
‘Vacaciones contigo... y tu 
mujer’ estrena al CaixaForum 
el cicle ‘Matinals de Cinema’
Les projeccions comptaran amb la presentació 
del pedagog i crític de cinema Marcel·lí Borrell
El CaixaForum Lleida 
estrenarà el proper 
dimecres 20 d’octubre 
(10.30 hores) una nova 
edició del cicle ‘Matinals de 
Cinema’.

Lleida
REDACCIÓ

El nou cicle, que es desenvolupa 

amb una sessió mensual els di-

mecres a les 10.30 hores, fa una 

proposta de films que s’allunya de 
les grans produccions per donar 

espai a pel·lícules independents 

del panorama internacional, fent 

un recorregut pels corrents, els 

estils, els relats i els directors més 
destacats o emergents. Així, la 

selecció ofereix projeccions ens 

posen en situacions extremes per 

fer-nos reflexionar o que posen 
sobre la taula injustícies socials. A 
més, amb l’objectiu d’acostar-se 
amb més profunditat a cadascu-

na de les realitats i analitzar el 

film en el seu context, el pedagog 
i crític de cinema Marcel·lí Borrell 
comentarà cadascuna de les pro-

jeccions i resoldrà tots els dubtes 

que el públic pugui plantejar.

El Matinals de Cinema co-

mençarà amb la pel·lícula Vaca-

ciones contigo... y tu mujer, de la 

directora francesa Caroline Vig-

nal, que va ser guardonada en la 

darrera edició dels Premis Cesar 
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amb el premi a la millor actriu, 

per Laure Calamy. Es tracta d’una 
comèdia en què una mestra d’es-

cola que espera gaudir d’unes va-

cances amb el seu amant acaba 

marxant sola de viatge. 

El cicle continuarà amb les pe-

l·lícules Adam, de la directora ma-

rroquina Maryam Touzani (17 de 

novembre), que es va projectar 

en el darrer Festival de Cannes i 
a la Seminci de Valladolid; 23 Pa-
seos, del britànic Paul Morrison 
(15 de desembre); La chica del 
brazalete, del francès Stéphane 
Demoustier (19 de gener); Y llo-
vieron pájaros, de la canadenca 

Louise Archambault (16 de fe-

brer); Hope, de la noruega Maria 
Sodahl (16 de març); i Dating Am-

ber, de l’irlandès David Freyne (20 
d’abril). Totes es projectaran do-

blades al castellà. Les entrades (6 
euros amb un 50% de descomp-

te pels clients de Caixabank) es 

poden adquirir a la pàgina web: 

www.caixaforum.es.

Segona edició 
per al llibre 
‘Dues dones’, 
de Montse 
Sanjuan
El llibre Dues dones, de l’escrip-

tora lleidatana Montse San-

juan, publicat a Pagès Editors, 

ha arribat a la seva segona edi-

ció. En aquesta història, San-

juan reflecteix que “l’amistat 
entre les dones pot ajudar a su-

perar qualsevol entrebanc a la 

vida”. D’altra banda, l’editorial 
lleidatana també ha publicat el 
llibre Camí de cendres, de l’es-

criptor de Barcelona Biel Cussó, 
que s’endinsa de nou en el gè-

nere negre en aquesta història 

protagonitzada per Victor Lei-

ghton, un home de 70 anys que 
vol tornar a veure la seva filla.

El Col·legi 

d’Arquitectes 

debat el futur 

de l’escola

La demarcació de Lleida del 

Col·legi d’Arquitectes de Ca-

talunya (COAC) celebra avui, 
des de les 19.00 hores, l’Arqui-
tectur Debat, que inclourà les 

conferències Quatre edificis 
escolars, a càrrec de l’arqui-
tecte Manel Brullet, i 40 anys 
d’Escoles de la Generalitat a 
Lleida, a càrrec dels arquitec-

tes Josep Rovira i Marta Trullàs. 
Tot seguit, tindrà lloc el debat 
Reflexions sobre el model de 
l’escola del futur amb els ar-

quitectes Manel Brullet, Maite 
Mínguez, Josep Rovira i Marta 
Trullàs. Aquesta és l’activitat 
prèvia de l’Arquitectur Lleida 

del proper dissabte dia 16.
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