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OFERIMENtT

Els antics alumnes del LICEU ESCOLAR,
que ens sentim catalans a Lleida, fern ho
nor a tots els poetes lleidatans tot recor

dant-ne dos, vinculats a la nostra escola:
Marins Torres que en fou alumne i Iosep
Estadella que va integrar el primer quadre
de professors:..
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Josep VALLVERDU

En homenatge a la poesia ...
EN HOMENATGE A LA POESIA, s'ha organitzat aquesta festa d'avui. En homenatge als
nostres poetes, de fet a tots ells; pen) be calia triar-ne algun, per tal de no fer llar

ga la secci6 antologica. N'hi ha un, Agelet i Garriga, mort enguany en el seu exer

cici de patriarca, al qual se li retra una seguida d'homenatges en el seu moment.

Ha semblat oportu sintetitzar els poetes de Ponent en dos noms, l'un de profunda
i adolorida passa, l'altre de mes airosa i espurnejant manifestacio, com si digues
sim I'un representant la musica greu i subjectiva, l'altre l'espinguet popular, al

menys de forma generica, S6n Torres i Estadella.

La festa es, pen'>, singularment lligada a la musica: car s'ha volgut que hi hagues
fons musical, canco, ritme, tot plegat. I hi ha hagut una tria dels poemes feta per
dos poetes actuals, per gent de les generacions d'ara.

La nostra cultura va encaminar-se vers la seva salvaci6 quan s'establiren els ponts
entre les generacions velles i les noyes; i han passat anys des que, dins els anys

cinquantes, es produi aquesta soldadura. Sortosament, doncs, la llengua l'hem

mantinguda a flot i els poemes nous han trobat un perfecte joe expressiu, com l'hi
trobaren els poemes dels autors anteriors.

Escoltem la veu dels poetes, encara propers a nosaltres pero ja desapareguts: gent
de Lleida, gent amb un accent innegable de Ponent, mestres de la llengua un i al

tre. Actes com aquest ens retornen al conreu de la sensibilitat, al retrobament amb
aquell dring d'autenticitat que correspon a l'ambit de l'esperit en la seva mes pura
llum.



Marius Torres:
Programa de recitacions
«La Torre»

«Dole angel de la mort»

«Combat dels poetes»
«EIs noms»

«Joia d'amor»

«Per que es trista la font ... »

«EI temple de la mort»

«Si m'haguessis fet neixer gra de blat ... »

«Tres amigues»
«Balada de la Reina Elisenda»

Iosep Estadella: De Corrandes i Madrigals:
Partie

I, IV, VII, XI, XVIII, XXX, LIV,; LV, LIX,
LXIII, LXXXV, XCVI, CII, CXVIII.

.:

De Flautes al vent:

«Ara que l'amor no hi es.

«Preguntes»
«La retrobanca»
«Gratitud als versos»

RECITEN:

Josep Borrell «Xerric» i

Francese Pane
de «La Gralla i la Dalla»

De Fites:
« Resignacio»
«Soc lleidata»
«Crist»

INTERPRETEN:

AL PIANO: M. Rosa Almagro i Ribera
A LA GUITARRA: Jordi Oro.
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«Fa Hum cada paraula:
n'he fet el vi i el pa que ara em nodreix,
la sento als Havis amb escalf de bleix»

(J. AGBLBT I GARRIGA, 1890-1981)

Perque em deixes el mot J. Agelet i Garriga
en la memoria

Comprens el clos, amic; com lluu,
talment un hort illimitat
al pic del sol i de la lluna,
sere, des del bressol tan tendre.

Ni que et barres la mort la vista
ni que el son t'entumis el palp
no s'estaria d'envejar-lo

.

el t�il semblant [ullos, vital.

Pleg�es en el mot el leu cos

i en el goig de dir-te et fas cant,
el resso de totes les cases;
com t'avan9ares als desigs de tants!

Per que, amic, son tan geloses
les coses del teu. free, que no

es fien de mi, si no die .

que ets tu, Ag�l�t, que m'hi convides?
':-.

Josep BORRELL
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Fou mes alta, Marius, l'hora augusta
que un moment de joia adulta?
Ens feu l'amor als quatre vents
d'un. oracle maljadat. El dubte.
I ens aterrara la vida en uri taco,
plens de saviesa, secretament.

Hi ha albades que es drecen, felices,
sobre ciutats mes nobles; contra un lliure
somriure de terra i de roca,
hi ha somni possible
sense bastiment d'ideals ni: [utur,
com una contesa d'helens.i.

.

Vivim, Marius, moments d'adult
per a una mort augusta en el temps.

Francese PANE

A Marius, qiiestions
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Amb la coHaboraci6
de la

«CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA

I D'EsTALVIS»

"La Caixa"

;

GRAFICAS LARROSA - LLEIDA


