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Festival de Nadal

CULTURA FINESTRA EDUCATIVA

E l divendres 19 de desembre, de
les 11 a la 1, els alumnes i
professors de l’IES “Ribera del

Sió”, van celebrar el tradicional Festival
de Nadal al Pavelló Firal, per acomiadar
el primer trimestre del curs. La
participació va ser molt alta i variada i
de força qualitat, cosa que cal agrair a
l’interès que els alumnes van posar en
la seva preparació, i especialment al
guiatge de professores i professors que
ho van fer possible.

Va començar l’espectacle amb un nú-
mero musical ballat pels alumnes de 4t
d’ESO; seguidament els alumnes de 2n
d’ESO van fer una curta representació
teatral i una peça musical ballada. La festa
va continuar amb una tanda d’acudits de
dos alumnes de 3r d’ESO, i la primera
intervenció de joglars a càrrec de tres
alumnes de 1r de batxillerat. La primera
part va acabar amb tres peces musicals
ballades pels alumnes de 1r d’ESO.

A la mitja part la regidora d’ense-
nyament de l’ajuntament, Josefina Verni,
juntament amb el director del centre,
Manel Martínez, van lliurar els premis
del concurs “No et rallis”, promogut pel

❚  per R. B. S.

Servei de Joventut del Consell Comar-
cal de l’Urgell, a les cinc alumnes
guanyadores.

La segona part va començar amb la
representació teatral “Amor entre
poesies”, escrita per Josep Ramon Pla i
interpretada per alumnes de 3r ESO A.
Tot seguit els joglars de 1r de batxillerat
van fer una brillant intervenció. La part
més emotiva de la vetllada va ser quan
un grup d’alumnes de 4t d’ESO i algun
de 3r van interpretar, en directe, cinc
peces musicals d’actualitat: la nostra
particular “Operación Triunfo”. Us puc
assegurar que Ester Guerrero, Marta
Pintó i Guillem Pla, així com tot el
conjunt instrumental que els van
acompanyar, van triomfar amb totes les
de la llei. Finalment van venir les nadales
interpretades pels alumnes de 1r d’ESO,
de 2n de batxillerat i la nadala final “Quan
somrius”, cantada per tots els alumnes i
professors.

Moltes felicitats a tots els participants.
Va ser una vetllada molt emotiva i una
gran festa! ■

Els alumnes i professors a l’escenari cantant la nadala amb la que finalitzava la festa.

L’Ester Guerrero i la Marta Pintó durant la seva interpretació en directe.

La participació va ser
molt alta i variada i de
força qualitat, cosa que
cal agrair a l’interès que
els alumnes van posar
en la seva preparació...
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Festival d’hivern

CULTURA FINESTRA EDUCATIVA

❚  CEIP Macià-Companys

Educació infantil, tot ballant, «buscaven», La cançó més
bonica del món

C icle mitjà van representar diferents quadres plàstics amb
la música del grup Mecano dedicada a Dalí amb: rellotges,

cartells, bigotis, globus, pinzells...

El passat 19 de desembre al pavelló polisportiu vam celebrar el festival d’hivern,
aquest curs dedicat a Salvador Dalí i al Fòrum de les cultures.

C icle inicial, després de ballar danses tradicionals catala-
nes i de l’Empordà confegiren un quadre plàstic referit a

l’obra dedicada a Mae West.

C icle superior, repartits en grups representaren els cinc
continents, ballaren danses típiques amb les diverses

músiques per acabar tots junts formant les anelles olímpiques.

C
E

IP
 M

A
C

IÀ
-C

O
M

P
A

N
Y

S

C
E

IP
 M

A
C

IÀ
-C

O
M

P
A

N
Y

S

C
E

IP
 M

A
C

IÀ
-C

O
M

P
A

N
Y

S

C
E

IP
 M

A
C

IÀ
-C

O
M

P
A

N
Y

S



sió   41GENER de 2004

Vetllada Nadalenca

CULTURA FINESTRA EDUCATIVA

❚  Col·lege M. D. del Socors

E l dia 13 de desembre,
al pavelló firal, va
tenir lloc la vetllada

Nadalenca que cada any fa el
col·legi Mare de Déu del
Socors per desitjar a tothom
molt bones festes. Aquest any
es va decidir treballar com a
fil conductor els tres eixos que
el Fòrum 2004 ha proposat
com a objectius. Vam intentar
cercar un tema que fos
motivador per als nens i que

