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L’exalcalde de la Seu
Joan Ganyet retrata
l’“arquitectura del paisatge”

EXPOSICIÓ INAUGURACIÓ

Josep Castellà, Antoni Siurana i Joan Ganyet, ahir en la inauguració de l’exposició de fotografies.

❘ LLEIDA ❘ Després de jubilar-se fa
tres anys, el que va ser alcalde
de la Seu d’Urgell durant vint
anys fins al 2003 (i també dipu-
tat al Parlament i senador), Jo-
an Ganyet, assegura que no li ha
costat gens deixar la vida públi-
ca de la política. “Ara em dedi-
co a conrear l’esperit”, va expli-
car ahir a Lleida en la inaugura-
ció a la sala de Res NonVerba
d’una exposició de les seues fo-
tografies. Fa un parell d’anys li
van regalar una petita càmera
fotogràfica i, des d’aleshores,
aprofita les seues habituals pas-
sejades a punta de dia pels bos-
cos de l’entorn de la Seu per cap-
tar el que ell denomina “esbos-
sos de l’arquitectura del paisat-
ge”. “Cada petit objecte, cada

pam de naturalesa, és una repre-
sentació de l’univers”, comenta
aquest arquitecte de professió,
que recorda que “fa anys ja ha-
via fet alguna exposició de di-
buixos perquè els arquitectes
sempre tenim tendència d’algu-
na manera cap a l’art”. El seu
amic i exalcalde de LleidaAn-
toni Siurana va presentar l’ex-
posició Filharmonies, atzars,
que podrà visitar-se fins al dia

ITMAR FABREGAT

15, amb una quarantena de cò-
pies de fotos digitals d’objec-
tes captats molt de prop –tros-
sos de ferro, fusta o plàstic amb
els quals es creua Ganyet en les
passejades pel Pirineu o refle-
xos del sol o de les boires ma-
tinals– que es converteixen en

obres abstractes. “Són objectes
insignificants que contenen unes
virtualitats que la fotografia aju-
da a fixar; veig línies, volums,
harmonies que miro de plasmar
amb la càmera,” va explicar l’au-
tor. Ganyet va afegir que “això
no està allunyat de la funció de

la política, que és treballar per
aconseguir l’harmonia dels
membres de la societat.” Siu-
rana va afirmar: “Ganyet viu el
Pirineu, el sent i l’estima; va
transformar la Seu d’Urgell amb
aquesta filosofia: harmonitzar
el que sent amb el territori.”

CAMINAR PEL BOSC

Ganyet diu que“a punta

de dia surto a caminar pel

bosc i m’agrada retratar

coses que veig”

Fotografies a la sala de Res Non Verba

Distingeixen la UdL per la
difusió d’Espriu a laweb
Clausura al Palau de la Música de l’any dedicat al poeta

LITERATURARECONEIXEMENT

L’actor lleidatà Carles Canut va recitar Espriu en l’espectacle celebrat dilluns a Barcelona.
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❘ BARCELONA ❘ El departament de
Cultura de la Generalitat va dis-
tingir dilluns a la nit al Palau de
la Música de Barcelona la Cà-
tedra MàriusTorres de la Uni-
versitat de Lleida per la seua
contribució a la difusió a través
de la web del patrimoni lite-
rari de Salvador Espriu. La con-
selleria també va atorgar aquest
reconeixement a dotze entitats
i persones més per les activitats
realitzades al llarg d’aquest
2013 en el marc de l’Any Es-

priu, que va culminar al Palau
de la Música amb un especta-
cle poeticomusical, que va fu-
sionar estils com la clàssica, la
contemporània, el jazz o el fla-
menc amb els versos del po-
eta recitats per l’actor lleidatà
Carles Canut. El FC Barcelona,
Transports Metropolitans de
Barcelona o la discogràfica Pi-
cap van ser altres dels distin-
gits. S’ha de recordar que la
UdL va presentar el mes d’oc-
tubre passat el Corpus Litera-
ri Digital d’Espriu, un projecte

ideat i dirigit pels professors Jo-
an RamonVeny (director de la
Càtedra MàriusTorres) i Jordi
Malé amb la col·laboració de
l’IEC i la Institució de les Lle-
tres Catalanes. La veu de Sal-
vador Espriu (1913-1985) re-
citantCementiri de Sinera, fit-
xes manuscrites de l’escriptor
amb anotacions personals o els
autògrafs i primeres edicions
de la seua obra són alguns dels
exemples del material digitalit-
zat i disponible en aquest pro-
jecte de la UdL.

Demanda per Sixena
abans de final d’any
❘ SARAGOSSA ❘ El govern d’Ara-
gó va anunciar ahir que po-
dria presentar la demanda
contra el MNAC per l’art de
Sixena abans de final d’any,
ja que està ultimant un in-
forme tècnic per entregar-lo
a patrimoni cultural de l’Es-
tat.

La francesa Laure Prouvost, premi Turner d’art
❘ LONDRES ❘ Contra tot pronòstic, la francesa Laure Prouvost,
establerta a Londres, va guanyar dilluns el premiTurner d’art
contemporani, el més prestigiós del Regne Unit, per les se-
ues instal·lacions de vídeoWantee i Farfromwords, “cintes
riques en històries entrellaçades i moments surrealistes”.

EFE

Concert del Quartet
Havel, avui a la UdL
❘LLEIDA ❘El Quartet Havel, for-
mat per músics de diversos
països europeus establerts
a Barcelona, oferirà avui un
concert al SalóVíctor Siura-
na de la Universitat de Llei-
da (19.00 hores) amb obres
de Haydn, Mozart i Boro-
din.

Elsmítics Pixies, al
Primavera Sound 2014
❘ BARCELONA ❘ El mític grup de
Boston de la dècada dels 90,
Pixies, serà el nou cap de
cartell del festival Primave-
ra Sound 2014, al maig a
Barcelona, que s’afegirà als
canadencsArcade Fire i els
nord-americans Neutral
Milk Hotel.

LiamGallagher, al
febrer a Barcelona
❘ BARCELONA ❘ La banda Beady
Eye, liderada per l’excan-
tant d’Oasis LiamGallagher,
actuarà el pròxim 13 de fe-
brer a la sala Razzmatazz
de Barcelona en el marc
d’una gira europea que el
portarà també a Madrid un
dia abans.


