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7 de juliol 

 

17.30h 

Benvinguda i presentació de la primera jornada 

A càrrec de Miquel Àngel Cullerés, Director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a 

Lleida, i Mariona Miret, Tècnica de Política Lingüística dels Serveis Territorials i moderadora de l’acte 

17.40h 

Patrimoni confinat: què hi ha darrere del Dia Internacional dels Museus virtual? 

A càrrec de Josep Giralt i Balaguer, director del Museu de Lleida i del SAM que gestiona la Xarxa de 

Museus de Terres de Lleida i Aran, i de Carme Bergés, Directora del Museu Comarcal de Cervera 

 Els responsables d’aquests museus ens expliquen com han entomat el confinament els museus 

de Lleida, i quins reptes els han dut a reinventar-se durant aquest període: com ho han fet? 

Josep Giralt i Carme Bergés ens confien els detalls més secrets dels museus entre bambolines: 

què hi ha darrere de les visites virtuals com les que es van realitzar el Dia Internacional dels 

Museus? Què es perd i què es guanya quan no podem anar físicament al museu? 

 

18h 

Què es fa des del territori? Projectes que innoven des de les arrels 

A càrrec de Jordi Suïls, Professor de la Universitat de Lleida, i d’Annabel Gràcia, investigadora de la 

Universitat de Girona 

 Un dels principals reptes del nostre territori és reinventar-se tot mantenint els orígens. Diversos 

projectes de les terres de Lleida són exemple d’acumulació de talent local per a la recerca i la 

innovació, el retorn dels quals és per al territori. Jordi Suïls ens parla del projecte “Erill Castell. In 

situ: tecnologia per a la restitució i elaboració del coneixement en àrees geogràfiques 

despoblades”, i Annabel Gràcia ens trasllada una pregunta: es pot estimar una llengua? a través 

del seu treball “La vinculació emocional dels parlants amb la seua llengua: el cas del català nord-

occidental (lleidatà)”, que acaba de guanyar la setena beca Joan Veny de l’Institut Ramon 

Muntaner. 
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18.20h 

L’home darrere el lingüista: Joan Solà i Antoni M. Badia i Margarit 

A càrrec de Gemma Rigau, lingüista i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i de 

Carles Duarte, lingüista i Comissari de l’Any Badia i Margarit 

 Enguany se celebra la commemoració del centenari del naixement d’Antoni M. Badia i Margarit, 

important lingüista del nostre país, per part de la Direcció General de Política Lingüística. 

Conversem de llengua amb Gemma Rigau i Carles Duarte, a qui hem convidat perquè ens 

descobreixin l’home que hi ha darrere el filòleg: la personalitat de dos figures que han marcat la 

història de la lingüística a Catalunya. D’una banda, el nostrat Joan Solà, originari de Bell-Lloc, 

tenaç lingüista, catedràtic i divulgador de la llengua; i de l’altra, el commemorat Antoni M. 

Badia i Margarit, professor universitari d’àmbit internacional, romanista i prolífic gramàtic. 

 

18.40h 

Les llengües importen: documental de Bob Holman 

Presentació a càrrec de Bob Holman, poeta i protagonista del documental, i de Pere Comellas, 

professor de la Universitat de Barcelona i investigador del Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades 

A Catalunya hi vivim parlants de més de 300 llengües. Coneixem aquesta diversitat? Per què 

és important preservar les llengües del món? Escrit i protagonitzat pel poeta novaiorquès Bob 

Holman, dirigit per David Grubin, projectem per primer cop a Catalunya aquest punyent 

documental que parla sobre la ràpida extinció de moltes llengües al planeta i de la seva lluita 

per la supervivència. Convidem Pere Comellas a fer-nos una panoràmica de la riquíssima 

diversitat lingüística, i ens deixem sorprendre pel carisma de Holman, que ens acompanyarà 

des de Nova York per inaugurar la transmissió d’aquest film en primícia al nostre país. 

Subtitulació en català a càrrec de Mariona Miret. 

. . . . . . . . . 

8 de juliol 

 

17.30h 

Benvinguda i presentació de la segona jornada 

A càrrec de Mariona Miret, Tècnica de Política Lingüística dels Serveis Territorials de Cultura i 

moderadora de l’acte  
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17.35h 

Lectures lliures: la poesia no es confina 

A càrrec d’Àngels Marzo, poeta, promotora cultural i Directora de les col·leccions de poesia de 

Pagès Editors, i de Xavier Macià, escriptor i professor de la Universitat de Lleida 

Què hauríem fet durant el confinament sense les arts? No podem parlar de cultura i d’arts en 

majúscula sense la poesia, i ho farem tot desconfinant i reviscolant poetes commemorats 

durant l’any 2020, com són Josep Carner, Joan Barceló i Palmira Jaquetti, a través d’un tàndem 

recitador que emociona: Àngels Marzo i Xavier Macià, conegudes veus poètiques al nostre 

territori que ens aproparan amb sensibilitat i maduresa les peces d’autors molt diversos. 

 

17.50h 

Ballem la quarantena? Tapissos i reflexions teixides en moviment    

A càrrec de Palmira Rius, creadora artística, i d’Íria Llena, ballarina 

Fem una incursió en un univers femení que atrapa: el dels tapissos i el de la dansa 

contemporània. Es pot ballar la quarantena?  Vibrem amb dues creadores lleidatanes: a través 

de les escultures i textures creades per la Palmira Rius, alumna d’Edith Shaar, descobrim que 

els tapissos i la dansa tenen molt en comú: serem testimonis d’una improvisació artística que 

demostrarà la faceta camaleònica, sensible i plena de caràcter de la ballarina Íria Llena, que 

expressarà amb el seu cos el que els mots no han pogut expressar durant el confinament.  

 

18h    

Què es fa des del territori? (2) Projectes amb una mirada incisiva 

A càrrec d’Armengol Tolsà “Ermengol”, vinyetista; de Josep Labat, President de l’Institut d’Estudis 

del Baix Cinca; i de Pilar Bosch, coimpulsora de la plataforma cultural Ilerdam Videas 

Segona part projectes que destaquen a Lleida i més enllà de les nostres comarques. Aquest 

cop parlem del talent que, des de tres perspectives, ha tingut una mirada crítica envers el 

confinament: és el cas de la ploma del conegut vinyetista Ermengol, que ens desxifrarà el seu 

humor en quarantena; també de Josep Labat, que ens aproparà la tasca de l’Institut d’Estudis 

del Baix Cinca, compromès amb la llengua catalana i la cultural local; i finalment del projecte 

Ilerdam Videas, explicat per la Pilar Bosch, que ens contarà de quina manera han activat la 

cultura i la creació a Lleida en línia en els moments més difícils d’aquesta quarantena. 
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18.25h 

Creacions musicals “pandèmiques” des d’Occitània 

A càrrec d’Alidé Sans, cantant aranesa, i de Rodín Kauffman, poeta multidisciplinar 

En una realitat avui desconfinada, dos artistes ens obren la finestra a les seves realitats 

personals, des de la Vall d’Aran i des de Montpeller: han creat en quarantena? Com s’han 

inspirat? Els convidem perquè comparteixin com ho han viscut i ens regalin en directe la seva 

música en occità: d’un costat Alidé Sans, jove cantautora aranesa, una ventada d’aire fresc 

que no deixa indiferent en cap de les seves actuacions, i de l’altre Rodín Kauffman, poeta 

provençal multidisciplinar que plasma les seves creacions en música i en l’audiovisual, amb 

qui connectarem en directe des de la seva residència musical a França.  

 

 