alhora hi poguessin descobrir
allò que preteníem, aquells
valors que són importants per
a la nostra societat. Ens vàrem
deixar portar pel món de
Disney, allí hem trobat valors
de Pau i Amistat en pel·lícules
com “El Rei Lleó”, “Hèr-
cules”... la diversitat cultural i
de races a “El Geperut de
Notre Dame”, “Peter Pan”...
El respecte a la natura per una
societat global i sostenible

retrobant-nos amb la immen-
sitat dels paisatges i ambien-
tacions de Disney.

A vegades és bo deixar-se
portar per la màgia, sabem
que és necessari somiar, però
també és possible plantejar-
nos que tot això no es quedi
dins del món de la fantasia,
sinó que entre tots puguem
fer-ho realitat i possibilitar
l'educació en el marc de la

convivència per una millor
SOSTENIBILITAT, educació
també en la democràcia per
aconseguir la PAU, i en la
justícia social per arribar a una
major acceptació de la
DIVERSITAT.

Gràcies a tots els artistes,
professors, pares, mares i
tot el públic en general, es va
fer possible viure una nit
màgica. ■

Alumnes de parvulari amb el tema Mary Poppins, símbol de fantasia i il·lusió.

Mikies i Minies. Aquest any en Mikie ha celebrat el seu 75è aniversari sense perdre la seva
innocència en un món lliure.

El poble i amics del Geperut de Notre Dame fent costat al protagonista, sense tenir en
compte la seva condició física.

Pirates de la pel·lícula Peter Pan.
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Art, per a què?
❚  Josep Mora

CULTURA TROBADA D’ARTISTES

Amb el títol Art, per a què?
s’ha editat el llibre de la
5ª Trobada d’Artistes de

les Pallargues. La pregunta amaga
una qüestió primordial: la neces-
sitat dels artistes de poder viure de
l’art, ja que l’ofici d’artista és una
professió més a què hom es pot
dedicar; amb l’afegit que hi ha una
part creativa, d’experimentació,
que fa que art i vida formin una
unitat. Per tant, és d’ètica que
professions que demanen més
temps i esforç, estiguin més
valorades per la societat, quan
després moltes d’aquestes idees
esdevenen influències posteriors
per a altres professions paral·leles;
cosa que, en el fons, és un benefici
per a tota la societat. Quan a la
taula rodona dedicada a la mateixa
qüestió es va voler definir què és
fer art, hi hagué una reivindicació
de justícia social per poder viure
com la gent normal, i que afecta a
literats, músics, pintors, historiadors,
etc. Crec que aquesta fou una de les
principals conclusions de la Trobada:
Volem viure de fer art.

La primera part del llibre és La unitat
de les arts. Montse Garcia hi planteja si
l’art ha mort. Qüestió que s’amplia amb
una taula rodona sobre la unitat de les
arts, on s’agafa com a referència l’època
modernista i es qüestiona si fóra possible
avui. En l’arquitectura modernista, la
pintura, l’esgrafiat, la ceràmica, la
fusteria, els vitralls, la forja, etc. s’unien
i es coordinaven en l’execució de les
obres.

Els objectius de l’art marca la segona
part. El treball muralític de Joan Caballer
inicia aquesta sessió i el grup Undetres
planteja com l’art va servir per
conscienciar una població –en aquest cas
els safareigs d’Agramunt–, per revalo-
rar el seu patrimoni. La taula rodona que

s’hi transcriu és interessant en haver-hi
participants d’àmbits –potser oposats?–
com de la pintura i escultura, i de la
televisió i el teatre.

