
ENE Perruqueria i Estètica va 
presentar ahir l’exposició foto-
gràfica Passejades a la vora del 
mar de Pilar Martín. Les foto-
grafies que conformen la mostra 
posen la intenció en la creació 
d’obres personals a través del 
que l’artista veu en la natura. 
Així, la fotògrafa capta amb la 
seva càmera la imatge i la trans-
forma d’una forma creativa, 

original i personal, i a la vega-
da també vol jugar amb els co-
lors (daltònics), els contrastos 
i els detalls. Martín ha realitzat 
tallers monogràfics de pintura, 
aquarel·la i tècniques mixtes a 
l’escola de Belles arts de Lleida i 
a l’escola d’arts de Saragossa. Pel 
que respecta a la seva formació, 
Martín va realitzar un curs de fo-
tografia a l’escola Toni Prim.

ENE acull l’exposició 
‘Passejades a la vora de 
la mar’, de Pilar Martín
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L’Escola d’Art Leandre Cristòfol 
va acollir ahir la inauguració de 
l’exposició que aplega els treballs 
realitzats pels alumnes dels cur-
sos monogràfics que imparteix el 
centre d’art. Aquests tenen l’ob-
jectiu de formar als alumnes en 
àmbits específics. L’acte va comp-
tar amb l’assistència de la tinent 
d’alcalde, Montse Parra.

Alumnes de 
la Leandre 
Cristòfol exposen 
els seus treballs
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‘Lleida si, Lleida però...’
L’Associació Res Non Verba va albergar ahir la inauguració de 
l’exposició del IX Concurs Popular de fotografia, ‘Lleida si, Lleida 
però’, que es podrà visitar fins al 31 de gener. D’altra banda, els 
guanyadors van rebre els premis corresponents./FOTO:  T. Alcántara

A través d’aquest conveni 
es vol mantenir el llegat del 
poeta i difondre la literatura 
lleidatana.

Lleida
REDACCIÓ
La Paeria, amb l’alcalde, Àn-
gel Ros, i la Regidora de Cultu-
ra, Montse Parra al capdavant, 
i representants de la Càtedra 
Màrius Torres de la UdL van sig-
nar ahir un conveni de col·labora-
ció en què van acordar treballar 
conjuntament en la difusió de la 
literatura lleidatana i, en particu-
lar, de la figura i l’obra de Màrius 
Torres. 

En aquest sentit, Lleida va 
commemorar durant el 2017 
el 75è aniversari de la mort del 
poeta, amb un seguit d’actes, 
edicions de llibres per part de la 
Càtedra i la recuperació del Fes-
tival Internacional de Poesia de 
Lleida, que es va dedicar a aquest 
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Conveni per difondre 
l’obra de Màrius Torres
Entre la Càtedra Màrius Torres de la UdL i la Paeria

autor lleidatà. Paral·lelament a la 
signatura d’aquest nou conveni, 
la Biblioteca Pública de Lleida va 
celebrar ahir la cloenda de l’any 
Màrius Torres, amb d’una taula 
rodona que va reunir un bon gra-
pat de representants de les lletres 
lleidatanes com Amat Baró, Pep 

Coll, Núria Serrate o Teresa Ibars. 
A través d’aquesta activitat, ti-

tulada A Màrius Torres, dels seus 
lectors, els assistents van poder 
gaudir d’alguns dels poemes més 
representatius del poeta recitats 
per la veu de diversos lectors de 
Màrius.
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