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J.B./ACN
❘ BARCELONA ❘Almenys una desena
de localitats de Lleida compta-
ran l’any que ve amb activitats
del programa cultural oficial que
impulsa la Generalitat per com-
memorar els tres segles de la
Guerra de Successió, que va aca-
bar el 1714. El conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, i el co-
missari del Tricentenari, Miquel
Calçada, van presentar ahir a
Barcelona aquest programa d’ac-
tivitats culturals en el qual des-
taca sobretot l’exposició sobre
l’artistaAntoniViladomat (1678-
1755), coproduïda entre el Mu-
seu de Lleida, el MNAC i altres
centres de Girona i Mataró. Ca-
da espai mostrarà, del maig al
novembre, un aspecte determi-
nat del que va ser l’artista ca-

talà més destacat de l’època.
Gràcies a la cessió del MNAC,
el Museu de Lleida exhibirà una
selecció de les obres restaurades
del conjunt pictòric més impor-
tant de la pintura catalana d’èpo-
ca moderna, el cicle Vida de Sant
Francesc de l’antic claustre fran-
ciscà de Barcelona; així com un
Sant Sopar –una de les millors
peces del pintor– i una Santa
Quitèria davant d’una vista in-
èdita de la Lleida del XVIII.

D’altra banda, l’exposició iti-
nerant Catalunya i la Guerra de
Successió ha iniciat un recorre-
gut des del setembre passat –ja
pot veure’s al Museu Comarcal
de Cervera–, que igualment
l’atansarà l’any que ve al Museu

‘Tricentenari’cultural en una
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de Lleida.Així mateix, la Gene-
ralitat també ha preparat una al-
tra exposició itinerant, 300 anys
després, que s’oferirà als ajun-
taments que vulguin acollir-la i,
del febrer al setembre, es crea-
rà la Ruta 1714, una proposta
de recorregut turístic i cultural
per escenaris de la Guerra de
Successió, en el qual ja figuren
Lleida, Cervera, la Seu d’Urgell,
Peramola,Almenar, Oliana, el
Poal, Sort i Bonestarre, al Pallars
Sobirà.

A més, certàmens com el Fes-
tival de Pasqua de Cervera i el
Festival de Música Antiga dels
Pirineus també adaptaran el seu
programa musical a l’esdeveni-
ment.

El conseller Mascarell i Miquel Calçada van presidir ahir al Macba la presentació dels actes.

ACN

■ La parcel·la cultural delTri-
centenari del 1714 desplega-
rà una sèrie d’activitats sota
la premissa que la cultura es
troba “en l’epicentre de la ca-
talanitat” i que al seu voltant
s’expressen “símbols, valors
i identitats”, va remarcar ahir
el comissari de l’esdeveni-
ment, Miquel Calçada. Un
ampli programa d’actes, des

d’exposicions a concerts pas-
sant per xarrades i itineraris
culturals, es desenvoluparan
durant tot l’any 2014 sota el
lema Érem, Som, Serem. En-
tre els més simbòlics, El rou-
re del Tricentenari, que es
plantarà a Montserrat el mes
de març amb terra procedent
de tots els municipis de Ca-
talunya.

PRESENTACIÓDELPROGRAMA

Calçadadestacaque “la cultura
és l’epicentrede la catalanitat”

EXPOSICIÓ DE VILADOMAT

El Museu de Lleida acollirà
obres del MNAC de l’artista
Antoni Viladomat, el més
destacat de l’època

Balaguer, en un càsting
per al film‘Barcelona 1714’

CINE PEL·LÍCULES

Imatge d’arxiu d’una recreació al safareig públic de Balaguer.

❘BALAGUER ❘ El safareig públic de la
plaça de la Reguereta de Bala-
guer és un dels quatre finalistes
seleccionats en el càsting de la
pel·lícula Barcelona 1714. A
partir d’ara s’obre un període de
votació popular per escollir-ne
el preferit.

Per això, fins a l’1 de desem-
bre es pot votar a través de la
pàgina web www.barcelo-
na1714.cat. La resta de selecci-
onats són els de Castelló d’Em-
púries (Alt Empordà), el de la

Font Major de l’Espluga de Fran-
colí i el deVilaverd, aquests úl-
tims a la Conca de Barberà. Bar-
celona 1714 és un projecte lide-
rat pel productor germanocata-
là Heiko Kraft i dirigit per la jo-
ve directora deTarragona M. Bo-
farull, que pretén tractar l’epi-
sodi del setge que va viure la ca-
pital catalana fa gairebé tres se-
gles per part de les tropes caste-
llanes i franceses, tot i que amb
una història d’amor com a eix
central de l’argument.

Conferències sobre
Salvador Espriu a
Balaguer i Vielha

ACTIVITATS

❘ BALAGUER/VIELHA ❘ L’Any Espriu
arribarà el dilluns 25 vinent
de novembre a Balaguer iVi-
elha amb sengles conferènci-
es.A la capital de la Nogue-
ra, el filòleg Joan RamonVeny
pronunciarà la xarrada Sal-
vador Espriu, rigor literari,
compromís cívic (biblioteca,
19 h).A Aran, Laura Aubets
impartirà el discurs Salvador
Espriu, el compromís de l’es-
criptor (biblioteca, 20 h)

Sisè aniversari del
Museu de Lleida
amb tallers i concerts

ACTIVITATS

❘LLEIDA ❘ El Museu de Lleida ce-
lebrarà el 30 de novembre el
sisè aniversari. Per comme-
morar-lo ha organitzat un ta-
ller familiar de mosaics (30
de novembre), una visita co-
mentada a l’exposició Beatus
Ille (1 de desembre, 12 h) i un
concert d’orgue i trompeta
a la Catedral (1 de desembre,
18 h). El dia 30 també tindrà
lloc una jornada de portes
obertes.

Les campanes,
protagonistes avui
a la Seu Vella

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ La SeuVella de Lleida
acollirà avui una jornada tèc-
nica sobre les campanes en
general i el futur de les de la
Seu Vella en particular. L’ac-
te, que començarà a les 9.30
h comptarà amb conferènci-
es, a més d’una taula redona.
Es clausurarà amb el concert
Campanes planes de Mark
Pulido, que tindrà lloc a les
20.30 h.
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