Pintura i art és el tercer apartat en el
qual és habitual redescobrir i invitar
algun artista conegut, experimentat i
amb lligams al nostre territori. Durant
aquest cinc anys hem tingut a Joan
Hernàndez Pijoan, Guillem Viladot,
Guinovart, els Carulla, Josep M. Codina,
i un llarg etc. En aquesta ocasió va ser

Lluís Trepat de qui, tot i haver
participat en l’aspecte muralític, ara
coneixem millor en tota la tra-
jectòria pictòrica. Com a escriptor
ofereix dos articles ben interes-
sants; un sobre la història de la pin-
tura on planteja com hom pot con-
vertir-se en un artista, i un altre
ben actual sobre els orígens de
l’Escola d’art de Tàrrega. Ja en
anteriors edicions ens havia obse-
quiat amb articles sobre Pedrolo i
Viladot (en la 2ª i 3ª Jornada
literària) i, com sempre, amb una
interessant visió social i psicològica
del personatge entroncat en el
context. El monogràfic es comple-
ta amb dos articles sobre la pintu-
ra de Trepat i la nissaga familiar
(en Lluís i la seva muller Núria, i el
fills Marta i Manuel, tots ells
artistes), dels qual es va fer una
exposició al Museu Comarcal de
Tàrrega.

En el llibre també es recull l’exposició
que hi va haver a les Pallargues sobre
els 12 anys de pintura als Plans de Sió,
amb un debat al respecte. També un altre
personatge que s’hi va donar a conèixer
fou la targarina Olga L. Pijoan, pionera
de l’art conceptual a Catalunya, a través
de Pilar Parcerisas. A més d’altres actes
variats: l’acció Hivernacle, el mural en
la base d’una carrossa, la música amb
mitjans informàtics, com es fa una talla
de fusta, etc. Tot un cap de setmana que
el llibre resumeix.

Si us interessa el món de l’art, adqui-
riu-lo, us agradarà i coneixereu com són
aquestes Trobades bianuals, d’aquesta
manera col·laboreu a la seva norma-
lització. Aquest és el primer llibre que
deixa d’ésser editat per l’Ajuntament, ja
que l’editorial Pagès se n’ha fet càrrec.
Com més èxit tingui, més segur tindrem
poder continuar amb aquesta col·lecció
que ja arriba al cinquè volum. ■

La pregunta amaga
una qüestió primor-
dial: la necessitat dels
artistes de poder
viure de l’art, ja que
l’ofici d’artista és una
professió més a què
hom es pot dedicar.
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CULTURA FUNDACIONS VILADOT I GUINOVART

E n l'actualitat les fundacions
Guillem Viladot i Espai Gui-
novart són un referent indefu-

gible de la cultura lleidatana. La seva
vinculació a Agramunt no és casual i un
dels seus propòsits compartits és promoure
projectes internacionals des de l'àmbit lo-
cal, arrelat a la memòria i la història. En
aquest sentit i als efectes de compartir els
seus projectes, totes dues fundacions han
projectat l'edició de l'obra AGRAMUNT que
es va presentar el diumenge dia 21 de
desembre, a les 13 hores, a la sala de plens
de l'Ajuntament d’Agramunt, sota la
presidència de l'alcalde, Ramon Muixí,
Josep Guinovart, Montserrat Felip i Ramon
Roca, en representació de l'empresa Ros
Roca, que ha patrocinat l'edició,
conjuntament amb l’empresa Gesiuris.

AGRAMUNT és una edició de gran
format, de gran cura en la seva execució
i que té només 100 exemplars, numerats
i signats. Els textos de l'escriptor Guillem
Viladot que s'inclouen en aquesta obra
formen part de “Temps d'Estrena”, la
primera narració publicada de l'autor,
editada a Barcelona per la Biblioteca Se-
lecta el 1959, quan el poeta tenia trenta-
set anys. És un llibre de relats breus on
una criatura emotiva, de tall auto-
biogràfic, s'aboca a la vida des de la

sordidesa d'un poble de les comarques
lleidatanes. Inclou cent escenes que ini-
cien la seva fidelitat al paisatge i les arrels
que faran créixer a l'entorn dels seus
llibres el mite de “Riella”.

Les imatges visuals que es desprenen
de la seva lectura no són llunyanes de la
represa de la memòria de la infantesa que
el pintor Josep Guinovart congria en
aquells anys cinquanta. El record de les
vivències de la seva adolescència

Les Fundacions Viladot i Guinovart
editen l’obra «Agramunt»

nodreixen les il·lustracions que Guinovart
va fer al setmanari “La Revista”. Una tria
d'aquestes il·lustracions acompanya les
narracions del poeta en aquesta carpeta,
que inclou, a més, una sèrie de tres
gravats realitzats expressament per
l'artista.

A partir d’aquest mes de gener, la
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
exposa a l'edifici de Lo Pardal III el procés
d'execució d'aquesta obra. ■
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