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Lleida esdevé capital literària de Catalunya
•P
 ere Franch guanya el Premi d’assaig Josep Vallverdú i Pere Pena, el Màrius Torres
El periodista Pere Franch,
amb l’obra “La guerra explicada des del Despatx Oval”,
va guanyar el 30è Premi
d’assaig Josep Vallverdú,
mentre que l’escriptor lleidatà Pere Pena es va endur el 18è Premi de poesia
Màrius Torres, amb l’original
“Un sol d’hivern”.
L’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida va
acollir el 15 de novembre
l’acte principal dels Premis
literaris de Lleida 2013, amb
l’atorgament públic del
30è Premi d’assaig Josep
Vallverdú i el 18è Premi de
poesia Màrius Torres, convocats de manera conjunta
per la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament de Lleida.

Les autoritats amb els guanyadors dels Premis literaris i el jurat a la vetllada literària. © H. Sirvent

La vetllada literària, que va
conduir la periodista lleidatana Rosa M. Molló, va tenir
dues parts ben diferenciades. A la primera es va fer un
recorregut audiovisual per
les tres dècades del Premi
d’assaig Josep Vallverdú i es
van lliurar els guardons.

a l’escriptor lleidatà Josep
Vallverdú i a la seva obra,
amb motiu del 90è aniversari de l’autor.

més ampli del terme que
utilitzava Josep Pla, un gran
intel·lectual i dipositari de
l’afecte de tots els lleidatans
i les lleidatanes”. L’escriptor
va agrair el reconeixement
d’aquesta nit i tot l’any dedicat al seu 90è aniversari,
que va qualificar com “un
passeig d’aniversari”.

La segona part de la gala
va acollir l’espectacle poeticovisual “Univers Vallverdú”,
un afectuós homenatge
de reconeixement públic

Un “homenot” de Lleida
Durant la vetllada, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
definir Josep Vallverdú com
un “homenot, en el sentit

Els Premis de Lleida 2013
han estat d’enhorabona per
tres motius especials. El Premi Josep Vallverdú d’assaig
ha arribat a la seva trentena

La vetllada ha estat
també un homenatge
públic a l’escriptor
Josep Vallverdú

edició i l’escriptor que dóna
nom al guardó, Josep Vallverdú, enguany ha celebrat
el seu 90è aniversari.
El Premi Màrius Torres de
poesia ha arribat a la seva
majoria d’edat en la seva divuitena edició.
L’edició d’enguany ha
registrat la inscripció d’un
total de 81 originals, dels
quals 30 han optat al Premi
Vallverdú i els 51 restants, al
Premi Màrius Torres. •••
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