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El Vallverdú, per al director de
l’Institut Cervantes d’Atenes
Eusebi Ayensa (assaig), Amadeu Vidal (poesia) i Miquel Àngel
Vidal i Manuel Veiga (narrativa) guanyen els Premis Literaris
Eusebi Ayensa, hel·lenista, traductor,
professor i director de l’Institut Cervantes d’Atenes des del 2007, va guanyar el 28è Premi d’Assaig Josep Vallverdú amb l’obra “D’una nova llum: Carles Riba i la literatura grega”. El 16è
Premi de Poesia Màrius Torres va recaure en l’enginyer forestal Amadeu
Vidal, amb “Juny”. I els guardons del
10è Premi de Narrativa van ser per a
l’escriptor mallorquí Miquel Àngel Vidal, en la modalitat novel·la, amb el
projecte “Dies de tardor”, i per a l’actor i dramaturg Manuel Veiga, en la
modalitat narrativa, amb la proposta
“Allà on la ciutat de Candel canviava
de nom”.

El guanyador del Premi d’Assaig Josep
Vallverdú va explicar que la seva obra
ha estat fruit d’una trobada a Grècia
de set cartes inèdites de Carles Riba.
Amadeu Vidal va explicar que ha intentat traslladar en aquesta obra l’experiència del naixement del seu fill, nar-

La trobada de set cartes
inèdites de Carles Riba a
Grècia, inspiren l’obra que
s’emporta el 28è Premi
Josep Vallverdú

rant el seu primer any de vida i la visió
de la maternitat des de la relació d’un
pare i un fill.
El projecte de narrativa, en la modalitat de novel·la, va recaure en Miquel
Àngel Vidal, qui va comentar que es
tracta d’un projecte de novel·la de
ciutat, com pot ser Palma, on hi tindran lloc diferents històries en 5 dies
i amb més de 200 personatges. Per la
seva banda, el guardonat en la modalitat narrativa, Manuel Veiga, va indicar que la seva proposta gira entorn
de l’obra de Paco Candel sense ser un
personatge dramàtic i interferint en
altres personatges anònims. Aquesta
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EL POETA LLEIDATÀ JOAN MARGARIT VA SER HOMENATJAT EN L’ACTE, CELEBRAT A L’AUDITORI ENRIC GRANADOS. © H.S.

obra literària s’ha projectat en forma
d’obra de teatre.
L’actriu i professora de la UdL Núria
Casado va encarregar-se de conduir
la Nit de Concessió del 28è Premi
d’Assaig Josep Vallverdú, el 16è Premi
de Poesia Màrius Torres i el 10è Premi
de Narrativa Premis Lleida, que va
tenir lloc el passat 18 de novembre a
l'Auditori Enric Granados, mentre que
l’escriptor Màrius Serra va moderar
la tertúlia literària amb els guanyadors.
Homenatge a Joan Margarit
En el marc d’aquesta celebració cultural, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
posar en relleu que la llengua, la literatura i la cultura en general formen
part de la identitat d’un poble i de la
seva voluntat. El paer en cap va agrair

El poeta Joan Margarit
participa en la gran
vetllada literària de Lleida,
on és homenatjat amb la
Libertinella d’Honor

La part musical de la Nit de Concessió
va anar a càrrec de Joan Margarit i
Carles Margarit, amb l'espectacle
poètic i musical “No era lluny ni difícil”
i l’acompanyament de l'Orquestra
Julià Carbonell de les Terres de Lleida
i d'un conjunt de jazz.

la presència de Josep Vallverdú, una
vegada més, en aquests premis i va
recordar Víctor Torres, germà del
poeta Màrius. També va tenir paraules
d’agraïment per al poeta Joan Margarit per haver acceptat participar en
aquest acte tan important per a la
ciutat. Durant la gala literària es va
homenatjar Margarit, que va rebre una
Libertinella d’Honor, i es va projectar
el vídeo “Semblança d’un poeta”, que
va contextualitzar la vida i l’obra de
l’escriptor.

Als Premis Literaris 2011 de Lleida,
organitzats conjuntament per l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida, han optat en conjunt 114 originals,
dels quals 22 al Premi d'Assaig Josep
Vallverdú; 57, al Premi de Poesia Màrius
Torres, i 35, als Premis de Narrativa.
El 28è Premi d’Assaig Josep Vallverdú
és dotat amb 9.000 euros , el 16è Premi de Poesia Màrius Torres amb 6.000
i el 10è Premi de Narrativa Premis Lleida amb 24.000 euros (12.000 al projecte de novel·la i 12.000 al projecte de
narrativa en sentit ampli).

