SEGRE
Divendres, 13 de febrer del 2015

SOCIETAT

GUIA

39

ART ÒBITS

Mor l’artista Jaume Perelló als 87 anys
Fill adoptiu de Bellpuig i natural de Torrefarrera, l’escultor té obres repartides per tot Europa i Amèrica || Les
seues creacions destaquen per les atrevides combinacions amb el metall, el cristall o l’aigua
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’escultor Jaume Perelló i Miró, natural deTorrefarrera i establert a Bellpuig, va morir ahir als 87 anys a l’hospital
Santa Maria de Lleida després
de complicar-se el seu delicat estat de salut. Aquest català universal té obres repartides per
tot Europa i Amèrica. Entre les
creacions més destacades es pot
assenyalar una de les talles més
grans del món de nou metres
d’alçària, el Crist de l’Amor,
construïda expressament per al
santuari del Carmen a Burgos;
els retaules d’alabastre i pedra
del Palau Episcopal de Lleida i
l’església de Santa Maria de Cervera, l’obra entregada al pontífex Pau VI; el retrat de Pius XII
que va fer a la ciutat del Vaticà
el 1951, i diferents monuments
com el del Mil·lenari de Catalunya de Bellpuig.
En la seua obra l’artista, que
conjuga el bronze amb la fusta,
el metall i fins i tot l’or, va incorporar tècniques mai experimentades anteriorment, de
manera que impregnaven les seues escultures d’una espiritualitat sense precedents, per la se-

ua simplicitat i senzillesa de disseny.
Al llarg de la seua vida ha estat distingit en molts països i
compta amb exposicions permanents a la Fox Gallery i la Gallery Building de NovaYork. Durant la seua joventut va viure
molts anys en aquesta ciutat arribant a atorgar-li el govern dels
Estats Units la residència per
una llei de talents internacionals.Va ser fundador de Belles
Arts de Lleida i professor, i entre els seus reconeixements i
premis aconseguits destaquen
el primer premi d’Art Sacre de
Milà (1953) i el primer premi
en relleu de Buenos Aires, a
l’Argentina.
L’alcalde de Bellpuig, Salvador Bonjoch, va explicar ahir
que aquest migdia s’obrirà la
capella ardent de Jaume Perelló a la sala d’actes de l’ajuntament. Bonjoch va recordar ahir
que l’artista va ser una persona
molt estimada a la localitat i
molt reconeguda tothom.També és en aquesta localitat de
l’Urgell on hi ha el seu taller i
el museu amb algunes de les seues obres més importants.

Una fundació
artística, amb el
seu nom, per
fomentar les arts

Jaume Perelló, al costat d’algunes de les seues escultures.

■ La Fundació Jaume Perelló és una entitat cultural constituïda el 1996
amb el doble objectiu de
preservar i divulgar l’obra
de l’escultor i de fomentar les arts plàstiques entre els artistes catalans,
amb especial atenció a
l’escultura. La fundació és
dirigida per un patronat
integrat fins ara pel mateix artista, els ajuntaments de Torrefarrera i
Bellpuig, el consell comarcal de l’Urgell i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. Perelló també va ser l’impulsor dels premis BellesArts
Sant Jordi de Bellpuig que
des de l’any 2005 distingeixen escultures i pintures de joves artistes i que
té una dotació de 6.000
euros.

El senyor
L’Ajuntament de la vila de Bellpuig al senyor

Miquel AgullóVilanova

Jaume Perelló i Miró

Ha mort el dia 12 de febrer del 2015, als 86 anys.
(E.P.R.)

Fill adoptiu de la vila
(E.P.R.)
L’alcalde, la corporació municipal i tots els veïns de la vila
s’uneixen al dolor de la seva família.
La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte, dia 14, a les
11.00 hores, a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.
Bellpuig, 13 de febrer del 2015
DM: Sala de plens de l’Ajuntament de Bellpuig. C/ Església, 12.

La seva esposa, Manolita; fills, Miquel i Maria, Xavier i Rosi, Josep Maria i
Rosina; néts, Núria, Miquel, Lígia, Maria, Andreu, Lluís, Ferran; germans,
Estanislao i Isabel; cunyades, Maria Teresa, Maria Rosa, i família tota, assabenten
els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a
l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 13, a les 16.00 hores, a la
sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran
molt reconeguts.
DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.

