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Exposició 
itinerant sobre 
la bruixeria al 
Pirineu de Lleida
Es va inaugurar ahir  
a Esterri d’Àneu

HISTÒRIA ART

La mostra recull documents i amulets contra les bruixes. Un dels objectes que es poden veure a ‘Se’n parlave i n’hi havie’.

❘ LLEIDA ❘ L’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu d’Esterri acull des d’ahir 
l’exposició itinerant Se’n parla-
ve i n’hi havie sobre el fenomen 
de la bruixeria a les Terres de 
Ponent i la zona del Pirineu. La 
mostra il·lustra els resultats de 
la investigació sobre la brui-
xeria que s’ha portat a terme 
entre els anys 2015 i 2017 i en 
què s’ha determinat, com ja va 
informar aquest diari el mes de 
novembre passat, que les pri-
meres bruixes d’Europa eren 
lleidatanes, les jutjava el poble, 
s’exiliaven per protegir-se i he-
retaven la fama de bruixes per 
via materna. La mostra combina 
història i etnologia del fenomen 
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de la bruixeria. A l’exposició es 
poden veure objectes que van 
utilitzar per protegir-se.

La investigació, coordinada 
per l’historiador Pau Castell, 
és organitzada per l’Institut 
Ramon Muntaner, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs i diferents 

museus de la Xarxa de Museus 
de les Terres de Lleida i l’Aran. 
D’aquesta forma, es presenta 
la bruixeria com un fenomen 
social i científic a Lleida i dife-
rencia dos àmbits d’influència: 
el del Pirineu, on la bruixeria 
va estar molt present i es po-

den documentar judicis des del 
segle XV, i el del pla de Lleida. 
L’itinerari de Se’n parlave i n’hi 
havie durarà dos anys i estarà a  
l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu 
fins al dia 7 de maig. De l’11 
al 24 de juny es podrà veure al 
Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona i, d’allà, visitarà el Mu-
seu de la Conca Dellà, on estarà 
exposada des del 5 de juliol fins 
al dia 12 d’agost. D’altra ban-
da, el Museu de Cervera rebrà 
la mostra el 20 d’agost i el Mu-
seu de la Noguera, el dia 8 de 
novembre.

REDACCIÓ
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El gimnàs del 
col·legi La Salle de la Seu d’Ur-
gell es va convertir diumenge 
passat en una perruqueria grà-
cies a la campanya Tallem amb 
tot, organitzada per alumnes 
de quart d’ESO d’aquest centre 
educatiu, que tenia com a ob-
jectiu aconseguir el màxim de 
flocs de cabell per destinar-los 
a la lluita contra les conseqüèn-
cies del càncer. Així, la jornada 
solidària va aconseguir que un 
total de 115 veïnes de la capital 
de l’Alt Urgell s’atansessin al 
gimnàs a donar les seues cues 
i trenes.

Per un preu simbòlic de 5 eu-
ros per canvi de look i la par-
ticipació desinteressada de les 
perruqueries de la ciutat Heura 
Perruqueria, Mat Perruquers i 
Stil Grup, Tallem amb tot va 
aconseguir recaptar un total 
de 1.305 euros, que es des-
tinaran, amb els donatius de 
cabell, a l’associació Mecho-
nes Solidarios, que després de 
tractar cada cua que reben es 
dedica a crear i vendre perru-
ques amb fins a un 70 per cent 
de descompte per a persones 
malaltes de càncer que hagin 
perdut el cabell i busquin millo-
rar l’aspecte físic. Durant la jor-
nada maratoniana, que es va 
desenvolupar de les 10.00 a les 
15.00 i de les 16.00 a les 19.00 
hores i que forma part del pro-
jecte Aprenentatge i servei del 

centre educatiu, també es van 
organitzar activitats paral·leles 
obertes a tothom amb un preu 
simbòlic, com esdeveniments 
per als més petits, servei de 
perruqueria, servei de bar amb 
productes de degustació, venda 
de marxandatge o un sorteig 

de diferents objectes. Tant els 
alumnes organitzadors, Marta, 
Martí, Jael, Laura i Maria, com 
l’escola La Salle de la Seu d’Ur-
gell van aprofitar per agrair a 
tots els veïns de l’Alt Urgell la 
seua implicació, participació i 
solidaritat.

Més de cent persones 
donen cabell a la Seu
En un acte organitzat per alumnes de La Salle || La recaptació, 
per a l’associació contra el càncer Mechones Solidarios
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Cada canvi de ‘look’ costava 5 euros.

