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L’alcalde i representants d’institucions i entitats van presentar els actes de Sant Jordi a Lleida.
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REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida 
obre aquesta setmana les acti-
vitats de la diada de Sant Jordi 
amb la mirada en la commemo-
ració del 75è aniversari de la 
mort de Màrius Torres, que es 
complirà al desembre. Així, el 
Cafè del Teatre acollirà demà 
a les 19.00 hores l’espectacle li-
terari Entre dos desembres, la 
primavera, dedicat al vessant 
més personal i íntim del poeta. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
va presentar ahir les activitats 
de la diada literària, acompa-
nyat de la regidora de Cultura, 
Montse Parra, i del professor 
Salvador Escudé, de la càtedra 
Màrius Torres de la Universitat 
de Lleida, que va anunciar per 
al proper octubre l’organització 
d’un simposi internacional sobre 
el poeta i l’edició de facsímils 
de poemes autògrafs de Màrius 
Torres i d’un llibre amb la visió 
de quaranta poetes catalans ac-
tuals sobre la poesia de l’autor 
de La ciutat llunyana. El dia 
de Sant Jordi, la Paeria repar-
tirà un nou volum d’Escata de 
Drac, amb relats de cinc autors 
de Lleida, i des de l’Ateneu Po-
pular de Ponent es repartirà un 
opuscle sobre l’ambient polític i 
social de l’època de Màrius Tor-
res, obra de l’historiador Jaume 
Barrull. El president de l’entitat, 
Miquel Àngel Soriano-Monta-
gut, va anunciar també que a 
finals d’any publicaran un nou 
número de la històrica revista 
Ressò de Ponent.

D’altra banda, el Gremi de 
Floristes de Lleida va anunciar 
que aquest Sant Jordi les vendes 
de roses cauran a la meitat al ce-
lebrar-se la diada en diumenge. 
En canvi, el president del Gremi 
de Llibreters, Jordi Caselles, va 
confiar que la data no influirà 
en les vendes de llibres. De fet, 
dissabte ja s’oferiran descomp-
tes del 10 per cent. Des del Gre-
mi de Forners es va calcular que 
les vendes del pa de Sant Jordi 
seran similars a les de l’any pas-
sat, unes 20.000 unitats. 

D’altra banda, el Cafè del Te-
atre va acollir ahir la presen-
tació del llibre Anna Grimm, 
investigadora criminal (Mile-
nio), la traducció al castellà de 
La sergent AnnaGrimm, l’èxit 
de la lleidatana Montse Sanjuan 
el 2014.

Sant Jordi reviu Màrius Torres
Lleida arranca demà els actes de la diada amb la mirada en el 75è aniversari de la mort del poeta 
|| Els floristes calculen que la venda de roses caurà a la meitat al ser la festa en diumenge

POLÍTICA CULTURAL LLIBRES

APUNTS

Simposi internacional
❚ Lleida acollirà el 26 i 27 d’octu-
bre un simposi internacional so-
bre l’obra de Màrius Torres. Tam-
bé es presentarà la traducció de la 
seua poesia al romanès. El web de 
la Paeria recollirà l’agenda d’actes 
dedicats al poeta.

Amb 142 parades a Lleida
❚ Els carrers de Lleida acolliran 
diumenge 142 parades de llibres, 
roses i altres productes de la Di-
ada. La Paeria ha rebut un 25% 
menys de peticions. El Gremi de 
Forners confia a vendre 20.000 
pans de Sant Jordi, com el 2016.

Descomptes a les llibreries
❚ El Gremi de Llibreters de Lleida 
confia a mantenir unes vendes 
similars a les de l’any passat, mal-
grat caure la Diada en diumen-
ge. Algunes llibreries ja ofereixen 
descomptes del 5%, que dissabte 
i diumenge assoliran el 10%.

Màrius Torres, al Cafè Teatre
❚ El Cafè del Teatre acollirà demà 
dijous (19.00 h) l’espectacle Entre 
dos desembres, la primavera, dedi-
cat al vessant més íntim i personal 
de Màrius Torres en la commemo-
ració del 75 aniversari de la mort 
del poeta.

Els actes de Sant Jordi i la previsió dels 
gremis, a Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al mòbil amb el codi.
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Reñé, ahir a la llibreria de segona mà La Sabateria.

Obre portes una nova llibreria  
al Barri Antic de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Aquest Sant Jordi 
comptarà amb un nou esta-
bliment que oferirà llibres a 
la capital del Segrià. Es tracta 
de La Sabateria, un local que 
malgrat el nom amaga una 
llibreria de volums de se-
gona mà oberta fa escasses 

setmanes al Centre Històric, 
concretament al carrer Lluís 
Besa. 

A més, el comerç, regentat 
per Estefania Reñé compta 
amb l’al·licient afegit que al-
guns dels mobles també po-
den comprar-se.

X. SANTESMASSES

El poeta Jaume Pont, ahir durant la presentació a Tàrrega.

Llibre dedicat al poeta Jaume 
Pont amb 23 col·laboracions
❘ TÀRREGA ❘ La Biblioteca de Tàr-
rega va acollir ahir la presen-
tació del volum 45 de la col-
lecció Natàn, Jaume Pont: la 
Poesia, de l’escriptor Xavier 
García. En la línia de l’exposi-
ció de la Sala Marsà, el volum 
trasllada el lector a l’estació 

d’un metro i proposa vint-i-
tres “textos crítics” dedicats 
a Pont d’autors com Viladot, 
Marçal, Pané o Saladrigas. 
Hi van intervenir autors com 
Xavier Macià, Lorenzo Pla-
na i Anton Not, informa X. 
Santesmasses.

SUPORT

Aposta per una 
diada Patrimoni 
Mundial
■ La vicepresidenta del 
Govern, Soraya Sáenz 
de Santamaría, va anun-
ciar ahir que viatjarà di-
vendres a Barcelona per 
recolzar que la diada de 
Sant Jordi sigui declarada 
Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat de la Unes-
co, una candidatura per a 
la qual la Generalitat va 
iniciar els tràmits el 2016 
a instàncies del Gremi 
d’Editors de Catalunya.  
“Hi vaig divendres a re-
colzar aquesta iniciativa 
des del Govern central”, 
va dir Santamaría per-
què, al seu parer, “és un 
bon homenatge al llibre i 
al que llengua espanyola 
i catalana han fet per la 
cultura a nivell mundial”.


