Premis Literaris
2022
ACTES
39è Premi d’assaig
Josep Vallverdú
27è Premi de poesia
Màrius Torres

Premis Literaris
2022
D

Dilluns 14 de novembre

Divendres 18 de novembre

La tardor a Lleida, literàriament parlant, sempre es vincula als premis de la ciutat
que porten els noms emblemàtics de dos autors cabdals de la literatura catalana,
Josep Vallverdú i Màrius Torres.

Presentació de les obres
guanyadores dels Premis
Literaris 2021

ACTE DE LLIURAMENT dels Premis
Literaris 2022

La trajectòria dels guardons és prou sòlida i coneguda al país. Mostra de la
rellevància del Premi d’assaig Josep Vallverdú i del Premi de poesia Màrius Torres
en el terreny de les lletres catalanes és la confiança que han dipositat assagistes i
poetes de casa nostra, que al llarg de les trenta-nou edicions del primer premi i de
les vint-i-set del segon, han presentat, fins al moment, més de 2.400 obres.

Un català a Grècia (Una mirada a
una història compartida) d’EUSEBI
AYENSA PRAT (38è Premi d’assaig
Josep Vallverdú 2021) a càrrec de
CarmeVidalhuget, directora de la
col·lecció Argent Viu d’assaig de
Pagès editors

Enguany, a la celebració dels premis se suma una commemoració literària
important, la del centenari del naixement de Guillem Viladot i tot just per aquest
motiu, com ho hem fet al llarg del 2022 amb altres iniciatives i accions prèvies per
recordar la figura i l’obra de l’autor, també en el marc dels Premis literaris de la
ciutat volem tenir-lo present i celebrar-lo.
La feliç circumstància de la perllongada i ferma amistat entre l’autor d’Agramunt
i l’escriptor Josep Vallverdú serà la clau de la proposta literària Estimat amic,
rebuda la teva... (De V a V: d’un temps, d’una amistat) que volem compartir
en l’acte de lliurament dels premis d’enguany, que se celebrarà a la Seu Vella, un
espai excepcional de la ciutat, com es mereix l’ocasió.
Us convidem, doncs, a l’acte que obrirà la setmana dels premis, el dilluns 14 de
novembre, amb la presentació de les obres guardonades l’edició anterior, que
finalment veuen la llum en forma de llibre, i molt especialment a l’acte central del
lliurament dels guardons 2022, el divendres 18 de novembre, hi quedeu totes i
tots convidats.
Salut i literatura
Miquel Pueyo i París
Alcalde de Lleida

Ànima del poeta FRANCESC PASTOR
VERDÚ (26è Premi de poesia Màrius
Torres 2021) a càrrec Àngels Marzo,
directora de la col·lecció La Suda de
poesia de Pagès editors
L’acte comptarà amb la intervenció
de la directora de Pagès editors,
Eulàlia Pagès
19h Sala 2 Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

amb la proposta

ESTIMAT AMIC, REBUDA
LA TEVA...
(De V a V: d’un temps,
d’una amistat)
Annabel Castan i Pep Planas actors
LleidArt Ensemble
Nico Cobo, violoncel
Félix Gallego, viola
Ariadna Gabarrell, violí
Jordi Làrios audiovisual
Amb la complicitat i participació:
Eduard Batlle, Teresa Ibars,
Camil·la Minguell, Pau Minguet,
Ramon Sistac, Joan Ramon Veny,
Carme Vidal i Miquel Viladegut
Rosa Mesalles (idea, guió i direcció)
19h Seu Vella (nau central)
Entrada lliure i gratuïta.
(Es prega arribar 20 minuts abans de
l’inici de l’acte)
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