Tretze dibuixants es converteixen durant uns mesos en ambaixadors dels seus països. Els dibuixants
d’humor són els autors d’una de les seccions més vistes en qualsevol periòdic del món, ja que molta gent
comença la lectura del diari per la vinyeta humorística. És la síntesi de l’opinió d’un observador d’allò
que passa en el seu entorn, la seva ciutat, el seu país.
Sis dibuixants israelians i set dibuixants catalans han
seleccionat deu dibuixos — deu opinions seves—, que
han estat publicats en mitjans en què apareixen habitualment. Són cronistes de la realitat i reflecteixen la problemàtica que preocupa al seu públic, als seus lectors.
A través d’aquesta exposició de 130 dibuixos sabrem
quins temes preocupen la gent de Jerusalem, de Barcelona, de Tel Aviv, de Girona i de Lleida, i podrem conèixer realitats amagades darrere de grans titulars i d’informacions que algú ha decidit que són importants.
Quins temes preocupen un ciutadà israelià? De quins temes parlen els catalans amb els seus amics mentre prenen un cafè en un bar? Són els temes sobre els quals
parlen els dibuixants de premsa mitjançant la seva reflexió artisticoperiodística de forma diària, quotidiana i permanent. A més, aquesta exposició dignifica una professió poques vegades reconeguda en la seva
justa mesura, però que té gran acceptació popular.
Són tretze dibuixants seleccionats però podrien ser molts
més. S’ha pretès un equilibri territorial de representació i
esperem que sigui la primera d’una sèrie d’exposicions que
serveixin de pont entre dos pobles amics que, no obstant
això, encara no es coneixen prou per aprofundir aquesta
amistat. L’humor és el millor llenguatge per a l’enteniment
i, com deia el poeta, no es pot estimar el que es desconeix.

L’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet,
president de la Diputació de Lleida
i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, i el
Sr. Josep Maria Solé i Sabaté, director
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
es complauen a convidar-vos a la
inauguració de l’exposició:

L’acte tindrà lloc el dimecres, 4 de febrer de
2015, a dos quarts de vuit de la tarda, a la
Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Lleida, del 4 de febrer al 20 de març de 2015
Sala Montsuar. Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral s/n. 25002 Lleida
Tel. 973 271 500 www.fpiei.cat

