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EXPOSICIONS LA PETITE GALERIE OBRE LA TEMPORADA DE LA COMA ESTADELLA
AMADO FORROLLA

Art fotogràfic al carrer Major de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Els aparadors dels comerços del carrer Major de Lleida es convertiran del 15 d’octubre al 15 de novembre en espais expositius on tretze fotògrafs de les comarques de Lleida mostraran les seues últimes propostes artístiques en la segona edició del certamen de fotografia i arts visuals Emergent. Entre altres activitats previstes, el popular actor i col·leccionista d’art i fotografia Gabino Diego visitarà Lleida el 23
d’octubre per oferir una xarrada titulada Mi aventura con el
coleccionismo.

El discjòquei Wally López s’estrena dilluns a Lleida
❘ LLEIDA ❘ El prestigiós discjòquei madrileny Wally López, habitual d’algun dels clubs de música electrònica i dance més coneguts del món, com l’Space Ibiza o el Ministry of Sound de
Londres, i guanyador de diversos premis en els últims anys,
aterrarà per primera vegada a Lleida la nit de dilluns que ve
a la sala VIP Room del River Cafè. Entrada: 12 euros més regal.

El Festival de Cine de Roma, ple d’estrelles
La sala Coma Estadella del Col·legi d’Aparelladors ‘reviu’ l’esperit artístic de La Petite Galerie de Lleida.

Obres del Louvre,a
CaixaForum Lleida

Spandau Ballet publica un single 20 anys després
❘ LONDRES ❘ La banda britànica de pop Spandau Ballet, que va
triomfar als anys vuitanta, va anunciar ahir que publicarà el
pròxim novembre el seu primer disc senzill en dos dècades.
El nou treball porta per títol Once More, va precisar el grup,
que té previst publicar al mateix mes un àlbum amb alguns
dels clàssics de la formació. Spandau Ballet tornarà als escenaris a l’octubre amb la gira Reformation Tour.

Peces de la civilització copta a Egipte, gràcies a un
acord entre La Caixa i el prestigiós museu francès
❘ LLEIDA ❘ CaixaForum Lleida
mostrarà l’any 2011 una exposició de peces del Museu del
Louvre de París pertanyents a
la civilització copta, que naix a
Egipte a partir de l’època romana i es prolonga fins a la
conquesta àrab, a mitjans del
segle VII.
El director general de la Fundació La Caixa, Jaume Lanaspa, i el president-director del

Louvre, Henri Loyrette, van
firmar ahir un conveni que portarà als diferents centres de
CaixaForum a Espanya obres
procedents del prestigiosós museu francès. Una de les joies
d’aquesta cooperació serà la
primera gran retrospectiva a
Espanya del pintor romàntic
Eugène Delacroix, les obres del
qual es podran veure a Barcelona i Madrid.A Lleida, l’expo-

sició sobre art copte mostrarà
teles, tapissos, pintures, ceràmiques, papirs, vestits, mobiliari
funerari i eines de la vida quotidiana.
D’altra banda, la sala Coma
Estadella del Col·legi d’Aparelladors de Lleida va estrenar
ahir la nova temporada d’exposicions amb una mostra sobre
l’artista Coma Estadella i La
Petite Galerie.

LLIBRES ‘CATORZE GENERACIONS D’UNA CASA PAIRAL DEL PALLARS’
ANNA FARRÀS

Cinc segles
d’història
del Sobirà
ANNA FARRÀS

❘ SORT ❘ La mestra pallaresa
Montserrat de Moner (Altron,
1924) va presentar ahir en una
abarrotada sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de Sort el llibre
titulat Catorze generacions
d’una casa pairal del Pallars
(Pagès Editors), un volum en
què repassa la història de tres
nissagues familiars d’Altron des
de finals del segle XV fins a
l’actualitat. L’autora, que va ser
mestra a Olp, Surp, Caregue,
Altron,Vic i Lleida, on va exercir els últims vint anys de la seua carrera professional, va revisar per a aquest llibre més de
mil documents de les famílies
Julià, Subirà i Moner de Casa
Subirà d’Altron.A través de les
vivències dels habitants
d’aquestes tres nissagues familiars, el llibre aproxima el lector a la transformació social,
econòmica, històrica i cultural

Montserrat de Moner va presentar ahir el seu llibre a l’Arxiu de Sort.

de la Vall d’Àssua. Montserrat
de Moner recupera al llibre històries individuals i col·lectives
reconstruint el context, les tradicions i les emocions dels seus
avantpassats.
L’autora, de 85 anys i veïna
d’Altron, va adreçar unes paraules d’agraïment als més de
150 assistents entre familiars,
amics, veïns i autoritats, i al finalitzar l’acte va firmar dedicatòries.

❘ ROMA ❘ El Festival Internacional de Cine de Roma celebrarà la
quarta edició del 15 al 23 d’octubre prenent el relleu de la
recentment celebrada Mostra de Venècia i amb un ampli
planter d’estrelles, entre les quals George Clooney.A la pantalla del Festival de Roma es podrà veure entre altres figures
Meryl Streep, Christopher Lee,Anthony Hopkins, Helen Mirren i l’espanyola Paz Vega, que participa en la coproducció
Triage al costat de Colin Farrell, així com assistir a retrospectives de destacats personatges cinematogràfics com Richard
Gere.

La presentació d’aquest volum va anar a càrrec del director dels serveis territorials de
Cultura de la Generalitat a
Lleida, Ferran Rella; de l’historiador i professor del departament d’Educació de la Generalitat, Francesc Amoròs, i de
la historiadora de l’art i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona Laia Manonelles, que és familiar de l’autora.

