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Nit de
concessió
Premis Literaris
Lleida 2018

disseny: atipus

Fondalades suaus, turons de la Segarra,
amb bosquets de garrics com silencis retorts,
bancals amb una llarga quietud de blat tendre,
fileres taciturnes d’ametllers...
Com una mare fosca i solitària, vetlla
les collites de l’any l’antiga alzina,
venerada pels avis: una capçada ampla,
d’una austera verdor, damunt un tronc de segles.
Resseguíem camins esborradissos
vora escarides feixes, amb taques d’ervianes,
i jo, quan alentíem el pas, esmicolava
gleves resseques, amb un toc d’enyor.
Però l’alzina guarda la saba que no mor.
Companys de terra eixuta, fills d’una bona sembra:
apleguem-nos un dia, a l’horabaixa,
en aquest gran recer, amb llum de primavera!

Premis
Literaris
2018

35è Premi d’assaig
Josep Vallverdú
Peça de l’artista lleidatà TONET AMORÓS
Simbolitza una crisàlide de la família dels
tineids, petites papallones nocturnes d’ales
escatades i antenes llargues, insectes
bibliòfags habitants dels llibres.
El nom taxonòmic de l’insecte descobert és
tineola liberiella, i el col·loquial “libertinella”,
paraula formada a partir dels mots liber i tinea.
Libertinella és, doncs, l’arneta del llibre.

23è Premi de poesia
Màrius Torres

Jordi Pàmias

Lleida, divendres 16 de novembre de 2018, 19:00 h
Auditori municipal Enric Granados (sala 1)
Col·labora:

Fons Arxiu Municipal de Lleida (foto Manuel Rey Cascales)

Organitza:

Nit de
concessió
*Acte literari conduït per l’escriptor i periodista
Martí Gironell
Primera part
Lliurament del 35è Premi d’assaig Josep Vallverdú
i del 23è Premi de poesia Màrius Torres
Tertúlia amb els guanyadors moderada per
Martí Gironell
Segona part
Espectacle literari
CAMP D’ALZINES. 80 anys de camí PÀMIAS
Producció:
Ajuntament de Lleida

Realització audiovisual:
Jordi Làrios

Idea, guió i direcció:
Rosa Mesalles

Locució:
Anton Not i Rosa Mesalles

Intèrprets:
Sílvia Bel i Manuel Veiga

Fotografia:
Àlbum personal família
Pàmias-Massana,
Arxiu Municipal de Lleida,
Ajuntament de Guissona.
Arxiu Antoni Pané,
Gómez Vidal,
Esther Remacha,
Manuel Rey Cascales
i Jordi Làrios

Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les
Terres de Lleida.
Jordi Castellà, piano i
arranjaments musicals
Xesco Grau, flauta travessera

Atrezzo:
Gentilesa d´Agrupació Teatral
TOAR, Aula municipal de
Teatre i Jaiak

Sembla ahir que el Premi Josep Vallverdú es convocava per primer
cop des d’una Lleida que apostava institucionalment a favor de
l’assaig, gènere del pensament i la reflexió, imprescindible per a
la normalitat intel·lectual d’un país.
Sembla que fou ahir que es decidia, amb encert i projecció, de
la mà del sempre recordat Jaume Magre i de l’escriptor que dóna
nom al guardó, que des la nostra ciutat i per al país es promogués
el conreu d’aquesta modalitat de creació literària i s’esperonés els
nostres autors i autores, posant-los a disposició un guardó ben
dotat, amb jurat de solvència intel·lectual i la possibilitat d´edició
de les obres guanyadores, per tal de propiciar la culminació ideal
del cercle autor-lector.
Certament sembla que fou ahir, però el temps avança i amb ell els
projectes que es consoliden, i just aquest vespre de novembre ens
disposem a celebrar l’acte públic de concessió del premi en la seva
35ena edició, amb la immensa fortuna de tenir entre nosaltres
l’escriptor Josep Vallverdú, que li dóna nom i alhora fou còmplice
necessari en l’origen de la seva creació i que enguany també ha
celebrat els seus 95 anys!
Amb entusiasme, doncs, congratulem-nos tots plegats, de la feliç
coincidència dels dos aniversaris, aquest vespre on la literatura i
els seus creadors són els protagonistes indiscutibles de la vetllada
que compartim.
Serem testimonis directes de l’atorgament del Premi d’assaig
Josep Vallverdú 2018 i també del Premi de poesia Màrius Torres,
que enguany arriba a la seva vint-i-tresena edició, un any més
premiant la poesia invocant el nom del poeta de la ciutat.

Ens trobem a la recta final del 2018, un any que literàriament ha
estat ple de commemoracions cabdals per al nostre país, amb
un marcat accent lleidatà, perquè la història ens mostra com de
prolífica ha estat i és la nostra terra quant a creadors, un patrimoni
humà i intel·lectual que ens alimenta anímicament com a
comunitat i ens fa sentir orgullosos de la nostra contribució
en el terreny de les lletres catalanes.
Manuel de Pedrolo, l’autor de la Segarra que ens va llegar una
obra ingent i que va dedicar cos i ànima a la literatura, ha estat
merescudament present al llarg de tot l’any amb motiu del
centenari del seu naixement. La poeta Maria Mercè Marçal
també ha estat el focus que ens ha aportat llum amb el record
de la seva obra, a propòsit del vintè aniversari de la seva
malaurada absència. I encara un altre poeta de casa nostra,
Jordi Pàmias, ha estat celebrat aquest 2018 amb motiu del seu
80è aniversari i com a flamant Premi Nacional de Cultura,
gràcies a l’obra construïda al llarg de la seva trajectòria creativa.
Per aquest motiu, en aquesta nit de premis també volem celebrar
la figura i l’obra de Jordi Pàmias, a qui li dedicarem en exclusiva
i ben merescuda, la segona part de la vetllada.
Estem d’enhorabona, doncs, celebrem-ho tots plegats.
Felicitats als guanyadors i bon vespre de lletres!
Fèlix Larrosa Piqué
Paer en cap
Lleida, novembre de 2018

