II Simposi Internacional Màrius Torres
(Lleida, 26-27 d’octubre de 2017)

Segona circular

Justificació
El 2017 se celebren dues efemèrides estretament relacionades amb la vida i l’obra de Màrius Torres: el
setanta-cinquè aniversari de la seva mort (Puig d’Olena, 1942) i el setantè de la publicació de la primera
edició de les seves Poesies (Coyoacán, Mèxic, 1947). En el marc d’aquestes commemoracions, la Càtedra
Màrius Torres de la Universitat de Lleida convoca el II Simposi Internacional Màrius Torres, que ha de
servir per aprofundir en la figura de l’escriptor lleidatà i també en la creació literària catalana dels
primers cinquanta anys del segle passat.
Seu i dates del Simposi
El II Simposi Internacional Màrius Torres tindrà lloc a la seu de la Facultat de Lletres de Universitat de
Lleida, durant els dies 26 i 27 d’octubre 2017.
Programa
El programa definitiu es pot consultar al web del Simposi.
Inscripció
L'assistència a les sessions del Simposi és lliure i gratuïta. Per obtenir el certificat d'assistència caldrà
haver materialitzat la inscripció i haver abonat el preu (50 €; estudiants i jubilats: 25 €). Els certificats dels
professors d'institut seran expedits pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
que ha reconegut el Simposi amb 18 hores de formació, i els de la resta d'assistents aniran a càrrec de la
Càtedra Màrius Torres. En tots els casos, caldrà haver emplenat i enviat telemàticament el formulari
d'inscripció disponible al web del Simposi, tot adjuntant-hi el justificant bancari de la transferència de 25
o 50 €, segons correspongui. A més del certificat, la inscripció donarà dret a:
▪ una carpeta amb el programa i informació sobre les activitats del Simposi (exposicions, presentacions
de llibres, espectacles, etc.), amb els resums de les comunicacions que s'hi presentaran, amb la ruta
literària impresa La Lleida de Marius Torres i el catàleg de publicacions de la Càtedra;
▪ una publicació a triar entre De poeta a poeta. 36 poetes comenten 36 poemes de Màrius Torres, a cura de
Josep Camps & Imma Farré, i Màrius Torres, Tries de poemes (1938), a cura de Margarida Prats & Joan
Ramon Veny, editats per l’Aula Màrius Torres & Pagès Editors;
▪ la recepció al domicili de l’inscrit del volum d’actes del Simposi, que es publicarà l’any que ve.
Allotjament (Cal fer la reserva directament)
Hotel NH Pirineos ****
Hotel AC Lleida ****
Gran Passeig de Ronda, 63
Unió, 8
25006 Lleida
25002 Lleida
973 273 199
973 283 910
Acadèmia Mariana
Carrer de l’Acadèmia, 17
25002 Lleida
973 266 161 – 695 478 097

Hotel Zenit ****
General Britos, 21
25007 Lleida
973 229 191

Hotel Goya *
Avinguda Alcalde Costa, 9
25002 Lleida
973 266 788

Hotel Real Lleida ***
Avinguda Blondel, 22
25002 Lleida
932 724 140

Hostal Mundial
Plaça Sant Joan, 4
25007 Lleida
973 242 700

Dades de contacte
Podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: catedramariustorres@gmail.com
Comitè organitzador
Josep Camps (UOC), Salvador Escudé (Dep. d’Ensenyament), Enric Falguera (UdL), Imma Farré (UOC),
Meritxell Guimet (Dep. d’Ensenyament), Xavier Macià (UdL), Jordi Malé (UdL), Margarida Prats (UB) i
Joan Ramon Veny (UdL).
Comitè científic
Denise Boyer (Université Paris-Sorbonne), Ferran Carbó (UV), Dominique Keown (University of
Cambridge), Margalida Pons (UIB), Margarida Prats (UB), Patrizio Rigobon (Università Ca’ Foscari
Venezia) i Magí Sunyer (URV).

