bosch va valorar l’experiència positivament perquè “permet recuperar la memòria fotogràfica de la ciutat”. En termes
similars es va expressar l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que
va afirmar que “és un exercici
de memòria històrica gràfica”.
Vallverdú va destacar la importància de salvaguardar els
documents gràfics i el fet que
el volum “posa l’accent en les
famílies”. Des del 1996 l’editorial ha editat 125 volums de
diferents ciutats.

Els autors, amb Vallverdú, Ros, el director de l’editorial i la responsable de l’arxiu municpal.
AUTOR DESCONEGUT/FONS ALBERTO VELASCO GONZÁLEZ.

L’Arc del Pont, entrada històrica a la ciutat, a principis del segle XX.

josep maria maya

Unes cent
famílies han
cedit les imatges
n Els promotors van fer
una crida als lleidatans a
cedir-los les seues fotografies i finalment han sigut
un centenar les persones
que han cedit imatges, la
majoria d’elles col·leccionistes, famílies o associacions. Van reunir unes
4.000 fotografies de les
quals se n’han publicat
unes 1.000. La resta podran consultar-se digitalment a l’Arxiu Municipal,
si els propietaris ho han
autoritzat.

exposició

Fotografies de
Josep Maria Maya
a Res Non Verba

‘Sonata’ a l’Espai Barroc de Barcelona, una de les imatges de l’exposició de Josep Maria Maya.

❘ Lleida ❘ La sala cultural de l’associació Res Non Verba de Lleida
inaugurarà demà dijous (19.30
h) l’exposició Fotohistòries,
amb una selecció de dinou fotografies de l’artista i dissenyador gràfic Josep Maria Maya.
Es tracta d’imatges que formen
part del que el mateix artista
denomina la seua “vida digital”, instants captats des de l’any
2003, quan es va comprar la seua primera càmera fotogràfica
digital.

