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ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENGO

La directora Rosa Vergés, retratada en un racó de casa seua a l’Eixample barceloní.
ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENGO

Montse Sanjuan, autora d’‘Anna Grimm: Memòria mortal’.

“La novel·la negra està en
un moment molt dolç”
M. CABELLO

El director Francesc Bellmunt, a les andanes de l’Estació de França de Barcelona.

Cineastes en la seua salsa
La Mostra de Cinema Llatinoamericà exhibirà retrats singulars
de directors || Del 19 d’abril al 13 de maig a l’IEI
❘ LLEIDA ❘ Rosa Vergés en un racó modernista del seu pis de
l’Eixample de Barcelona; Francesc Bellmunt, de rastaflauta
a l’Estació de França; José Sacristán, davant la façana dels
emblemàtics cines Doré; o Víctor Erice, al Jardí Botànic de
Madrid, un espai on el director
escriu els seus guions o passa
estones llegint..., són alguns
exemples de les construccions
fotogràfiques que el fotògraf
basc Óscar Fernández Orengo
(Sant Sebastià, 1971) realitza
des de l’any 2001 amb la complicitat de desenes de cineastes contemporanis catalans,
espanyols i llatinoamericans,
des dels més populars i veterans fins als més minoritaris o
emergents.
Una selecció de 42 imatges
d’aquest singular arxiu documental podrà veure’s del 19

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre
de Lleida va acollir ahir la
presentació d’Anna Grimm:
Memòria mortal, la tercera
novel·la de la sèrie policíaca editada per Pagès Editors
amb què l’escriptora Montse
Sanjuan atansa als amants
d’aquest gènere les indagacions de la sergent dels Mossos
de Lleida Anna Grimm.
En aquesta ocasió, la protagonista haurà de posar a
prova els seus dots d’inves-

tigació amb dos trames: l’assassinat de dos famosos joiers
i un antic cas en el qual pot
estar en joc la vida d’innocents. “La història incidirà en
l’ajudant Pau Caralt i en les
víctimes oblidades, els familiars dels morts”, va explicar
Sanjuan, que va assegurar
que “la novel·la negra està
en un moment molt dolç”.
A més de l’autora, a l’acte
també van acudir-hi el poeta Eduard Batlle i l’editor
Lluís Pagès.

Mostra a Lleida d’obres de joves arquitectes
❘ LLEIDA ❘ La seu de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya inaugurarà avui (19.30 h) una mostra amb les 19
propostes guanyadores dels Premis AJAC per a joves arquitectes. Podrà visitar-se fins al 16 d’abril.

Arlo i El Petit de Cal Eril, avui a Barcelona
Óscar Fernández Orengo, autor del projecte fotogràfic.

d’abril al 13 de maig a l’Institut d’Estudis Ilerdencs en el
marc de la 24 Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, a Lleida des del 20 fins al
27 d’abril. Juanma Bajo Ulloa,
Antonio Banderas, Josep Maria Forn, Gonzalo Herralde,

Daniel Calparsoro, Mariano Ozores, Mireia Ros, Julio
Medem o el lleidatà Francesc
Betriu són alguns altres dels
personatges retratats entre els
anys 2011 i 2016 per Fernández Orengo a la mostra Cineastes al seu lloc.

❘ BARCELONA ❘ La banda lleidatana Arlo i El Petit de Cal Eril
coincidiran aquesta nit a Barcelona amb concerts a les sales
Rocksound i Apolo, respectivament.

Premi Valeri Serra i Boldú, dissabte a Bellpuig
❘ BELLPUIG ❘ El Teatre Armengol de Bellpuig acollirà dissabte
(20.30 h) la gala literària d’entrega del Premi Valeri Serra
i Boldú de cultura popular, en un acte que culminarà amb
l’actuació musical de la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

