
Lleida serveix de plató per 
una trentena de produccions 
de cinema i de videoclips
Segons el balanç anual de la CFC, la demarcació 
de Lleida acull el 2017 un total de 38 rodatges

La demarcació de 
Lleida va acollir durant 
el 2017 un total de 38 
produccions audiovisuals, 
entre llargmetratges, 
curtmetratges, programes 
de televisió, documentals i 
videoclips.

Així es desprèn en el balanç anual 
publicat per l’Institut Català de les 
Empreses Culturals a partir de les 
dades recollides per la Catalunya 
Film Comission (CFC). En total, la 
demarcació de Lleida ha servit de 
plató per a 38 produccions audio-
visuals, superant amb escreix les 
21 que va acollir durant el 2016. 
De la memòria, també es desprèn 
un augment del número de pro-
duccions que s’han rodat a Lleida 
ciutat, passant de les quatre del 
2016 a les 27 del 2017.

Entre les de més renom, des-
taquen Vida Privada, una mi-
nisèrie de Sílvia Munt rodada a 
cavall entre la capital del Segrià i 
la de la Segarra (Cervera) o Amics 
per sempre, una pel·lícula que va 
servir per commemorar els 25 
anys dels Jocs Olímpics celebrats 
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a Barcelona l’any 92 i que va ro-
dar part del mateix a les instal·la-
cions del Magical Media. Lleida, 
també ha estat un atractiu per a 
programes de televisió. És el cas 
del concurs culinari Joc de Cartes 
(TV3), que va venir a buscar el mi-
llor restaurant de quilòmetre zero 
de Ponent. Espai Terra (TV3), Dia-

rio Vice (canal 0 Movistar), All you 
need is love... O no (Telecinco) són 
altres exemples de produccions 
televisives filmades a Lleida.

Si fem referència a les produc-
cions rodades a altres punts de 
la demarcació, Sort amb tres se 
situa com el segon municipi que 
més n’ha acollit. La segueixen 

amb dos, Tàrrega, Cervera i el Pa-
llars Jussà. Les Borges Blanques i 
Montcortès de Segarra en van re-
bre una.

La Catalunya Film Comission 
és un servei que promociona la 
indústria audiovisual i el territori 
de Catalunya a fi que s’hi facin ro-
datges.
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La Filmoteca 
commemora 
el centenari 
d’Ingmar 
Bergam

El Vespres 
d’Arnadí tanca 
amb un 70% 
d’ocupació

El passat dissabte es van com-
plir 100 anys del naixement del 
cineasta suec Ingmar Bergman 
i la Filmoteca de Catalunya ho 
va commemorar amb una ex-
tensa retrospectiva que s’allar-
garà fins a final d’agost. Simfo-
nia Bergman oferirà un extens 
repàs de la seva filmografia 
durant els mesos de juny, ju-
liol i agost. El cicle el va inau-
gurar el juny passat Katinka 
Faragó, script i productora de 
les seves pel·lícules al llarg de 
més de tres dècades. Faragó, 
va afirmar en la presentació de 
la retrospectiva que “Bergman 
era molt proper amb els seus 
col·laboradors” i que “era molt 
humil amb la seva feina”.

El concert de la formació lidera-
da pel clavecinista Dani Espasa 
i per l’oboista Pere Saragossa 
va tancar ahir la tercera edició 
del Vespres d’Arnadí. El festival 
de música barroca ha finalitzat 
amb un 70% d’ocupació just 
abans de participar en els prin-
cipals festivals nacionals i inter-
nacionals. Aquest any, ha apos-
tat per redescobrir dos nous 
espais patrimonials de la ciutat 
de Barcelona que consideren 
“òptims per a l’audició de músi-
ca barroca” com la basílica dels 
sants màrtirs Just i Pastor i la 
capella de l’Esperança.
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@aSato_94
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