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La façana de la Paeria és la imatgemés antiga de l’exposició.

LLEONARD DELSHAMS

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ Com era Lleida fa més
de mig segle? Sis punts emble-
màtics de la ciutat –Paeria, Di-
putació, Llotja, estació de Ren-
fe, Rectorat i Catedral– respo-
nen des d’ahir a aquesta pregun-
ta amb una vistosa exposició de
retrofotografia a l’aire lliure or-
ganitzada pel Grup d’Arxivers
de Lleida (vegeu SEGRE de di-
vendres).A partir de dos quarts
de nou del matí d’ahir, els res-
ponsables de la mostra van co-
mençar el muntatge per tota la
ciutat davant de la curiosa mi-
rada dels transeünts. Es tracta
d’imatges de 2 x 2 metres dels
anys 20, 30, 40 i 60, col·locades

de tal manera que es vegi la ma-
teixa perspectiva des d’on van
ser preses, perquè la compara-
tiva de l’abans i el després sigui
evident.

Les sis imatges, que van
acompanyades d’informació i
un codi QR que redirigeix els
visitants a una pàgina web, es-
taran exposades tres setmanes,
fins al pròxim 12 de juny.

El motiu d’aquesta acció és
que Lleida acollirà els pròxims
28, 29 i 30 de maig el XV Con-
grés d’Arxivística de Catalunya,
que reunirà més de 300 profes-
sionals a la Llotja.A més, la set-
mana que ve se celebra la Set-
mana Internacional delsArxius.

“El Grup d’Arxivers volíem
atansar l’arxivística a la ciuta-
dania”, va explicar Elena Gon-
zález, responsable de l’Arxiu
Municipal de Lleida. “El patri-
moni amb què treballem és pú-
blic i té valor quan es compar-
teix, de manera que aquesta ac-
ció és una crida perquè els llei-
datans coneguin el nostre tre-
ball”, va afegir.

Lleida reviu els anys 20, 30, 40 i 60
El Grup d’Arxivers munta ja l’exposició de retrofotografia gegant a l’aire lliure en sis punts de la ciutat
|| A partir de divendres vinent la Llotja acollirà un congrés amb 300 professionals
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Una de les imatges, a la Catedral de Lleida.
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Els instal·ladors van començar el muntatge ahir a partir de les 8.30 hores del matí.
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El mercat de la Llotja, en una imatge del 1967.

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


