
L’obra de Màrius Torres es 
traduirà al rus, alemany, 
romanès i hongarès
La Diada de Sant Jordi s’emmiralla en el poeta i a 
l’octubre se celebrarà un Simpòsium Internacional
Lleida
ROSA PEROY
La diada de Sant Jordi d’enguany 
tindrà la mirada posada en l’obra i 
la figura del poeta Màrius Torres. 
Així ho va anunciar ahir l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, acompanyat 
per la regidora de cultura, Mont-
se Parra, i de Salvador Escudé, re-
presenant de la Càtedra Màrius 
Torres de la Universitat de Lleida.

Amb l’eslògan Màrius Torres 
(1942-2017) 75 anys d’absència 
/presència, la ciutat de Lleida, 
des de les diferents institucions 
que hi col·laboren -Generalitat, 
Paeria, Diputació, IEI, Ateneu, 
UdL- vol donar a conèixer a través 
de diferents activitats la figura del 
poeta lleidatà. 

En el marc de la presentació, 
Salvador Escudé va anunciar que 
a l’octubre tindrà lloc el II Sim-
pòsium Internacional dedicat a 
Torres, amb l’objectiu d’interna-
cionalitzar la figura del poeta. 
Escudé també va explicar que 
s’estan preparant les traduccions 
de l’obra poètica al rus, alemany,  
romanès i hongarès i editarà el lli-
bre Poeta a poeta on 40 poetes 
catalans comentaran un poema 
de Màrius Torres.

La Paeria, al seu torn, ha pro-
duït un espectacle literari íntim 
amb el títol Entre dos desem-
bres, la primavera. Màrius Torres 
(Sanatori de Puig d’Olena 1935-
1942) que es presentarà demà al 
Cafè del Teatre, amb entrada lliu-
re i gratuïta i que representarà el 
tret de sortida a la celebració del 
Sant Jordi d’enguany.

L’ESCATA DE DRAC

Aquest any, el recull de relats 
de Sant Jordi número 13 L’Escata 
de Drac, ha dedicat la seva con-
tracoberta a recollir uns versos 
del poeta de Màrius Torres que 
fan referència al mes d’abril, mes 
en què se celebra  la Diada: “Abril 
que fas florir les roses i els llorers, 
dóna dies ben clars a la meva tris-
tesa”. Els 5 narradors del volum 
són Jaume Barrull, Josep M. Pa-
gès, Marialba Revés, Montse San-

juan i Carles Maria Sanuy. El punt 
del llibre que acompanya l’Escata 
també està dedicat al poeta llei-
datà, amb la frase: “Lleida, la teva 
ciutat llunyana no t’oblida”. Tan 
l’Escata com el punt de llibre es 
repartiran gratuïtament a la para-
da de Sant Jordi que l’Ajuntament 
instal·larà el diumenge a la plaça 
de la Paeria.

L’Ajuntament prepara també 
un audiovisual, a càrrec del direc-
tor de cine Jordi Cadena, sota el 
t´tiol del conegut poema de Tor-
res Cançó a Mahalta i el Festival 
de Poesia Mahalta.

L’Ateneu Popular de Ponent, 
per la seva banda, publicarà un 
opuscle que descriurà l’ambient 
social i polític en què va viure el 
poeta. Altres propostes arriba-
ran d’Òmnium Cultural, l’IEI, la 
Delegació de Cultura de la Gene-
ralitatm l’Associació de Cultura 
Amics Lo Campus i Vivència Ara-
nesa.

ACTES MÀRIUS TORRES 2017

Entre les activitats que s’orga-
nitzen, cal destacar l’atorgament 
del Premi Màrius Torres i del Pre-
mi Jaume Ferran convocats per 

l’institut Màrius Torres.
El Simpòsium Internacional 

se celebrarà el 26 i 27 d’octubre, 
amb tertúlies, conferències i tau-
les rodones, per aprofundir en la 
creació literària del poeta i, per 
extensió, de la poesia catalana 
d’entreguerres.

Finalment, cal mencionar que 
el 17 de novembre l’Auditori Mu-
nicipal Enric Granados acollirà el 
22è Premi de Poesia Màrius Tor-
res i el 34è Premi d’assaig Josep 
Vallverdú, convocats per l’Ajun-
tament de Lleida i per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

L’Institut Torre Vicens, entre els premiats 
pel Consell Escolar Municipal
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir l’acte de celebració de Sant Jordi en què s’han guardonat 
l’institut Torre Vicens, l’Escola Politècnica Superior de la UdL, l’Acadèmia Martínez, el col·legi 
Terraferma, l’escola Balàfia, la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL i, a títol 
pòstum, l’Elvira Godàs, recollint el guardó la seva filla, Teresa Cervera.
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Mendoza 
recollirà 
el Premio 
Cervantes 
aquest dijous 
L’atorgament del Premi Cer-
vantes s’avança a demà dijous, 
ja que el Dia Internacional del 
Llibre -Sant Jordi a Catalunya- 
enguany cau en diumenge. Per 
aquesta raó l’escriptor Eduardo 
Mendoza recollirà el guardó 
de mans del Rei en el Paranimf 
de la Universidad de Alcalá de 
Henares, la qual cosa canvia 
el calendari de la setmana de-
dicada a la literatura. Mendo-
za participarà dissabte en una 
trobada amb estudiants a la 
Complutense de Madrid, dins 
de la Semana de las Letras de 
la Complutense.

Alpicat 
celebra el 
Sant Jordi més 
medieval
Sant Jordi arribarà enguany a 
Alpicat amb una doble jornada  
d’activitats: la primera se cele-
bra el dissabte 22 tot el dia a la 
plaça de la Biblioteca, sota el tí-
tol de Sant Jordi medieval, amb 
una recreació d’aquesta època, 
amb parada de llibres, tallers i 
el lliurament de premi del con-
curs BiblioPunt. La segona acti-
vitat tindrà lloc diumenge 23 i 
inclourà el mercat de compra 
i venda de productes de sego-
na mà i també la venda de ro-
ses. Es farà durant tot el matí a 
la plaça la Unió. A les 12 hores 
tindrà lloc un vermut popular.

Recepció per Sant 
Jordi dels serveis 
territorials de 
Cultura
En el marc de la Diada de Sant 
Jordi, els Serveis Territorials del 
Departament de Cultura a Llei-
da, i en el seu nom Josep Bo-
rrell i Figuera, farà una recep-
ció institucional el dissabte 22 
d’abril a les 12 hores a l’església 
romànica de Sant Martí. L’acte 
comptarà amb la lectura d’una 
glossa a càrrec de l’escriptor 
Francesc Pané i s’oferirà una 
mostra de les novetats d’en-
guany de les editorials lleida-
tanes. Com a cloenda de l’acte, 
actuarà l’Escola de Música i es 
brindarà amb cava.


