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La UdL es dota amb el 
llegat de Miquel Lladó 
en el marc del centenari 
del seu naixement
Inclou primeres edicions de la seva 
obra i també material fins ara inèdit
La filla i hereva del poeta 
de Castelldans, Conxita 
Lladó, va fer efectiva ahir la 
donació del llegat literari del 
seu pare a la UdL.

Lleida
REDACCIÓ
Mecanoscrits i primeres edicions 
de les obres publicades de Mi-
quel Lladó, autògrafs d’una tren-
tena d’inèdits, articles que pu-
blicà, entre altres mitjans, a LA 
MAÑANA, exemplars de la revista 
Valls d’Andorra, fotografies i ma-
nuscrits són part del material del 
llegat literari del poeta de Caste-
lldans que s’ha incorporat al fons 
de la Universitat de Lleida coin-
cidint amb el centenari del seu 
naixement.

La seva filla i hereva, Conxita 
Lladó, va dir que “són els papers 
de tota una vida, dura, castigada 
pel context històric i per pèrdues 
personals. Persevereu-los, estu-
dieu-los i divulgueu-los amb tot 
l’amor que sigueu capaços”. Per 
la seva part, Joan Ramon Veny, 
director de la Càtedra Màrius To-
rres, encarregada de dur a terme  
la digitalització –més de 30.000 
pàgines–, va fer una crida perquè 
la UdL aposti per ser un “centre 

de referència de llegats d’escrip-
tors ponentins”.

L’acte de donació de l’obra 
es va completar amb la celebra-
ció de la jornada Del fonoll a la 
neu, que va incloure conferèn-
cies i xerrades d’escriptors, amics 
i coneixedors de l’obra de Miquel 

Lladó, com ara Josep Vallverdú, 
Eduard Batlle o Francesc Pané. 

La trobada tenia l’objectiu 
d’apropar la figura i obra de l’es-
criptor per reivindicar-lo i si-
tuar-lo al lloc que li correspon 
dins el cànon de les lletres cata-
lanes, explicà Josep Ramon Veny.
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Manel Pérez, reconegut talla-
dor de pernil de Lleida, rebrà el 
pròxim 7 d’octubre el collar de 
la Orden Hispano Francesa en 
Memoria de Paul Bocuse. L’or-
ganització del certamen ha de-
cidit atorgar-li el guardó a Pérez 
per la “dilatada tasca desenvo-
lupada al llarg dels darrers anys 
a favor de la cultura del tall de 
pernil”. L’artista andalús, que viu 
a Lleida des de fa molts anys, ha 

dut a terme al llarg de la seva ca-
rrera demostracions amb el per-
nil a diferents llocs d’Espanya i el 
món, com per exemple Aleman-
ya o França.

L’entrega del guardó tindrà 
lloc al restaurant Los Porches de 
Madrid, en un acte que estarà 
organitzat per Radio Turismo i 
que reunirà a la capital madri-
lenya diferents personalitats del 
món de la gastronomia.

El mestre perniler Manel 
Pérez rebrà el 7 d’octubre 
el premi Paul Bocuse
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Música dels 70 i 80 al Cafè
El Cafè del Teatre va acollir la presentació del llibre ‘Gràcies per 
la música! Memòries d’un locutor d’èxit’, un recull d’anècdotes i 
vivències explicades per Xarli Diego. /FOTO: Núria García


