
 
Estás en: Discursos 

 Enviar a un amic/ga  Compartir:    

   Imprimir 

Discursos 

 

Mes                          
cualquier mes

  Año                                

cualquier año Mostrar
 

 

CERTAMEN ACADÈMIA MARIANA 2004 

Excel•lentíssim i Reverendíssim Dr. Francesc Xavier Ciuraneta, Molt Honorable Sr. Jordi 

Pujol, guardonats en aquesta edició del certamen marià de Lleida, Junta de la Parròquia 

de Torres de Segre, senyores i senyors, 

Em complau en gran manera assistir per primera vegada, com a Alcalde de Lleida, a 

aquest acte de lliurament dels guardons que atorga l’Acadèmia Mariana de Lleida, en el 

seu tradicional certamen literari, enguany sota l’advocació de la Mare de Déu de 

Carrassumada, de Torres de Segre. 

Desitjo, en primer lloc, felicitar l’Acadèmia Mariana de Lleida per la seva continuïtat en 

la celebració, cada any, d’aquesta festivitat en honor de la Verge Blanca, Patrona de la 

ciutat. Una festivitat que s’encavalca amb la de Sant Miquel, festivitat sota el patrocini 

de la qual va néixer la Fira de Lleida, en el segle XIII i que enguany celebra el cinquantè 

aniversari de la seva etapa contemporània. Una doble tradició que, com passa amb les 

bones tradicions, guanya en qualitat amb el pas del temps. 

Si la Fira de Sant Miquel se celebrava des de l’any 1232, per privilegi concedit a la ciutat 

de Lleida pel Rei Jaume I, amb una durada de deu dies a partir del dia 29 de setembre, 

donant a Lleida la capitalitat de la Terra Ferma, l’Acadèmia Mariana, nascuda l’any 1862, 

sorgeix en l’atmosfera de recuperació dels Jocs Florals que, des de 1859, amb la 

puixança de la Renaixença, emulen les conteses poètiques medievals entre els 

trobadors del Llengua d’Oc. En aquests jocs florals s’atorgaven tres tipus de premi: La 

Flor Natural, aleshores dedicada a la poesia amatòria, La Viola, dedicada a la poesia 

religiosa i la Englantina, dedicada a la poesia patriòtica. 

L’Acadèmia Mariana, una institució lleidatana, la segona més antiga de les cinc 

existents, tres de les quals són a Roma i una quarta a la capital de l’Equador, Quito .Jocs 

Florals celebrats en honor de la Patrona de Lleida, que continuen aquesta antiga i varies 

vegades recuperada tradició cultural de Catalunya, a Lleida. Uns Jocs Florals que han 

tingut en la seva llista de guardonats il•lustres literats com Àngel Guimerà i Joaquim 

Rubió o Ors. I que va comptar entre els seus fundadors amb el gran poeta lleidatà Lluís 

Roca i Florejachs. 

L’Acadèmia Mariana guarda per a mi uns records molt especials. Com a casa de cultura 

que és, ha viscut èpoques diverses, de les quals vull recordar les sessions de cine-
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fòrum, sota la meva responsabilitat, que tenien lloc en l’edifici del carrer Acadèmia. 

Recordo, també, les sessions de teatre popular, amb l’obligatòria representació de Els 

Pastorets. I, de forma especial, rememoro la llarga estada de Radio Popular de Lleida i 

de Diario de Lérida, del qual, durant algun temps, vaig ser el responsable de la seva 

secció dedicada a la ciència. 

El meu retrobament amb l’Acadèmia Mariana des de l’Alcaldia de Lleida té aquest punt 

emotiu que us he volgut fer arribar. 

Vull finalitzar les meves breus paraules felicitant Rosa Tamarit pel brillant recital que ens 

ha brindat, acompanyada pel pianista Àngel Soler. Amb unes interpretacions d’una 

qualitat que ja ens esperavem els qui coneixem la seva trajectòria artística. 

A la Junta de la Parròquia de Torres de Segre i a tots els veïns i veïnes d’aquesta vila 

del Segrià, també la meva felicitació pel manteniment de la seva advocació local de la 

Mare de Déu i la seva participació activa en aquestes Festes en Honor de la Patrona de 

Lleida. En la celebració de l’agermanament entre les dues advocacions marianes, hi ha 

present també l’agermanament entre els municipis de Torres de Segre i de Lleida que, 

estic segur, continuarà actiu com fins ara. 

Al Molt Honorable Jordi Pujol, agrair-li que hagi volgut actuar de mantenidor d’aquests 

Jocs Florals i felicitar-lo per la seva intervenció. 

Al nostre estimat Bisbe Francesc Xavier, reiterar-li la meva amistat i la meva estima tot 

desitjant-vos que, per molts anys, pugueu seguir al front de la diòcesi de Lleida i de 

l’Acadèmia Mariana. 

Als guardonats felicitar-los per les distincions aconseguides. Sou vosaltres els qui doneu 

continuïtat a la llarga història d’aquesta institució lleidatana que, com he dit, ha comptat 

amb les aportacions de poetes distingits de la nostra cultura. 

I a tots els presents agrair-vos la vostra assistència tot animant-vos a repetir-la en anys 

vinents on, així ho espero, tornar-nos a trobar. 

Moltes gràcies. 

ÀNGEL ROS DOMINGO 

ALCALDE DE LLEIDA 

Lleida, 3 d’octubre de 2004 
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