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V Festival Internacional
de Poesia de Lleida

de l’1 al 5 de març de 2010

Espais

Cafè del Teatre de l’Escorxador
C/ Roca Labrador, 4 bis, 25003, Lleida

La Paeria. Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria, 1, 25007, Lleida

Pub Antares
C/ Ballester, 15, 25002, Lleida

Institut Municipal d’Acció Cultural 
Av. Blondel, 64, 25002, Lleida

Escola Oficial d’Idiomes 
C/ Corregidor Escofet, 53, 25005, Lleida

IES S. Gili i Gaya
C/ Ton Sirera, s/n, 25002, Lleida

IES Guindàvols 
C/ Eugeni d’Ors s/n, 25196, Lleida

IES Josep Lladonosa
C/ Jeroni Pujades, s/n, 25005, Lleida

IES Màrius Torres
C/ Narcís Monturiol, 2, 25002, Lleida

La Seu Vella. Sala Gran de la Canonja
25004 Lleida

5 de març. Espectacle poètic. Seu Vella
Retransmès en directe per Internet:
www.tvrmanager.com/mahalta

Servei especial i gratuït de microbús a peu d’escales d’accés al turó de la Seu 
Vella. Cada 10 minuts, pujades de les 19.00 a les 20.00 i baixades de les 21.30 
a les 22.00.
Accés en transport públic fins al peu d’escales del turó: 
L-12 Centre Històric-Universitat, parada Porta del Lleó

LA CIUTAT LLUNYANA 

Ara que el braç potent de les fúries aterra 
la ciutat d’ideals que volíem bastir, 
entre runes de somnis colgats, més prop de terra, 
Pàtria, guarda’ns: la terra no sabrà mai mentir.
Entre tants crits estranys, que la teva veu pura 
ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol 
que creure i esperar la nova arquitectura 
amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl.
Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa! 
Més llunyana, més lliure, una altra n’hi ha potser, 
que ens envia, per sobre d’aquest temps presoner,
batecs d’aire i de fe. La d’una veu de bronze 
que de torres altíssimes s’allarga pels camins, 
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.

Màrius Torres



Dilluns 1 de març
PLAÇA PAERIA

11.30  Inauguració. Amb Montse Parra, regidora de Cultura; 
Albert Turull, director de l’IEI; Oriol Izquierdo, 
director de l’ILC; Pere Pena, comissari del festival; i 
Víctor Torres

12.00-14.00 / 16.00-19.00 
 Marató Màrius Torres.
 Lectura oberta de l’obra del poeta

CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
20.00  Presentació del llibre Entre nosaltres (Alfazeta 

Edicions), de Pere Rovira 
 Amb Txema Martínez, editor; Enric Sòria, escriptor, i 

l’autor
21.00  La noche le es propicia, recordando a José Agustín 

Goytisolo. Núria Cols (veu), Xavier Algans (piano), 
David González (contrabaix) i Carles Margarit (saxo, 
direcció i composició)

Dimarts 2 de març
CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR

19.30  Lectura d’Amat Baró i Ramon Castells, per la 
publicació dels seus llibres Abracadabra! Poemes i 
cançons i De l’impuls transparent (DeParís Ed.)

21.30  Túrnez & Sesé canta 
 Jordi Pàmias i Màrius Torres

 

Dimecres 3 de març
IMAC. SALA ALFRED PERENYA 

20.00 Presentació del llibre Sis dies d’agost (Pagès Editors, I 
Premi Jordi Pàmias de poesia 2009), de Josep Fàbrega. 
Amb Josep Cosconera, alcalde de Guissona; Montse 
Parra, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Lleida; 
Lluís Pagès, editor; Lluís Cerarols, escriptor; Jordi 
Pàmias, poeta, i l’autor

PUB ANTARES
21.30  Joan Margarit & Carles Margarit
 Cicle Veus Singulars

Dijous 4 de març
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES. SALA A

18.30-19.30 
 José F.A. Oliver (llengua alemanya)
 Moderen: Maria Solé i 
 Joan Ramon Zaballos

CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
22.00  Tendra és la nit. Tres poetes joves
 Amb Maria Cabrera, Irene Tarrés i
 Víctor Verdú

Divendres 5 de març
ELS POETES ALS INSTITUTS

9.40   IES S. Gili i Gaya
 M. Rosa Font i Francisco Díaz de Castro
10.00 IES Josep Lladonosa
 D. Sam Abrams i Josep Lluís Aguiló
11.00 IES Màrius Torres
 Feliu Formosa i Teresa Pascual
12.15  IES Guindàvols 
 Luis Muñoz i Carles M. Sanuy

LA SEU VELLA. SALA GRAN DE LA CANONJA
20.00  Ciutat llunyana. Espectacle poètic

 D. Sam Abrams (EUA);
 Guy Goffette (Bèlgica);
 Valerio Magrelli (Itàlia); 
 José F.A. Oliver (Alemanya);
 Francisco Díaz de Castro i
 Luis Muñoz (Espanya);
 Josep Lluís Aguiló,
 M. Rosa Font,
 Feliu Formosa,
 Teresa Pascual i
 Carles Maria Sanuy (Països Catalans)

 Direcció escènica: 
 Eduard Muntada

Màrius Torres és el gran nom de Lleida en la tra-
dició poètica catalana. La vida i les circumstàn-

cies històriques no van ser justes amb en Màrius i la  
petja de la seva obra en la literatura catalana ha estat laboriosa de 
fixar i vacil·lant en nombroses ocasions per causa de les dificul-
tats que el seu llegat literari ha trobat per fer-se visible. El nostre 
deure com a ciutat és fer el possible per donar a conèixer tan com 
puguem l’obra de Màrius Torres, ajudar-la a superar els moltíssims 
entrebancs que la llarguíssima postguerra i els intents d’anorrea-
ment de la cultura catalana van posar damunt dels seus versos. En-
guany fa 100 anys del naixement d’en Màrius Torres i les instituci-
ons i la societat civil lleidatanes treballem plegats per potenciar la 
difusió de la seva poesia arreu. El Festival Internacional de Poesia 
fa 5 anys que aplega a la ciutat alguns dels millors poetes d’arreu 
del món i aprofita alhora per fer-los coneixedors del llegat literari 
d’en Màrius Torres: no és per atzar que el Festival llueix el nom de 
Mahalta. És de justícia perquè l’obra d’en Màrius mereix tots els 
reconeixements que puguem brindar a un llegat que ha obert camí 
a tants excel·lents poetes vinculats a Lleida les darreres dècades.

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida

Ara que el braç potent de les fúries aterra/ la ciutat d’ide-
als que volíem bastir”, escriu Màrius Torres el 5 de març 

de 1939, quan les botes dels soldats franquistes ja trepitjaven 
les runes de la ciutat republicana. Un altre 5 de març, 71 anys 
després, la pregunta sembla obligada: voleu dir que hem estat 
capaços de reconstruir-la? 

Qualsevol obra artística és una acte d’esperança en una ciu-
tat, com deia Torres, “més llunyana, més lliure”, que pugui 
elevar els cors i escalfar “els peus dels peregrins”, malgrat que 
aquesta esperança no sigui, de vegades, més que crit desespe-
rançat. 

I aquí estem, un altre 5 de març, endegant un nou Mahalta, 
el cinquè Festival Internacional de Poesia, volent ser fidels a 
l’esperit possibilista de Màrius Torres, somiant en les torres 
d’una ciutat cada cop més llunyana. Però la nostra ja no és la 
fe dels Titans sinó la de Sísif, per continuar empenyent i em-
penyent, una vegada i una altra, sense arribar enlloc. A l’èpica 
dels poetes només li queden les minúscules.

Pere Pena
Comissari Mahalta 2010

Retransmès en directe per Internet:
www.tvrmanager.com/mahalta