Lleida, 13 de febrer del 2015

El senyor
L’Ajuntament de Torrefarrera al senyor

Jaume Perelló i Miró
Fill predilecte de la població
(E.P.R.)
L’alcalde, la corporació municipal i tots els veïns de la vila
s’uneixen al dolor de la seva família.
La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte, dia 14, a les
11.00 hores, a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Joan Salvia Manuel
Ha mort cristianament als 69 anys, el dia 12 de febrer del 2015.
(E.P.R.)
La seva esposa, Antonieta; fills, Joan, Ester i Marc; néts, Marc i Ona; cunyats,
nebots i família tota comuniquen als seus amics i coneguts que els actes de
funeral i enterrament tindran lloc demà dissabte, dia 14, a les 10.30, a l’església
parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

Torrefarrera, 13 de febrer del 2015
DM: Sala de plens de l’Ajuntament de Bellpuig. C/ Església, 12.

DM: Tanatori de Mollerussa. Ctra. de Linyola, s/n. Sala 1.

Mollerussa, 13 de febrer del 2015
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El senyor

Antoni Capell Tehàs
L’Alcalde, regidors/es i treballadors/es de l’Ajuntament de Rosselló, s’uneixen al
condol de la família de l’exregidor.

Ajuntament de Rosselló
FOTO: EFE / Putin (izq) ayer junto a Merkel, Hollande y Poroshenko

El senyor

Antoni Capell Tehàs
La Fundació Verge Blanca, i en especial, l’Escola de l’Esplai de la que n’has
estat patró i director i professor des dels seus inicis, agraïm el teu mestratge i
bonhomia.
Et recordarem, i des del cel no t’oblidis de nosaltres.
Lleida, 13 de febrer de 2015

Putin anuncia un alto el
fuego en Ucrania desde las
0 horas del 15 de febrero
El presidente ruso, Vladímir Putin,
anunció ayer que se ha acordado un alto el fuego en el este de
Ucrania desde las 0 horas del 15
de febrero (21.00 GMT del día 14).
“Hemos llegado a un acuerdo
sobre lo importante”, dijo Putin,
que compareció solo ante los periodistas en la cumbre de Minsk,
en la que participaron también

Tsipras se estrena en la
cumbre de la UE entre caras
de esperanza y firmeza

La senyora

Raquel Punzano Serrano
L’empresa ILNET UTE expressa el seu més sentit condol a la seva
família per tan sentida pèrdua.

El primer ministro de Grecia,
Alexis Tsipras, se estrenó ayer en
una cumbre europea, donde fue
recibido al inicio por sus homólogos con expresiones de buena voluntad para hallar un compromiso
sobre la futura ayuda a Grecia,
pero también con palabras de firmeza para recordarle sus compromisos. Tsipras afirmó que llega a
la sede del Consejo Europeo “muy
confiado” en que los Veintiocho

AL SENYOR

AL SENYOR

Fill adoptiu de la vila

Fill predilecte de la població

Jaume Perelló i Miró

Jaume Perelló i Miró
EPR

L’Alcalde, la Corporació Municipal i tots els veïns de la vila,
s’uneixen al dolor de la seva família.

L’Alcalde, la Corporació Municipal i tots els veïns de la vila,
s’uneixen al dolor de la seva família.

La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte dia 14, a les
11:00 h., a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte dia 14, a les
11:00 h., a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

D. M. Sala de plens de l’Ajuntament, c/ Església, 12

Bellpuig, 13 de febrer de 2015

Ajuntament de Torrefarrera

pueda encontrar “una solución
viable para todos” en las negociaciones sobre la forma y el contenido de cualquier futura ayuda al
país, y para volver al crecimiento
y la cohesión social. “Tengo gran
confianza en que juntos podemos encontrar una solución para todos, para salir de la austeridad, resolver la crisis en la Unión
Europea (UE) y para hacer que la
Unión vuelva al crecimiento”.

ESQUELES

EPR

Ajuntament de la vila de Bellpuig

los líderes de Ucrania, Alemania
y Francia. El acuerdo para el alto
el fuego es uno de los puntos del
documento aprobado finalmente
por los mandatarios tras 15 horas de arduas negociaciones, y
que, según Putin, contempla un
paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk
firmados en septiembre de 2014.
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Torrefarrera, 13 de febrer de 2015
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