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Societat. El 64% de les noves empreses 
assessorades per GlobaLleida són de dones
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Música. Maika Makovski omple el Cafè del 
Teatre el dia que guanya un Enderrock
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MaGDaLEna aLTisEnT

r. banyereS
❘ LLEiDa ❘ Tot just entrar a l’Espai 
2 del Museu d’Art Jaume More-
ra, la mirada topa amb les fines 
escultures Volumetria I de Le-
andre Cristòfol i Conjuncions 
d’Àngel Ferrant. “Tots dos són 
el paradigma de la reflexió més 
instintiva sobre l’art i l’escultura 
en el seu context”, afirma Síl-
via Muñoz, directora del Conca. 
Per a la crítica d’art Pilar Par-
cerisas, “si l’obra d’Àngel Jové 
reflexiona sobre el llenguatge 
de la pintura (...) la de Perejau-
me el qüestiona i el transforma 
(...)”. Es refereix a Opus 13/67 
del lleidatà i Compostatge de 
nou pintures, compostatge de 
sis pintures i compostatge d’una 
pintura amb marc i vidre de 
Perejaume. 

Són només dos de les setze 
parelles que conformen l’expo-
sició Connexions que des d’ahir 
i fins a l’1 d’octubre ocupen les 
dos sales del Morera, en la que 
serà la gran mostra commemo-
rativa del centenari de l’equi-
pament, del qual s’espera que 
aquest any comencin les obres 
a l’Antiga Audiència per conver-
tir-la en la seua seu definitiva. 
L’alcalde, Àngel Ros, va expli-
car que l’exposició s’estructura 
en quatre eixos: principis del 
segle XX, avantguardes, post-
guerra i contemporani. “Volíem 
donar rellevància a les col·lec-
cions encarant-les amb altres del 
país i demostrant així la impor-
tància de la de Lleida”, va expli-
car el director del Morera, Jesús 
Navarro. Per això han comptat 
amb 16 experts en art que han 
relacionat 16 peces del More-
ra i 16 més de fons i museus, 
com la connexió entre Glaçons 
de Benet Rossell, del Morera i 
La-ah o M’ets a la vora? de 
Carles Hac Mor de la col·lecció 
d’Ester Xargay establerta per 
Manuel Guerrero, que recorda 
la sintonia de tots dos artistes 
recentment desapareguts. Això 
sí, potser no totes són tan evi-
dents, com la seleccionada per 
Oriol Fontdevila entre el vídeo 
d’Endevina aquests dibuixos de 
Javier Peñafiel i els fragments 
del tern de Sant Valeri del segle 
XIII. Descobrir-la pot conver-
tir-se en un repte.

‘Parelles centenàries’ al Morera
L’exposició ‘Connexions’ estableix relacions entre 16 obres del museu lleidatà amb 16 més de 
col·leccions catalanes || Commemora els 100 anys de l’equipament, que es compleixen al maig

art efemèrides

La ‘Planimetria 58.XI’ (e) de Joan Vilacasas estableix un diàleg amb la fotografia aèria ‘Plegaments. Salàs de Pallars’, del lleidatà Ton Sirera.

LLEonarD DELshaMs

La notícia,  
a Lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

aLguneS conneXIonS

sense títol (Garcia Lamolla)

Procedència: Museu 
d’art Jaume Morera.

Un chien andalou (Buñuel/dalí)

Procedència: Filmoteca 
Espanyola. Madrid.

Les Hermètiques (Viladrich)

Procedència: Museu 
d’art Jaume Morera

Les germanes ribas (sunyer)

Procedència: Museu nacional 
d’art de Catalunya.

Glaçons (Benet rossell)

Procedència: Museu 
d’art Jaume Morera.

La-ah o m’ets a la vora/Pedres

Procedència: Col·lecció 
particular d’Ester Xargay.

anTonI garcIa LaMoLLa/LuIS buñueL-SaLVador daLí

MIqueL VILadrIch/JoaquIM Sunyer

beneT roSSeLL/carLeS hac Mor

Connexió: Josep Casamartina

Connexió: Joan M. Minguet.

Connexió: 
Manuel Guerrero

 


