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L’Acadèmia Mariana de Lleida és una institució que va néixer a Lleida l’any 1862 
per esdevenir un Santuari marià i estendre la devoció a la Mare de Déu a través de les 
arts i les lletres. El Certamen Marià ha estat la seva activitat més representativa. Es 
convoca anualment al voltant de la festa de la Verge Blanca de l’Acadèmia, patrona 
de Lleida.  

El Certamen Marià o jocs florals marians són una antiga tradició catalana i 
provençal d’origen medieval que es va revifar amb la Renaixença. Els que organitza 
l’Acadèmia Mariana van néixer l’any 1863, tres anys després dels de Barcelona, i són 
els únics dedicats a honorar la Mare de Déu. La seva continuïtat només va quedar 
interrompuda durant els anys de la Guerra Civil. Enguany s’ha celebrat la 150ena 
edició del Certamen Marià que actualment és l'única reminiscència d'aquest fet 
històric i cultural tan significatiu.  

Amb l’objectiu de commemorar aquesta efemèride, i de posar-la en valor, 
l’Acadèmia Mariana ha organitzat una Taula Rodona que comptarà amb la 
participació del senyor Josep Borrell, el doctor Quintí Casals i el doctor Manuel 
Lladonosa, i el doctor Francisco Javier Terrado com a moderador. Tots són rellevants 
especialistes sobre el tema. També hi haurà una petita intervenció musical.  

Aquest acte acadèmic i cultural tindrà lloc el dilluns 27 de novembre de 2017, a 
les 19:30 del vespre, al Paranimf de l’Acadèmia Mariana.  

Ens complaurà molt comptar amb la seva assistència.  

 

 

El Paranimf és una magnífica sala d’actes construïda l’any 1897 a l’edifici de 
l’Acadèmia Mariana o Palau de Maria per acollir el Certamen Marià o Jocs Florals 
marians. Va ser restaurat l’any 2007. És l’única sala pública del modernisme lleidatà. 
L’edifici ha esta declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya 
(2010). 


