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Lleida es converteix durant set dies
en la capital catalana de la literatura
Lleida viurà del 9 al 16 de
novembre la setmana d’activitats literàries amb motiu de
la convocatòria del 24è Premi
d’assaig Josep Vallverdú, del
12è Premi Màrius Torres de
poesia i dels Premis Lleida
de narrativa, que arriben a la
sisena edició. Els tres Premis
Literaris 07 són convocats
conjuntament per la Paeria i
la Diputació de Lleida.
La setmana literària, que convertirà la ciutat en el centre
del debat literari i intel·lectual
de Catalunya, estarà farcida
d’actes per tal de promoure
la literatura, la creació i el
pensament.

Actuació de M. Mar Bonet
La gran festa de les lletres
clourà amb la Nit de Concessió dels Premis, que tindrà
lloc el divendres 16 de novembre en un acte públic a
l’Auditori Municipal Enric Granados.
El director escènic Joan Ollé
conduirà la gala de lliurament
del 24è Premi d’assaig Josep
Vallverdú, del 12è Premi de
poesia Màrius Torres i del 6è
Premi de narrativa. Premis
Lleida, que comptarà amb
l’actuació de la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet.

Imatges retrospectives de la Nit de Concessió dels Premis Literaris.

El 6è Premi de narrativa. Premis Lleida preveu dues modalitats, el projecte de novel·la
i el projecte de narrativa en
sentit ampli (conte, relat, guió
cinematogràfic, televisiu, teatral, etc.), que són dotats cadascun amb un total de
12.000 euros.

La setmana d’activitats literàries continuarà amb el
cicle de conferències “Es va
equivocar Descartes? (Ment
i cos vistos des del segle
XXI)”, que tindrà lloc del 12
al 14 de novembre. Els conferenciants Pere Lluís Font,
Víctor Hernández i Ramon M.

Hermínia Sirvent

La presentació del llibre guanyador del Premi d’assaig Josep Vallverdú 2006, Doble
contra senzill, de l’autor
Eduard Vilella, obre el divendres 9 de novembre la gran
cita del món de les lletres a
les comarques lleidatanes.

Nogués analitzaran a la Sala
Alfred Perenya de l’IMAC, a
les 20.00 h, el dualisme ànima-cos que va consagrar

Descartes com a fets irreductibles en la seva substancialitat, és a dir, en la seva existència i definició.

El guanyador del 24è Premi
d’assaig Josep Vallverdú
s’endú 9.000 euros i la seva
obra serà editada per
l’editorial Pagès Editors. Finalment, el 12è Premi de poesia Màrius Torres té una dotació de 6.000 euros i el treball
guardonat és editat per Pagès
Editors.

VOLS SER VOLUNTARI?

REGIDORIA DE DRETS CIVILS,
COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ
Plaça Ereta, Centre Cívic, 3r
tel. 973 70 04 57
dcci@paeria.es

Els lleidatans i les lleidatanes els quals els interessi el voluntariat i vulguin ajudar en
les tasques que són més necessàries es poden inscriure al cercador de voluntaris de
la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració al web http://www.paeria.es/DCCI.
En aquest espai es troben els anuncis de les entitats vinculades amb el voluntariat de
la ciutat que necessiten més persones per desenvolupar la seva tasca. Els interessats
a participar com a voluntaris poden inscriure’s a l’oferta tot emplenant un formulari.
Paral·lelament, des de la Regidoria es du a terme el projecte “Habitatges per al
Voluntariat Universitari”. Aquesta iniciativa és orientada a dinamitzar el teixit social del
barri del Centre Històric. Així, els estudiants becats desenvolupen activitats de caràcter
voluntari en aquesta zona i la Regidoria els proporciona allotjament.
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Una obra sobre la soledat i la culpa
guanya el 8è Premi d’Arts Escèniques

Els dies 28, 29 i 30 de setembre els sis finalistes del 8è
Premi de Projectes d’Arts Escèniques Lleida 2007 van posar en escena al Teatre de
l’Escorxador una mostra de
les seves millors representacions, que un jurat especialitzat va valorar i va qualificar.
Els finalistes d’aquesta nova
edició van ser “Contra Natura”, d’Àlex Serrano; “El gran

atasco”, de Mr. Kubik Producciones; “Los Santos”,
d’Armadillo Teatro; “Invisibles”, de la Cia. La Banda;
“La mujer de amianto”, de
Copia Izquierda, i “Distribució
2. Fora de Camp”, d’Elena
Albert.
L’obra guanyadora, “Contra
Natura”, és la segona part
d’“Autòpsia”, una trilogia centrada successivament en els
temes de la soledat, la culpa
i la resurrecció per mitjà d’una
dramatúrgia que es recolza
en els llenguatges de la dansa, l’audiovisual documental
i el teatre visual. “Distribució
2. Fora de Camp” és una
peça creada a partir del moviment que es dibuixa en relació amb els diferents plans

IMAC

El projecte “Contra Natura”,
d’Àlex Serrano, es va endur
el 8è Premi d’Arts Escèniques
Lleida 2007. El jurat va voler
guardonar la trajectòria escènica coherent de Serrano i
també va considerar adient
mencionar el treball d’investigació i recerca que desenvolupa Elena Albert.

Imatge promocional de l’espectacle d’Àlex Serrano al metro de Barcelona.

corporals, amb la seva dimensió arquitectònica, física, social; amb la creació d’un espai
que té a veure amb la creació
dels seus límits. Daniel Higié-

nico, amb el seu espectacle
d’humor i música “Mentiras
podridas”, va participar a
l’acte de lliurament de premis
celebrat al Cafè del Teatre.

