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El DVD es va presentar ahir a la Universitat de Lleida.

HISTÒRIAUDL
ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ El periple que van se-
guir en plena Guerra Civil
més d’un centenar de reclu-
sos i els seus guardians des de
Lleida fins a la frontera fran-
cesa és l’eix del DVDOcupa-
ció i retirada. La ruta d’eva-
cuació de la presó de Lleida
(1938-1939), editat per la
Universitat de Lleida, dins de
la col·lecció Llocs de memò-
ria amb història, que es va
presentar ahir a la facultat de
Lletres.

El DVD, fruit de la investi-
gació de l’historiador Robert

Duró, repassa l’evacuació dels
reclusos de Lleida,molts dels
quals van quedar en llibertat,
mentre que d’altres van ha-
ver de seguir un llarg viatge
passant per una seu provisi-
onal de la presó a Solsona per
seguir camí després cap aVic,
Olot i França.

També es va presentar el
DVDAvions i aviadors de la
II Guerra Mundial als Piri-
neus, amb guió de Josep Cal-
vet i que recull l’accident de
dos aparells alemanys al Pa-
llars Sobirà.

DVD sobre la presó de
Lleida en la Guerra Civil

PATRIMONIACTIVITATS

Lamarededéu de Saidí serà demà la ‘joia’ del Museu de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

D’altra banda, el Govern
d’Aragó va comprar ahir per
32.500 euros en una subhasta
a la sala Balclis de Barcelona la
taula gòtica de Pere Garcia de
Benavarri originària del poble
deMontanyana. L’Estat va exer-
cir el dret de tempteig i retrac-
te a favor del Govern aragonès
després d’una subhasta en què

diversos licitadors es van inte-
ressar per aquesta peça, que
sortia a la venda per 30.000 eu-
ros. La Generalitat s’havia in-
teressat per aquesta obra tot i
que va decidir no entrar en la
subhasta davant del dret prefe-
rent d’Aragó d’aconseguir-la al
tractar-se d’una obra originària
d’un poble d’Osca.

Lamarededéu
deSaidí, una
‘joia’en elDia
delsMuseus
Aragó compra la
taula de Montanyana

❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ El Museu de
Lleida commemorarà demà el
Dia Internacional dels Museus
amb diverses activitats i una jo-
ia, que aquest any serà l’escul-
tura de pedra policromada del
segle XIV de la Mare de Déu
de Saidí. La peça, dedicada al
culte des de fa dècades a l’es-
glésia de Sant Llorenç, ha for-
mat part des del desembre de
la instal·lació Maria vers Ma-
ria, que avui es desmuntarà
amb el trasllat temporal de l’es-
cultura de la Mare de Déu de
lesAvellanes al monestir de la
Noguera. Lamarededéu de Sai-
dí tornarà a Sant Llorenç la set-
mana que ve.

Una col·lecció privada, per
primera vegada a la Panera
El centre també s’estrena amb una exposició ‘on line’

ART INSTAL·LACIONS

El comissari, ahir amb la regidora de Cultura, Montse Parra, i la directora de la Panera, Glòria Picazo.

ITMAR FABREGAT

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art Con-
temporani La Panera de Llei-
da inaugurarà demà la seua pri-
mera exposició procedent ín-
tegrament d’un fons d’art pri-
vat. Es tracta d’una instal·lació
dividida en dos parts: Jetztzeit
(fins al 6 d’octubre) i L’esque-
na de l’àngel (fins al 8 de se-
tembre).A partir de conjunts
escultòrics, videoinstal·lacions
o fotografies, entre altres dis-
ciplines, Manuel Segade s’ha
encarregat de comissariar les

peces del fons d’art del jove
col·leccionista privat de San-
tander conegut amb el pseu-
dònim de CV Colección.

Es tracta d’obres majorità-
riament de la dècada del 2000.
El leitmotiv de la primera és
una reflexió sobre el destí par-
tint de la carta astral del
col·leccionista; el segon, abor-
da la modernitat històrica. Les
exposicions inclouen peces de
gairebé mig centenar d’artis-
tes, entre ells LaraAlmarcegui,
que aquest any representarà

Espanya a la Biennal deVenè-
cia.

Així mateix, la Panera tam-
bé estrenarà demà la seua pri-
mera exposició on line. Sota el
títolA ningú li agrada el dolor
per a si mateix, o el busca o
desitja tenir-lo, a penes perquè
és dolor, pres de Ciceró, es po-
dran veure alguns elements
que formen part del Centre de
Documentació.A la tardor tin-
drà lloc una altra proposta si-
milar. El centre també ha pre-
parat una mostra per a nens.

L’IEI estrena una
nova pàgina
webmés
interactiva
S’hi pot accedir amb
mòbil i tauleta

TECNOLOGIA

❘ LLEIDA ❘ La vicepresidenta de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Rosa Pujol, i el director
d’aquesta fundació pública
de la Diputació, Josep Ma-
ria Solé i Sabaté, van pre-
sentar ahir la nova pàgina
web de l’IEI —que ja està
activa a www.fpiei. cat—,
una plataforma també ac-
cessible a través de mòbil i
tauleta “per ser presents a
tot el món”. Pujol va desta-
car que“es tracta d’un por-
tal 3.0, adaptat a les neces-
sitats del segle XXI, més
atractiu, dinàmic i interac-
tiu, amb l’objectiu d’aug-
mentar el nombre de visi-
tes, obrir la institució a la
internacionalització i, en de-
finitiva, permetre ampliar
el coneixement del territo-
ri i del patrimoni de les co-
marques de Lleida”. El nou
web, que permet visites vir-
tuals en 360 graus a les ex-
posicions i a tot l’edifici i els
seus serveis culturals, ha su-
posat una inversió de
30.000 euros.A partir del
setembre podran seguir-se
sessions en directe.

‘Inferno’, de Dan
Brown, a les llibreries
❘ LLEIDA ❘ El nou i esperat lli-
bre de Dan Brown, Inferno,
va sortir ahir a la venda a
Espanya. En aquesta ocasió,
furga en la matemàtica i
complexíssima estructura
de l’obra magna de Dant,
La divina comèdia, i pren
de la seua primera part la
inspiració per passejar i re-
interpretar els carrers de
Florència, on es desperta
amnèsic el seu personatge
fetitxe: el catedràtic de sim-
bologia de la universitat de
Harvard Robert Langdon.
Les principals llibreries de
Lleida tenien ahir més de
mig centenar d’exemplars
reservats, entre català i cas-
tellà.

Sorigué amplia sessions
de laNit delsMuseus
❘ LLEIDA ❘La Fundació Sorigué
ha ampliat els torns de les
seues visites guiades amb
tast de cerveses de Lleida
maridades amb formatges
artesanals previstes per de-
mà ambmotiu de la Nit dels
Museus. Les places disponi-
bles es van omplir en pocs
dies, així que els responsa-
bles van decidir obrir un al-
tre torn. Les places són gra-
tuïtes però limitades. És ne-
cessari reservar al telèfon
619 959 062 o al correu in-
fo@fundaciosorigue.com.
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