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FOTO: Mlquel Alge / l'escriptora de Tremp, Maria Barba l. en el moment de rebre el guardó

FOTO: Lluls Agea 1Elllibre es va presentar a I'Ateneu de Tarrega

Balaguer lliura el Premi
Comte Jaume d'Urgell a
1' escriptora Maria Barbal

Presenten elllibre 'Xiula la
mort// sobre el bombardeig
a la ciutat de Lleida ell937

Balaguer
REDACCIÓ
La sala d'actes del Casal Cívic del
Miracle de Balaguer va acollir ah ir
l'acte d'entrega del XXXII Premi
Comte Jaume d'Urgell, que enguany ha estat per l'escriptora de
Tremp Maria Barba! i La Bressola.

Aquest és un guardó que cada
any atorga la Paeria, reconeixent
a persones i entitats per la seva
for~a cultural, la seva original trajectoria, i la gran capacitat de comunicació de la seva obra.
En declaracions als mitjans de
comunicació, recollides per Radio

Balaguer, es va mostrar emocionada i va explicar que "és un moment de la vida en que es tracta
de recollir el que s'ha sembrat".
Va afegir que "sent de Balaguer,
és un premi de la meva terra, fet
que li.-aporta unes connotacions
afectives més especials".

Rufach diu que "la implicació de riEl i la
Diputació amb 1' Any Viladot ve de lluny"
La vicepresidenta de l'lnstitut
d'Estudis llerdencs, Estefania Rufach, va dir ahir que "la implicació de la Duiputació de Lleida i
I'IEI amb els actes de celebració
de I'Any Viladot ve de lluny". Rufach va recordar que al novembre
es van acordar amb I'Ajuntament
d'Agramunt i la Fundació Guillem
Viladot tot un seguit d'accions i
cof.laboracions a executar al llarg
del 2022, any en que se celebra

l'efemeride al voltant de l'escriptor agramuntí, com una exposició a celebrar a l'estiu al mateix
IEI, actes de difusió del seu llegat
i l'edició de !libres sobre la seva
obra i la seva persona.
De la mateixa manera, la vicepresidenta va expressar I'IEI també ha estes el seu compromís de
cof.laboració amb altres entitats
que han manifestat la intenció
d'organitzar activitats al voltant

de la memoria de Viladot i va recordar l'any 2019 la Diputació de
Ueida ja va refor~ar la seva implicació amb la Fundació, de la qual
forma part amb un conveni que
es va signar per tres anys de durada i amb l'increment de la seva
aportació economica, destinant
una persona de I'Arxiu de la Diputació en les tasques de reordenació i classificació delllegat de Guillem Viladot.

El local social de la Societat Ateneu de T~mega va acollir ahir
l'acte de la presentació del !libre Xiula la mort, a dmec del
seu autor Jaume Albert Ollé.
Després d'uns mots introductoris del periodista Josep Castella,
un nombrós grup d'assistents va
poder escoltar les explicacions
de !'autor al voltant de la novel·la, que esta ambientada en
el devastador bombardeig del 2

de novembre de 1937 de la ciutat de Lleida, que va matar centenars de persones.
Després de la presenta ció del
contingut del !libre, es va produir
un debat-col·loqui en que va intervenir el president de I'Ateneu
Antoni Tacies. L'acte va finalitzar
amb la signatura de !libres per
part de !'autor, que també va
deixar la seva firma en el Llibre
d'Honor de I'Ateneu targarí.

El Gran Teatre de la Passió
de Cervera aculll/obra
familiar 'Remember 'Show/
El Gran Teatre de la Passió de
Cervera acull aquesta tarda,
a partir de les 17.00 hores, la
representació de Remember
Show, un esp~acle de caracter
familiar que és tot un homenatge a l'ofici de fer riure.
Teatre Mobil i Maree! Gros es
retroben després de 30 anys de
no actuar junts a l'escenari i re-

cuperen el carrer que els va veure néixer i créixer com a artistes
després de tota una vida viatjant
en el carro de la farsa i donant
voltes pel món. L'espectacle inclou un peculiar llenguatge que
barreja la comunicació directa
del Showman, la ironía del Bufó i la sehsib.ilitat del Pallasso. El
preu de !'entrada és de 6 euros.
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