LA SALLE LA SEU D’URGELL

❘ LLEIDA ❘ La colla de Castellers 
de Lleida tindrà, per aques-
ta temporada 2018, una no-
va aplicació pròpia que els 
permetrà organitzar i agilit-
zar les tasques dels assajos i 
actuacions. Concretament, 
aquesta és una de les nove-
tats que va exposar ahir l’en-
titat durant la presentació del 
nou curs, que inclourà entre 

vint-i-cinc i trenta actuaci-
ons. Castellers de Lleida va 
anunciar també que, per la 
festa major de Sant Miquel, 
es podrà disfrutar d’un duel 
entre la Colla Vella i la Colla 
Jove dels Xiquets de Valls i 
va fer una crida a tots els llei-
datans i lleidatanes a atan-
sar-se a l’entitat, per ser més 
i “plantejar-se més reptes”.

Crida a unir-se als  
Castellers de Lleida

TRADICIÓ POPULAR

Nou programa d’estimulació cognitiva d’Aspid
❘ LLEIDA ❘ NeuroLleida, el servei de neurorehabilització d’Aspid, 
ha posat en marxa un nou programa d’estimulació cognitiva 
per a les persones amb un diagnòstic de demència lleu per 
frenar el progrés de les malalties neurodegeneratives.

App per localitzar els descomptes del Carnet Jove
❘ BARCELONA ❘ El Carnet Jove ha llançat una millora de la seua 
app que permet localitzar per proximitat les ofertes i des-
comptes que poden disfrutar els usuaris d’aquest títol. L’apli-
cació ja té més de 410.000 baixades, la més descarregada de 
la Generalitat de Catalunya.

Tremp prepara la nova edició de Zombie Survival
❘ TREMP ❘ Tremp organitzarà, per segon any consecutiu, una 
nova edició del joc nocturn Zombie Survival, que se celebra-
rà el pròxim 31 de març. Es tracta d’una gimcana nocturna 
ambientada en una apocalipsi zombi en què els jugadors han 
de superar proves per evitar ser eliminats.

La metàstasi del càncer comença a ser vulnerable
❘ BARCELONA ❘ Científics especialitzats en biomedicina van 
afirmar ahir, durant la celebració de la trenta-dosena con-
ferència de Barcelona BioMed, que “els últims avanços són 
una oportunitat per dissenyar teràpies específiques per a 
la metàstasi”.
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‘Ciutat’, una de les instal·lacions artístiques de Goretti Pascual.

‘Llavors’, una de les peces escultòriques de l’artista lleidatana.

GORETTI PASCUAL

GORETTI PASCUAL

REDACCIÓ
❘ TORREBESSES ❘ “Tocar, trencar, 
guardar, manipular, experi-
mentar amb les pedres, passe-
jar per anar a buscar-les..., m’ha 
conduït a establir un diàleg no 
verbal amb elles”, explica l’ar-
tista lleidatana Goretti Pascual, 
que diumenge que ve a les 13.00 
hores inaugurarà una mostra de 
la seua interacció artística amb 
les pedres en un espai en el qual 
aquestes són protagonistes, el 
Centre d’Interpretació de la Pe-
dra Seca de Torrebesses, al Se-
grià. “L’obra resultant d’aquesta 
interacció es troba a mig camí 
del paisatge i de l’objecte i és la 
que em permet comunicar-me 
íntimament amb l’observador”, 
afegeix l’artista.

A l’exposició, titulada Diàleg 
amb les pedres, Goretti Pascual 

ha buscat descontextualitzar la 
pedra dels llocs habituals en els 
quals pot trobar-se i tractar-la 
com un fet artístic. 

La mostra es mourà en tres 
escenaris diferenciats. El primer  
d’aquests serà una projecció au-
diovisual que té el propòsit de 
documentar algunes de les in-
tervencions de caràcter efímer 
d’aquesta artista relacionades 
amb l’art de la naturalesa. El 
segon se centrarà en el treball 
que porta a terme al taller, amb 
gravats en forma de croquis que 
representen diferents tipologi-
es de parets construïdes amb la 
tècnica de la pedra seca i peti-
tes peces de caràcter escultòric. 
El tercer àmbit de l’exposició 
consistirà en una proposta per 
passejar per veure algunes ins-

Diàleg amb les pedres
L’artista lleidatana Goretti Pascual, al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
de Torrebesses || Gravats, instal·lacions i intervencions efímeres
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tal·lacions realitzades als car-
rers de Torrebesses amb la idea 
d’establir també una complicitat 
amb els veïns.

