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UN ASSAIG CRÍTIC
SOBRE EL
PERIODISME
GUANYA EL
PREMI VALLVERDÚ
L'Ajuntament de Lleida i l'Institut d'Estudis
Ilerdencs han atorgat els Premis Literaris
2003 que convoquen conjuntament
ambdues institucions i que inclouen el
20è Premi d'Assaig Josep Vallverdú, el 8è
Premi de Poesia Màrius Torres i el 2n
Premi de Narrativa Premis Lleida.
El periodista de Balaguer Francesc
Burguet ha estat el guanyador de la
vintena edició del Premi d'Assaig Josep
Vallverdú amb l'obra titulada Les trampes
dels periodistes. Refundació de l'ètica
periodística, un assaig en el qual fa una
aferrissada crítica del món periodístic i
en el que proposa reformular l'ètica amb
què treballen aquests professionals.
Burguet és professor de periodisme a la
UAB i a la Universitat Rovira i Virgili de
Barcelona i ha estat guanyador de
diversos guardons literaris al llarg de la
seva trajectòria professional, com per
exemple el premi de periodisme Ciutat
de Barcelona 1987 o el Màrius Torres de
poesia l'any 1997.

Alguns dels guanyadors i dels finalistes d’aquestes vint edicions del Vallverdú.

El finalista del 20è Premi d'Assaig Josep
Vallverdú ha estat el doctor en filosofia
gironí Ramon Alcoberro, amb l'obra Per
viure al món. Introducció a una ètica
aplicada per a desconcertats. Alcoberro
ha publicat diversos llibres de filosofia,
estudis sobre història del pensament de
Catalunya, sobre sociologia de moviments
juvenils, etc.
Premi de Poesia Màrius Torres
Pel que fa al 8è Premi de Poesia Màrius
Torres, ha recaigut en el filòsof i metge
d'urgències de Sabadell Josep Tuset

Abellà amb l'obra Devora l'estimball. Tuset,
qui explica que en aquest món tot gira al
voltant dels sentiments, confessa que és
la segona vegada que es presenta a un
premi. La finalista d'aquest guardó ha
estat la bibliotecària i escriptora de Sitges
Vinyet Panyella, amb l'obra Dins del cercle
d'Orfeu.
Premis de narrativa
La segona edició del Premi de Narrativa
Premis Lleida ha recaigut en el periodista
lleidatà Carles Porta, coautor amb el
periodista i professor de la UAB Carles
Pont de l'obra Amb el foc encès. Es tracta
del projecte d'una novel·la d'intriga
–basada en fets reals– sobre el polèmic
litigi de la muntanya de Tort. El projecte
destaca per l’acurada tasca d'investigació
periodística feta pels autors.
L'altre projecte guanyador dins del Premi
de Narrativa ha estat el del filòleg barceloní
Pere Guixà, que ha presentat el conte
titulat No pots sentir-ho.
Enguany s'han presentat un total de 135
obres als Premis Literaris 2003, que han
repartit 39.033 euros entre els diversos
guardonats.

El sopar de concessió dels guardons va comptar amb la presència de nombrós públic.

El lliurament dels premis va tenir lloc el
dia 21 de novembre en un multitudinari
sopar de gala en un conegut restaurant
de Lleida, al qual van assistir, a més de la
majoria de guardonats, el president de la
Diputació, Isidre Gavín i el regidor de
cultura de l’Ajuntament de Lleida, Xavier
Sàez, entre d’altres personalitats del món
polític, cultural i social de la ciutat.
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