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QUASI UN
CENTENAR D’OBRES
PARTICIPEN EN ELS
PREMIS LITERARIS
D’ENGUANY

Prop d’un centenar d’obres participen en
els premis literaris d’assaig, de narrativa
i de poesia que organitzen conjuntament
la Paeria i la Diputació de Lleida. Així, al
21è Premi d’assaig Josep Vallverdú, dotat
amb 9.000 euros, s’hi han presentat una
vintena d’aspirants, mentre que a la 9a
edició del Premi Màrius Torres de poesia,
dotat amb 6.000 euros, s’hi han presentat
mig centenar de treballs. En el 3r Premi
Lleida de narrativa, dotat en cadascuna
de les dues modalitats (novel·la i narrativa)
amb 12.000 euros, hi participen una
vintena d’aspirants.
Les principals novetats d’enguany són la
renovació dels jurats, la concessió d’un
sol premi per a cada categoria i l’augment
de la dotació econòmica, com també el
lliurament als guanyadors d’una escultura
de Tonet Amoròs anomenada Libertinel·la.
El veredicte es farà públic durant l’acte
literari a l’Auditori Enric Granados que es
farà el 19 de novembre a les 20 h. L’acte
comptarà amb la participació de l’actriu
Carme Elias i de l’artista Josep Minguell, la
intervenció de l’escriptor Màrius Serra i una
cloenda musical a càrrec de Lluís Llach.
Per assistir a l’acte de lliurament dels premis
cal recollir a la taquilla de l’Auditori, del 9 al
16 de novembre, l’entrada d’accés, que és
gratuïta i que caldrà presentar, per qüestions
d’aforament, el dia del lliurament. Si es vol
assistir al sopar de tast posterior elaborat
per l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida,
cal adquirir prèviament el tiquet, al preu de
20 euros, a la mateixa taquilla de l’Auditori,
de l’11 al 17 de novembre.
Pel que fa al jurat del premi Josep Vallverdú,
a més de Josep Murgades, Ramon Pla i
Manel Lladonosa, s’hi incorporen Ferran
Sàez i Cristina Junyent. Al Premi Màrius
Torres de poesia, a més de Josep SalaValldaura, Carme Riera i Margalida Pons,
s’hi afegiran Víctor Sunyol i Narcís Comadira.
Així mateix, al Premi Lleida de narrativa, a
més d’Imma Monsó, Josep Coll Martí i
Màrius Serra, aquest any també hi haurà
Marina Peña i Lluís Anton Baulenas.

Dues imatges de l’acte de lliurament dels premis de l’edició anterior.

El programa d’activitats literàries comença
l’11 de novembre amb el recital poètic a
càrrec de l’actor català Jordi Dauder, que

El canvi de jurats i
l’augment de la dotació,
principals novetats
d’aquesta edició
tindrà lloc a les 21.30 h al Cafè del Teatre
de l’Escorxador, i que vol retre homenatge
als poetes que han defensat la pau.

El dia 12 es farà la presentació pública del
número 19 d’Urc. Revista literària, al Cafè
del Teatre de l’Escorxador. El dia 15
començarà el cicle de conferències “Cap
on anem?”, que tindrà lloc al Palau de la
Paeria i que serà obert pel professor de
Dret Constitucional de la Universitat Pompeu
Fabra, Héctor López, amb la conferència
“L’Estat com a condició humana”.
El doctor en Filosofia per la Universitat de
Barcelona Àngel Castiñeira hi intervendrà
el dia 16 amb la conferència “Nacions
marginades. Identitat nacional i memòria”.
El professor de Prehistòria de la Universitat
Rovira i Virgili, Robert Sala, farà el dia 17 la
conferència “Evolució incompleta: per què
encara no som humans”.
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