
INAUGURACIÓ
LLEIDA 16 de gener de 2014
Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10)
a les 19 hores

ITINERÀNCIA
TÀRREGA 
Museu Comarcal de l’Urgell

MOLLERUSSA 
Espai Cultural dels Canals d’Urgell

LES BORGES BLANQUES 
Espai Macià

POLS,
COPS I
ESQUERDES...

ESCULTURA I FOTOGRAFIA
EXPOSICIÓ ITINERANT

ANDREW CONDON
LLORENÇ MELGOSA
SARA PONSARNAL
MARTA PRUNA

ANDREW CONDON (Irlanda, 1967)
Nascut i crescut al camp a prop de Sligo, 
poble situat a l’oest d’Irlanda, ha viscut 
als EUA, Mèxic i Catalunya. Fotògraf au-
todidacta, es va dedicar exclusivament 
a la fotografia durant set anys sabàtics, 
deixant al marge la seva carrera profes-
sional com a informàtic. Ha fet una sèrie 
de llibres de fotos inèdites i unes expo-
sicions a les Garrigues com la del Centre 
d’Arts de Juneda.

MARTA PRUNA (Barcelona1970)
Llicenciada per la Facultat de Belles Arts, 
a la Universitat de Barcelona, amb el títol 
de Suficiència Investigadora, i Erasmus a 
algunes ciutats europees, Linz i Frankfurt 
(Städel Schule am Main). Ha participat en 
dotze simpòsiums d’Europa i Asia, i des 
de llavors no ha parat de fer exposicions 
a Catalunya, Suïssa, Àustria, Alemanya 
i Holanda. Ha guanyat alguns premis a 
Madrid, i la seva obra és present en al-
guns museus i col·leccions privades.

LLORENÇ MELGOSA (Lleida,1954)
Fotògraf titulat per l’Escola Industrial de 
Barcelona (1977), ha dedicat gran part 
de la seva vida a la fotografia publicitària.
Exposa per primer cop l’any 2003 a 
l’I.E.I. i al Museu Morera. Ha publicat dos 
llibres, Visions de la Seu Vella i Lleida re-
trat en color. Posteriorment ha realitzat 
diverses exposicions més, tant indivi-
duals com col·lectives, entre les quals 
cal esmentar Lleida 180º. La seva obra 
està present en diverses col·leccions, 
tant particulars, com en entitats oficials. 

SARA PONSARNAL (Lleida,1970)
Un simple cop d’ull al seu taller ens 
transporta a un món on un rusc de petits 
personatges bateguen en pedra i bronze, 
un elenc infinit, no tant pel que fan, sinó 
per com se senten.
Autora d’obres com l’escultura d’Anna 
Frank, el monument a Pi i Margall o el 
parc de Pere Calders, totes elles a la ciu-
tat de Barcelona.
Des de fa 8 anys, viu a Granyena de les 
Garrigues.
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