
Albert Royo repassa la realitat 
de la premsa editada a Lleida 
entre els anys 1898 i el 1939
L’autor presenta a Alguaire el llibre guanyador del 
Premi Lladonosa d’Història Local de l’any passat
Alguaire
REDACCIÓ

“La premsa és el relex de tot 
l’existent”. Amb aquestes parau-
les deinia ahir Manel Lladonosa 
el llibre La premsa de la provín-

cia de Lleida (1898-1939). Terri-

toris, societats i cultures entre la 

tradició i la modernitat, una obra 
d’Albert Royo que va guanyar el 
Premi Josep Lladonosa d’Història 
Local l’any passat i que ahir es va 
presentar a Alguaire en la represa 
de l’acivitat cultural al municipi 
després de la pandèmia.

L’historiador i professor as-
sociat de la UdL, Albert Royo, va 
guanyar el 2019 el Premi Llado-
nosa amb aquesta obra, un repàs 
a la realitat de la premsa lleidata-
na des de inals del segle XIX ins 
a principis del XX. La pandèmia va 
impedir la presentació del llibre 
l’any passat, que com cada Sant 
Jordi (enguany però el 23 de ju-
liol) va regalar LA MAÑANA als 
seus lectors. Ahir Royo va expli-
car els detalls d’aquesta obra que 

repassa la realitat periodísica de 
les nostres terres comarca per 
comarca. Royo va explicar que la 
majoria de publicacions es feien 
al Pla de Lleida (no tantes al Piri-
neu) i va afegir que Lleida ciutat 
copava la gran majoria de revistes 
i diaris que s’editaven al Segrià. 
Entre altres qüesions, l’autor va 
explicar que a través de resseguir 
la premsa de l’època es pot veu-
re el per què de la “rivalitat” que 
mantenen ciutats com Tàrrega i 
Cervera o la realitat sociocultu-
ral del moment, amb capçaleres 
on la ideologia era molt marcada. 
Sense anar més lluny va explicar 
el cas d’El País, el diari més lon-
geu que hi va haver a la Lleida de 
la primera meitat del segle XX. 
Aquesta capçalera, que res tenia 
a veure amb la que s’edita a Ma-
drid des de inals de la Transició, 
va començar com un diari de tra-
dició conservadora i va anar des-
plaçant la línia editorial cap a po-
sicions republicanes a parir dels 
anys trenta del segle passat.

Durant l’acte, el president del 
Patronat, Manel Lladonosa, va 
explicar que el llibre explica les 
“transformacions econòmiques i 
socials” de l’època i va afegir que 
és una obra que parla, també, 
de la història de Catalunya i d’Es-
panya d’aquell moment. L’alcalde 

d’Alguaire, Antoni Perea, va cele-
brar la represa de l’acivitat cultu-
ral al municipi, amb les mesures 
sanitàries perinents, mentre que 
el director de LA MAÑANA, Fran-
cesc Guillaumet, va subratllar l’in-
terès d’aquest premi per divulgar 
la història local.
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‘Nano Arts’, un 

taller familiar per 

a experimentar el 

concepte de silenci

S’amplien a quatre 

els guardons dels 

Premis Seu Vella

El CaixaForum Lleida acull avui 
(des de les 11.00 a les 20.00 
hores) l’acivitat Nano Arts, di-
rigida al públic familiar i pensa-
da al voltant del concepte del 
silenci, que inclou dos tallers, 
Ssst...escolta! i El bosc del silen-

ci, a més d’una sessió de curt-
metratges txecs contemporanis 
sota el ítol ¡Ahoj! Animacions 

molt txeques.

L’Associació Amics de la Seu 
Vella ha convocat els Premis 
2021, que indran quatre ca-
tegories: la novetat és el premi 
de recerca història, que agafa 
el nom de Mn. Jesús Tarragona, 
i coninuen el premi de Foto-
graia, el premi de Poesia i el V 
Concurs de Cartells.

Les relacions 
entre Japó i 
Catalunya, a 
l’Arxiu Històric

L’Arxiu Històric de Lleida, ubicat 
al carrer Governador Montca-
da, acollirà ins al 31 de maig 
Candor i coratge. Tesimonis 
documentals de les relacions 

Catalunya-Japó al segle XX, una 
exposició iinerant organitzada 
per l’Arxiu Nacional de Catalun-
ya amb el Consolat General del 
Japó de Barcelona, que ofereix 
una visió d’aquest intens inter-
canvi cultural, insitucional i 
econòmic que, ja des dels pri-
mers contactes amb les exposi-
cions internacionals de Barce-
lona i la trobada internacional 
de la Societat de Nacions, cele-
brada ara fa 100 anys, i el de-
curs del segle XX, amb altres 
episodis com les relacions del 
país asiàic amb el president 
Lluís Companys o la visita pri-
vada de l’emperador Akihito a 
Barcelona el 1985, han manin-
gut i intensiicat tant Catalunya 
com Japó.
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Imatge de l’exposició

El jurat dels VIII Premis Marí Ga-
sull i Roig va acordar atorgar a 
l’escriptor lleidatà Josep Vallver-
dú el Premi Especial del Jurat, en 
la 5a edició d’aquesta modalitat, 
per reconèixer la seva aportació 
exemplar al conjunt de la llen-
gua catalana. A més, amb aquest 
guardó, també es vol reconèixer 
la valuosa contribució dels au-
tors lleidatans al conjunt de les 
lletres catalanes. Vallverdú és un 
dels grans autors de la literatura 
catalana de la segona meitat del 
segle XX. Al llarg de la seva vida 
ha compaginat la docència amb 
tota una intensa tasca de produc-
ció literària que inclou la narra-
iva infanil i juvenil, l’assaig i el 
teatre. Entre d’altres, ha publicat 
vuit llibres de poemes, desenes 

de ítols de narraiva per a joves, 
contes breus publicats majori-
tàriament a la revista Cavall Fort 
i volums traduïts principalment 
de l’anglès, a més de diverses no-
vel·les i llibres d’assaig al voltant, 
sobretot, de les Terres de Lleida 
i la seva trajectòria ha estat re-
coneguda amb nombrosos guar-
dons, com ara la Creu de Sant Jor-
di (1988), el Premi d’Honor de les 

L’escriptor Josep Vallverdú, 
guardonat pel jurat dels    
VIII Premis Martí Gasull I Roig

Lletres Catalanes (2000) i la Me-
dalla d’Or de la Generalitat de Ca-
talunya (2019). També la Univer-
sitat de Lleida el va invesir doctor 
honoris causa l’any 2004.

La gala de lliurament de la vui-
tena edició d’aquests premis, im-

pulsats per la Plataforma per la 

Llengua, se celebrarà el 19 d’abril 
al teatre Poliorama i serà retrans-
mesa pel Canal 33. Els tres inalis-
tes del Premi Marí Gasull i Roig 
són la revista Sàpiens, la compan-
yia de telecomunicacions Parlem i 
el centre de producció i exhibició 
teatral Companyia Teatre Micalet.
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Per la seva 
aportació a 
la llengua 
catalana
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