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Espai de Record i Recursos

Pepita Salvador Cucala (Lleida)
Ha mort als 84 anys

Carmen Lahoz Eritge (Lleida)
Ha mort als 81 anys

Ferran Llopis Tella (Lleida)
Ha mort als 60 anys

Patrocinio Saura Cotonat (Lleida)
Ha mort als 91 anys

Pedro García i Pampliega (Lleida)
Ha mort als 100 anys

Eusebi Riart i Soler (Peramola)
Peramola

Dª María Comellas Llordella

(Lleida)
Ha mort als 84 anys
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BÀSQUET - Lliga LEB Or Inici Segon Quart

Partit corresponent a la setena jornada de Lliga.

LITERATURA

El primer simposi sobre Màrius Torres difon altres
facetes literàries del poeta
Es tracta del primer acte impulsat per la Càtedra i l'Espai Màrius Torres

| LLEIDA

El  primer  simposi  Màrius  Torres,  que  se  celebra  fins
divendres a la Universitat de Lleida, és el punt de sortida
de les activitats i els estudis que vol impulsar la Càtedra i
l'Espai  Màrius  Torres.  Tot  i  que  coincideix  amb  les
acaballes de l'any del centenari del naixement del poeta,
tant  els organitzadors com l'ajuntament i  la  família  del
lleidatà subratllen que la feina per  difondre el  llegat de
Màrius Torres no  ha  fet  més que  començar.  En aquest
sentit, els ponents del simposi han parlar sobre aspectes
literaris poc tractats del poeta lleidatà: la seua prosa o el
teatre que també escrivia.
Durant aquest any del centenari del seu naixement, l'obra
de Màrius Torres s'ha editat en castellà i portuguès i ara hi
ha converses per publicar poemaris bilingües en català i
italià.

El simposi també ha servit per "estrenar" un facsímil que reprodueix reculls de poemes que Torres va escriure
entre el 1927 i el 1936. La joia és la impressió d'aquest manuscrit que li va regalar tot just començada la guerra
a la seua amiga Mercè Figueres.

D'altra banda, la Paeria està preparant un esborrany dels estatuts de la futura Fundació Màrius Torres per fer-los
oficials abans que acabi l'any.

Articles Relacionats:

26/10/2010 Màrius Torres protagonitza la gala d'entrega dels Premis Literaris de Lleida

24/10/2010 Homenatge al poeta Màrius Torres al Correllengua

Arxius:

simposi_mt1_triptic.pdf (177 Kb)
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