Goretti Pascual recorda que 
“em vaig iniciar en l’activitat 
artística perquè m’obria un es-
pai en el qual deixar fluir la cre-
ativitat, canalitzar emocions i 
reflexionar sobre la realitat del 
meu entorn”. En aquest sen-
tit, “m’interessa la naturalesa 
i l’empremta que hi deixem, 
sovint de forma involuntària”, 
afegeix.

La naturalesa serà protago-
nista ja que en aquest espai de 
Torrebesses, que la setmana 
que ve serà també la seu d’un 
congrés a Lleida sobre la pedra 
seca, organitzat per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

OBJECTIU ARTÍSTIC
Descontextualitzar les 
pedres dels seus llocs 
habituals, un dels objectius 
de l’exposició

PERSONAL

Nom: Goretti Pascual.

Lloc de naixement: Lleida.

Exposició: Diàleg amb les pedres. 
Centre d’Interpretació de la Pedra 
Seca a Torrebesses. Inauguració: 
diumenge, 18 de març, 13.00 h

z Licenciada en Història i post-
grau en Belles Arts (UB), la se-
ua obra se centra en el camp 
del gravat i tècniques mixtes, 
amb incursions també en altres 
llenguatges.

Pep Coll presenta a l’IEI un 
viatge a la Grècia d’Heràclit

LLIBRES NOVETAT

Pep Coll, ahir a la biblioteca de l’IEI poc abans de la presentació del seu nou llibre.

❘ LLEIDA ❘ L’escriptor lleidatà Pep 
Coll va presentar ahir a l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs el seu 
nou llibre, Al mateix riu d’He-
ràclit (Proa), un viatge literari 
a l’antiga Grècia per salvar el 
que queda del pensament d’un 
filòsof que va viure fa 2.500 
anys. Coll ja va donar a conèi-
xer la nova novel·la dimarts de 
la setmana passada, just a l’aula 
on va estudiar de jove Filosofia 
a la Universitat de Barcelona. 
L’acte a l’IEI, amb el president 

de la Diputació, Joan Reñé, va 
comptar també amb la presència 
del professor de Filosofia Edu-
ard Batlle. Coll trenca amb el 
paisatge del seu Pallars natal 
i retrocedeix en aquesta obra 
fins als orígens del pensament 
occidental i de la democràcia. 
Una fugida geogràfica, però 
també personal, cap a la seua 
època de joventut universitària 
i el seu interès per la Filosofia 
per novel·lar la vida i obra d’“un 
filòsof molt lúcida i molt actual”.

ITMAR FABREGAT

Serrat llança el 13 
d’abril una antologia 
musical en català

DISCOS

❘ BARCELONA ❘ El cantautor Joan 
Manuel Serrat llançarà el 13 
d’abril l’antologia Discogra-
fia, una caixa amb 12 discos 
amb tota la seua obra en ca-
talà, des d’Ara que tinc vint 
anys (1967) fins a Mô (2006) 
i que inclou el volum Prime-
res cançons, amb els primers 
enregistraments en format 
Ep. A finals d’any sortirà una 
altra col·lecció amb tota la 
seua obra en castellà.

La Saleta de Lleida 
reobre avui amb 
canvi de direcció

ARTS ESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘ La Saleta, un petit es-
pai de teatre i sessions d’im-
provisació escènica al carrer 
Ballester de Lleida, reobrirà 
avui les portes (20.30 hores) 
amb nova direcció després 
de quatre mesos tancada. Un 
equip de persones vinculades 
a les arts escèniques de Llei-
da organitzarà des de teatre 
familiar, microteatre, fins a 
dansa o improvisacions de 
dijous a diumenge.

Xarrada de l’artista 
Agnès Pe al campus 
de Cappont

ART

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art Con-
temporani la Panera de Llei-
da ha organitzat una confe-
rència demà (12.00 h) de l’ar-
tista visual Agnès Pe (Lleida, 
1985) a l’auditori de la Uni-
versitat de Lleida al campus 
de Cappont sobre investiga-
ció i pràctica artística. També 
impartirà un taller a alumnes 
de l’Escola Politècnica de la 
Universitat de Lleida.
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