
 ACTIVITATS

‘Fes el teu amulet de 
la bona sort’
Taller infanil a càrrec de la ilòlo-

ga Júlia Carreras en el marc de les 
acivitats de l’exposició Se’n par-

lave i n’hi havie. Bruixeria a les 

Terres de Ponent i Pirineu. 

Lloc: Museu de Lleida. 11.00 ho-

res.

86è aniversari de la 
mort del President  
Francesc Macià
Projecció de la pel·lícula 14 

d’abril: Macià contra Companys, 

dirigida per Manuel Huerga.
Lloc: Espai Macià, les Borges 
Blanques. 17.00 hores.

Nadal a Orvepard
Missa del Gall en el marc de les 
acivitats de Nadal de l’Associació 
de Veïns de Pardinyes.
Lloc: Parròquia Saníssim Salva-

dor. 24.00 hores.

 EXPOSICIONS

‘Poesia concreta’
Exposició Poesia concreta. Joan 

Brossa, Josep Iglésias del Mar-

quet i Guillem Viladot. Peite Ga-

lerie, Lleida 1971, que recorda la 
mostra que tots tres aristes van 
inaugurar a la Peite Galerie.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins al 19 de gener.

‘Cendra i or’
L’exposició Cendra i or. Retrats en 

Stencil mostra obres de l’arista 
Llukuter.
Lloc: Cafeteria del Rectorat de la 
UdL. Fins el 13 de gener.

‘Xano Armenter’
Exposició de l’arista arrelat a Ba-

laguer amb una vintena d’obres 
sobre tela.
Lloc: Hospital Arnau de Vilanova. 
Fins el 23 de desembre.

‘Se’n parlave... i n’hi 
havie’
Exposició sobre el fenomen de la 
bruixeria a les terres de Ponent 
i el Pirineu, resultat d’un treball 
d’invesigació realitzat entre el 
2015 i el 2017 per la Xarxa de Mu-

seus de les Terres de Lleida i Aran.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 2 

de febrer.

‘Coniguracions’
El pintor targarí Francesc Rufés 
presenta les seves coniguraci-
ons, representacions abstractes 
de paisatges, a més de 8 gravats.
Lloc: Museu Tàrrega Urgell. Fins 
el 20 de gener. 

‘A un pas de l’encert’
Exposició que reuneix un total de 
dotze obres d’esil hiperrealistes 
de l’arista lleidatana Carme Bu-

som.
Lloc: Sala Manolo Calpe de la 
Fecoll. Fins el 31 de desembre.

‘Crònica d’una 
República’
Homenatge a Teresa Pàmies que 
recull els record de la capital de 
la Noguera que s’escampen per la 
majoria de les seves obres.
Lloc: Museu de la Noguera, Bala-

guer. Fins el 23 de febrer.

‘Vallpalou’
Exposició que proposa un diàleg 
entre dues aristes; Felícia Fuster 
amb Haikús visuals i l Teresa Vall 
Palou amb Suite de foc.

Lloc: Fundació Vallpalou, carrer 
Roger de Llúria, 2, Lleida. Fins el 

20 de gener. 

‘Escriptors de pedra 

i ferro’
Exposició emmarcada en les cele-

bracions del 25è aniversari de la 
Biblioteca Comarcal i que divul-
ga la creació literària amb accent 
targarí.
Lloc: Sala Marsà de Tàrrega. Fins 
el 6 de gener.

‘11a Biennal d’Art 
Leandre Cristòfol’
Mostra amb obres d’un total de 
13 aristes que vol radriograiar 
l’art actual.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins 
al 2 de febrer.

‘La frustració de 
l’esperança’
Exposició formada per 14 plafons 
que repassa els bombardejos que 
van sacsejar Agramunt, acompa-

nyada d’obres de Guinovart i Vi-
ladot, que ho van viure quan eren 
nens.

Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins 
el 9 de febrer.

‘Les meravelles de 
l’Univers’
L’exposició de Xesco Mercé aple-

ga una vintena de trípics i algu-

nes peces de format individual 
realitzades amb tècnica mixta.
Lloc: Cal Sinen, Ivars d’Urgell. 
Fins el 29 de desembre.

‘Fàstic’
Exposició realitzada pels els 
alumnes de batxillerat arísic 
de l’Episcopal que parla sobre el 
consum de plàsic a la societat i 
relexiona sobre les conseqüènci-
es d’aquest consum.
Lloc: Lleida Jove La Palma. Fins el 
31 de gener.

‘Evidències 
ceràmiques’
Exposició que té l’objeciu de 
mostrar les diferents tècniques 
construcives i decoraives de la 
cerámica arísica.
Lloc: Casa Canal, Mollerussa. Fins 
al 12 de gener.

‘Material d’esquí 
antic’
La mostra Material d’esquí anic 
(L’evolució de l’esquí al Pallars) 

convida a conèixer l’esquí al Sobi-
rà en els darrers 80 anys.
Lloc: Consell Comarcal Pallars So-

birà, Sort. Fins el 31 de maig.

‘Un clam a la 
llibertat’
Mostra que recull el llegat de l’es-

criptor targarí Anton Sala-Corna-

dó, autor que va destacar sobre-

tot en el camp de la poesia.
Lloc: Arxiu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega. Fins el 12 de gener.

‘he end of 
innocence’
Exposició de l’arista britànic Mat 
Collishaw en què a través del seu 
provocaiu i seductor art ofereix 
una visió de la relació de la hu-

manitat amb la naturalesa.
Lloc: Museu de la Fundació Sori-
gué. Fins el 26 d’abril.

‘Inventari general’
Exposició que permet conèixer 
les reserves de la col·lecció del 
Museu Morera. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘Experiment any 
2100’
Exposició que intenta explicar 
com pot ser el nostre futur amb 
una anàlisi dels grans canvis que 
s’estan produint al món.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins el 
23 de febrer.

L’any dedicat a l’actriu Margarida Xirgu arriba  

a la Biblioteca Pública a través d’una exposició
La Biblioteca Pública de Lleida se suma als actes de l’Any Margarida Xirgu amb 

una exposició en què a través d’una sèrie d’objectes personals, cartes, documents 

oicials, fotograies i material audiovisual se’ns apropa la vida i trajectòria de 

l’artista, així com la seva igura. Es pot visitar ins el dia 31 de desembre.

AGENDA

MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 201934

La Diputació de Lleida us recomana

que no us perdeu aquestes propostes que 

mostren la força dels municipis
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