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Lleida, 28 de febrer de 2014

nota de premsa

ELS GUANYADORS DEL CONCURS  ARA
LLEIDA   SOBRE LA PEL·LÍCULA “SEGON
ORIGEN” PRESENCIEN EL RODATGE DEL
FILM AL CENTRE DE LA CIUTAT DE LLEIDA

E

ls sis guanyadors del concurs sobre la pel·lícula
“Segon origen” que va organitzar la Diputació de
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme i la productora Antàrtida Produccions, han seguit avui en directe
el rodatge de la pel·lícula, que ha tingut com a escenari
la plaça Blas Infante, al barri de Cappont de la ciutat de
Lleida. Els guanyadors del concurs han seguit la filmació
acompanyats pel director del Patronat, Jordi Blanch.Tots
ells han estat saludats pel director de la pel.licula Carles
Porta, qui els ha agraït la seva participació en el concurs.
Presenciar una jornada de rodatge de la pel·lícula formava
part del premi del concurs Ara Lleida “Segon origen” que
consistia a penjar a Twitter o a Instagram una fotografia
de l’objecte personal que els participants salvarien en cas
que arribés la fi del món amb un breu comentari explicant
els motius de l’elecció. Els premiats, a més d’haver pogut
seguir el rodatge de la pel·lícula, també veuran com els
objectes personals que van presentar a concurs i posteriorment van lliurar a la productora s’integraran en els decorats i els escenaris durant el rodatge del film i el seu nom

figurarà en els crèdits de la pel·lícula.
Els elements personals que van resultat premiats van ser:
el llibre Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo, uns prismàtics, una màquina d’escriure, una capseta metàl·lica i un transistor. Tot i que els objectes premiats
han estat 5, el nombre de persones premiades ha estat
de 6, per tal com dues van coincidir en la seva elecció del
llibre Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo,
obra en què es basa la pel·lícula “Segon origen”. En total
es van presentar a concurs 93 objectes personals.
La pel·lícula “Segon origen” compta amb la col·laboració
de la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme i la marca turística “Ara Lleida”, amb la finalitat de
continuar treballant per posicionar Lleida al món, tal com
va destacar el president de la Diputació, Joan Reñé, en
el decurs de la presentació del rodatge de la pel·lícula la
setmana passada.
El productor lleidatà Carles Porta va assumir la direcció de
la coproducció catalano-anglesa després de la defunció
del cineasta Bigas Luna l’abril del 2013.
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