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Maria Dolors Millat, ahir a l’IEI, on va presentar la seua primera novel·la, ‘Quirat i mig’.

Maria DolorsMillat presenta a l’IEI la seua primera novel·la
❘LLEIDA ❘ L’escriptora de Sort
Maria Dolors Millat va
presentar ahir a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI) la
seua primera novel·la,

Quirat i mig (Edicions de
1984). El llibre explica la
història d’Alícia, una do-
na madura que ho té tot a
la vida fins que la seua mi-

llor amiga mor de forma
violenta. Llavors, inicia
una recerca interior a tra-
vés de viatges a un univers
paral·lel.

FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ/EFE

❘ ROMA ❘ Una exposició
de Salvador Dalí inau-
gurada ahir a Roma
mostra el seu univers
surrealista en quadres,
fotografies i objectes
que testifiquen la influ-
ència del Renaixement
i el Barroc italians en el
pintor. Dalí. Un artis-
ta, un geni es podrà vi-
sitar fins a l’1 de juliol.

Exposició sobre
Dalí a Roma

❘ LLEIDA ❘ El fotògraf llei-
datà JordiV. Pou va in-
augurar ahir a l’IEI l’ex-
posicióKokovoko, que
es podrà veure a la sa-
la gòtica fins al pròxim
13 de maig. Es tracta
d’una selecció d’imat-
ges preses exclusiva-
ment amb telèfons mò-
bils.

Fotos preses
ambmòbil a l’IEI
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format digital en dilluns. El res-
ponsable del Circuit, PereAu-
medes, explica que “és una es-
tratègia més a la recerca de pú-
blic”. L’empresa manté des de
fa mesos amb notable èxit unes
targetes de fidelització a les sa-
les deMollerussa iTàrrega, que
permeten assistir a deu projec-
cions amb estalvi en el preu de
l’entrada.Amés, també ha cre-
at uns carnets d’abonament per
a les sales de Linyola, Agra-
munt, Bellpuig,Cervera, el Pont
de Suert,Tamarit,Mequinensa
i Montblanc, que permeten als
posseïdors assistir al cine tot el
mes amb preus més barats, que
oscil·len entre els 6,25 i els 13
euros, segons diverses variants.

Per la seua part, el renovat
cine La Lira deTremp ha reprès
amb èxit de públic el seu tradi-
cional dia de l’espectador dels
dilluns.

D’altra banda, els cines Lau-
ren també han notat des de fa
més d’un any un augment de
públic en el dia de l’espectador
(els dimecres),“encara que tam-
bé depèn de si hi ha futbol a la
tele o no”.

El Grup Principal també as-
segura que ha augmentat lleu-
gerament la presència de pú-
blic el dia de l’espectador (els
dijous), més al Principal i el
Rambla que a les sales JCAAl-
picat, on “el públic és més de
cap de setmana”.

Estratègies als cines de
Lleida per atreure públic
Promocions amb targetes de fidelització, carnets d’abonament
i Facebook || Augment de l’assistència el dia de l’espectador

CINEEXHIBICIÓ

J. BALLABRIGA
❘LLEIDA ❘ Les sales de cine de Llei-
da també noten els efectes de
la crisi econòmica i, tot i que
els índexs d’assistència es man-
tenen, els responsables sí que
han constatat en general en els
últims mesos un augment de
públic en l’anomenat dia de l’es-
pectador, amb preus d’entrada
més barats. De fet, algunes em-
preses s’han empescat diverses
estratègies comercials a la re-
cerca de fidelitzar o augmen-
tar el públic. L’experiència més
recent l’ha portat a terme
aquesta setmana l’Espai Funa-
tic: un dia low cost (2,9 €) per
a una estrena que només
s’anuncia a través del Facebook
de la sala.

Dimecres passat, amb la pre-
estrena d’Intocable, va omplir
les sessions de tarda i nit. “Un
èxit gairebé inesperat”, va afir-
marMiquel Àngel Carrillo, que
ja pensa en la sessió low cost
de la setmana que ve: quatre
pel·lícules, entre les quals hi ha
l’oscaritzada The Artist.

Qui també se sumarà a par-
tir d’aquesta setmana a la mo-
da Facebook per promocionar
el cine serà el Circuit Urgellenc.
Així, dilluns que ve, dia de l’es-
pectador als cines Urgell deMo-
llerussa, tots els que s’apuntin
al perfil de Facebook de l’em-
presa podran disfrutar del film
John Carter en 3D per 5 euros,
2 menys per a una pel·lícula en

Estrena el desembre passat del renovat cine La Lira de Tremp.

AJUNTAMENT DE TREMP

ImmaMonsó.

“No diferenciem el
que és urgent del
que és important”

LLIBRESPUBLICACIONS

ACN
❘BARCELONA ❘ L’escriptora lleida-
tana ImmaMonsó va promo-
cionar ahir a Barcelona la no-
vel·la La dona veloç (Plane-
ta), amb què el gener passat
va guanyar el premi Ramon
Llull de les Lletres Catalanes
i que aquesta setmana ha apa-
regut publicada.Monsó fabu-
la en aquesta obra sobre la
percepció contemporània del
temps: “Feia anys que volia
escriure sobre el temps i la
velocitat, una constant a la
nostra vida i possiblement la
font de les coses que ens pas-
sen, de les bones i, sobretot,
de les dolentes.”

“Actualment, els temps són
veloços, la instantaneïtat és
el que compta i no sabem di-
ferenciar entre el que és ur-
gent i el que és important.
Aquest ritme accelerat i fre-
nètic que ens imposen els
temps actuals ens ha fet per-
dre moltes coses”, afirma
Monsó. La protagonista de La
dona veloç es diu Nes
—d’Agnès, per abreujar-ho—
i té una percepció distorsio-
nada del temps. Es passa el
dia preveient com estalviar
alguns segons. És una dona
de naturalesa veloç però de
vocació lenta. “Sempre he
portat els personatges unami-
ca al límit, a l’extrem del tras-
torn de personalitat, fins a
aquell extrem en què trobes
l’esquerda que et permet veu-

EDITEN ‘LA DONA VELOÇ’

Planeta publica ‘La dona
veloç’, novel·la amb què
Imma Monsó va guanyar
el premi Ramon Llull

re realment quines són les ca-
racterístiques que, potser
d’una manera exagerada, té
aquest personatge”, explica
Monsó.

L’autora lleidatana també
vol reivindicar la lectura:
“Penso que les primeres co-
ses que es perden amb aquest
ritme accelerat, en què tenen
molt a veure les noves tecno-
logies, són les formes anti-
gues de lectura.” I és que la
protagonista de la novel·la és
una dona que, en lloc de lle-
gir i disfrutar, compta les pa-
raules que li queden per aca-
bar el llibre.
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