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Anna González Dones
La junta directiva de la S.E. AEM, entrenadors, jugadors i personal del club mostren el seu condol 

a Sergio González, expresident de l’entitat, per la mort de la seva filla Anna González Dones.

 Lleida, 2 de juny del 2020

Mor Christo, l’artista plàstic
Conegut per embolicar edificis com el Reichstag a Berlín o el Pont Neuf de 
París || La seua dona, Denat de Guillebon, era la seua companya creativa

Imatge de la seua intervenció al Reichstag de Berlín el 1995.

Wolfgang volz

AGÈNCIES/REDACCIÓ
❘ nova york ❘ L’artista Christo, 
conegut per embolicar edificis 
com el Reichstag a Berlín o el 
Pont Neuf de París, va morir 
diumenge als 84 anys a la seua 
casa de Nova York, segons van 
confirmar ahir fonts properes 
a l’autor. Christo Vladimirov 
Javatxeff va nàixer a Bulgària i 
va conèixer la seua dona i com-
panya creativa Jeanne-Clau-
de Denat de Guillebon a París. 
Junts van crear les seues monu-
mentals obres d’art ambiental 
durant dècades, embolicant, 
per exemple, la costa de Little 
Bay a Sydney i el Parlament del 
Reichstag a Berlín. 

Segons els desitjos de Christo, 
el seu projecte L’Arc de Triom-
phe, Wrapped a París es com-
pletarà l’any que ve, assenyala 
el comunicat de l’oficina de la 
parella. “Christo va viure la 
vida al màxim, no només so-
miant el que semblava impos-
sible, sinó realitzant-ho”, van 
recordar. “Les obres d’art de 
Christo i Jeanne-Claude van 
reunir les persones en experi-
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ències compartides arreu del 
món, i el seu treball continua als 
nostres cors”, van afegir. La res-
ponsable cultural a Alemanya, 
Monika Gruetters, va elogiar 
Christo com “un dels grans ar-
tistes d’aquest temps”.

Christo i de Guillebon havien 
embolicat l’edifici parlamentari 

del Reichstag a Berlín el 1995, 
cosa que va atraure fins a cinc 
milions de visitants a contem-
plar la instal·lació. D’aquesta 
manera, va aconseguir donar 
“una nova visibilitat” a la seu 
del Parlament alemany, així 
com una resignificació. Altres 
projectes famosos de Christo i 

Jeanne-Claude inclouen penjar 
plafons de tela color safrà a Cen-
tral Park (Nova York), cobrir 
molls flotants al llac Iseo a la 
Llombardia o embolicar el pont 
Pont Neuf a París. El Pompidou 
inaugurarà l’1 de juliol l’expo-
sició Christo i Jeanne-Claude, 
Paris!.

El 1984 va oferir 
una conferència  
a Tàrrega
■ Christo va visitar el 17 
de juny del 1984 Tàrrega 
per participar en unes jor-
nades a la segona Fira de 
l’Escultura al Carrer, se-
gons va explicar ahir l’Ar-
xiu Comarcal de l’Urgell. 
L’artista va oferir la con-
ferència La meva filosofia 
de treball en el marc de 
les jornades Ciutat i Art/
Factum, segons va recor-
dar l’Arxiu Comarcal, que 
conserva imatges d’aquell 
dia.

Incendis de vegetació a 
Tornabous i Bell-lloc

EMERGÈNCIES BOMBERS

REDACCIÓ
❘ Bell-lloC ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van treballar a úl-
tima hora de la tarda d’ahir en 
l’extinció de dos incendis de ve-
getació a Tornabous i Bell-lloc 
d’Urgell. 

El primer es va declarar a la 
Guàrdia d’Urgell, nucli de Tor-
nabous, a les 19.55 hores i fins 
al lloc van acudir diverses dota-
cions, que en menys d’una hora 

van poder donar-lo per extingit. 
Van cremar uns 1.000 metres 
quadrats. Posteriorment, a les 
20.47 hores, una dotació es va 
desplaçar fins a Bell-lloc. L’in-
cendi es va originar al costat 
dels marges de l’autovia A-2 
i va calcinar canyes i matolls. 
Els Bombers estan ultimant els 
preparatius de la campanya fo-
restal de l’estiu, que comença el 
pròxim dia 15 de juny.Efectius dels bombers actuen a l’incendi de Bell-lloc.

BoMBers De la generalITaT

Maridatge d’art i 
vi a Mas Blanch i 
Jové amb erick 
schmitz
La Festa de la Vinya 
dels Artistes, ajornada

CELLERS

REDACCIÓ
❘ la poBla De Cérvoles ❘ El celler 
Mas Blanch i Jové de la Po-
bla de Cérvoles ha progra-
mat per al dissabte 4 de ju-
liol Maridatge d’Art & Vi a 
l’aire lliure amb l’artista Erik 
Schmitz, que crearà una obra 
d’art en directe amb elements 
de la vinya i que es combi-
naran amb alguns dels vins 
del celler. Schmitz, que va 
nàixer a Alemanya el 1993 
i viu a Ivars d’Urgell, és un 
artista multidisciplinari tot 
i que destaca per les escul-
tures de gran format. Per 
exemple, és autor de l’obra 
que commemora els 30 anys 
de la creació del Pla d’Urgell 
o Loxodonta, creada per al 
Nowhere Burning Man al de-
sert dels Monegres. D’altra 
banda, Mas Blanch i Jové no 
celebrarà aquest any la Festa 
de la Vinya del Artistes en 
la que havia de ser la desena 
edició, que s’ajorna al 2021 i 
que va inspirar l’artista Josep 
Guinovart.

Mor el  
periodista i crític  
musical Jordi 
garcía-soler
Als 73 anys, també va 
destacar al PSC
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❘ BarCelona ❘ El periodista i 
crític musical català Jordi 
Garcia-Soler va morir diu-
menge als 73 anys després 
d’un infart i malgrat superar 
una greu malaltia. Expert en 
la Nova Cançó, va ser també 
militant del PSC i impulsor 
de la tercera via que propug-
nava una solució alternati-
va a l’independentisme i a 
l’immobilisme del Govern 
espanyol en ple debat sobre 
el procés sobiranista. La fa-
mília socialista va lamentar 
la pèrdua del periodista, que 
estava en tractament d’un 
càncer. Entre altres facetes, 
també va ser membre del 
Consell d’Administració de 
la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a pro-
posta del PSC, i havia creat el 
departament de comunicació 
d’aquesta formació. Durant 
50 anys va col·laborar en 
nombrosos mitjans. El PSC 
va lamentar la seua defunció 
i va recordar que va crear el 
departament de comunica-
ció del partit el 1976 sota la 
direcció de Joan Reventós.


