
Dimecres, 23 de novembre de 2016

Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19 h
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DE L’OBLIT I DEL SILENCI

50 ANYS D’ABSÈNCIA

Ramon
  Xuriguera

(1901-1966)



Actors

Carles Canut
Ferran Farré

Intervencions musicals

Marta Castelló (piano)
Núria Garcia (violí)

Producció audiovisual

Jordi Làrios
Locució: Anton Not i Rosa Mesalles

Enregistrament d’àudio: Jonathan Galeano
Fotografia: fons familiar Xuriguera i Jordi Làrios

Idea, guió i direcció

Rosa Mesalles

Agraïments

Família Xuriguera
Josep Camps

Aula Municipal de Teatre
Yolanda Miret (Sombreros Neus)

Toni Revés i equip Cafè del Teatre de Lleida

L’escriptor Ramon Xuriguera, fill de Menàrguens, ens deixava el 1966, 
ara fa tot just cinquanta anys. 

Fou un intel·lectual compromès amb el seu país i la seva llengua, que es 
va veure forçat, per les circumstàncies històriques i per la seva ideologia 
política, a viure fora de la terra que li va donar la vida. 

El destí, dissortadament, va fer que acabés els seus dies lluny de casa, 
en terra occitana, on encara reposa en un cementiri de Bergerac.

Lleida, a propòsit del cinquantè aniversari del seu traspàs, vol retre-li 
el reconeixement públic per la seva dedicació a la cultura del nostre 
país, com un gest d’agraïment per les accions dutes a terme tant 
des del vessant polític com per la seva dimensió d’escriptor. La seva 
obra literària abasta tots els gèneres: assaig, novel·la, narrativa curta, 
periodisme i traducció. A més, com a activista cultural propicià, des del 
seu país, primer, i des de l’exili, després, tot un seguit d’iniciatives on 
hi tenien cabuda l’art, les emissions radiofòniques, les conferències, les 
associacions literàries i culturals i altres accions en pro de la llengua i la 
cultura catalanes.

L’espectacle literari De l’oblit i del silenci. Ramon Xuriguera (1901-1966). 
50 anys d’absència, produït per l’Ajuntament de Lleida, pretén posar en 
valor la figura i l’obra d’aquest intel·lectual nascut a la nostra terra per fer-
les visibles i recuperar-ne la memòria, com un gest de justícia històrica.

Àngel Ros i Domingo

Alcalde de Lleida


