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Dijous, 19 d’agost del 2021Cultura

Públic durant l’acte d’inauguració del certamen que va tenir lloc ahir al cine La Lira de Tremp.

DELEGACIÓ ALT PIRINEU I ARAN

Arranca el Mostremp
Amb onze curtmetratges internacionals a competició || 
Activitats per a tots els públics fins aquest diumenge

CERTAMEN CINE

❘ TREMP ❘ La capital del Pallars 
Jussà va inaugurar ahir la 
desena edició del festival de 
cine rural Mostremp amb una 
actuació teatral a càrrec de la 
companyia Galet, que va donar 
pas a la presentació del certa-
men en un acte introduït per 
Ferran Castells i Magda Bor-
rell. La primera projecció va 
ser l’estrena d’Almost Ghosts, 
un documental que explora la 
decadència dels pobles fantas-
ma a través de la icònica ru-
ta 66 dels Estats Units, en un 
clar paral·lelisme amb la des-

població rural. En total, fins 
al 22 d’agost s’exhibiran dotze 
curtmetratges dels 122 que ha 
rebut el certamen. 

A banda del cine, Mostremp 
inclou altres activitats com 
propostes per al públic infan-
til i juvenil, l’exposició Mani-
quitas demà de les 22.30 a la 
01.00 a la plaça de l’Església 
i el concert de Lozano y Los 
Frentes Abiertos dissabte a les 
22.00 hores al pati del col·legi 
Valldeflors. 

Diumenge tindrà lloc l’acte 
de clausura en el qual es pro-

jectarà el documental Camí 
d’Arreu, on es mostra una vi-
sió de la despoblació del món 
rural. 

En la mateixa línia, fins a 
vuit localitats del Pallars par-
ticiparan aquest any en l’aposta 
itinerant del certamen, el Mos-
tremp Sobre Rodes. Així ma-
teix, el festival va inaugurar 
dilluns l’exposició Autèntics. 
Cartells de Cine, de l’Associ-
ació Fotogràfica del Pallars, 
amb veïns de Tremp integrats 
a cartells de pel·lícules com El 
Padrí o Titanic.

Un dels volums del ‘Llibre de crims’ ja restaurat.

RESTAURACIÓ POLÍTICA CULTURAL
ARXIU MUNICIPAL DE LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ L’Arxiu Municipal de 
Lleida està buscant mecenes 
per restaurar la meitat dels 
vuitanta volums que con-
formen el Llibre de crims 
de Lleida, una sèrie de do-
cuments que recullen inves-

tigacions sobre fets delictius 
entre els segles XIV i XVIII 
i que té un gran valor per als 
historiadors, tal com va ex-
plicar ahir Catalunya Ràdio. 
Recuperar cada volum costa 
uns 3.000 €.

Busquen mecenes per restaurar 
volums del ‘Llibre de crims’

Patrimoni i art escènic, dissabte a Torrebesses

❘ TORREBESSES ❘ Torrebesses serà la pròxima destinació que vi-
sitarà Escenaris singulars, el projecte cultural impulsat per 
l’àrea de Cultura del consell del Segrià i que fusiona patri-
moni arquitectònic i arts escèniques. La jornada tindrà lloc el 
dissabte 21 d’agost i inclourà una visita guiada per l’església 
de Sant Salvador i una sessió de teatre per a tota la família.

Èxit d’assistents al Cerdanya Film Festival

❘ PUIGCERDÀ ❘ El Cerdanya Film Festival va tancar dissabte 
passat l’edició número 12 amb un balanç molt positiu d’as-
sistència. Va sumar 2.000 espectadors i 200 professionals 
acreditats. L’acord amb l’Acadèmia de cine espanyol com a 
festival preseleccionador dels Goya va ser una nova meta 
assolida pel festival.
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