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Mor el poeta Jaume Ferran

ERC denuncia que
no pot votar en la
comissió de Cultura

L’escriptor de Cervera, establert als EUA des del 1960, va morir el passat 6 de
febrer a Smyrna als 87 anys || La capital de la Segarra l’homenatjarà
x. santesmasses

x. santesmasses

❘ cervera ❘ El poeta de Cervera
Jaume Ferran va morir el 6 de
febrer a Smyrna (Geòrgia, EUA)
als 87 anys. Havia marxat el
1960 per exercir de professor
d’espanyol a la universitat de
Colgate primer i Siracusa més
tard i ho resumia així: “Ens
n’hem d’anar. És un crit de moltes persones perquè aquest país
s’ha convertit en una presó.”
Però tornava una vegada i una
altra a Cervera. Portava el seu
territori en la paraula i al cor.
Deia ahir l’activista cultural
Carme Bonet que “va escollir
una data emblemàtica, el 6 de
febrer, festivitat del Santíssim
Misteri”, celebració important
a Cervera.
La família va anunciar que
pròximament farà funerals a la
capital de la Segarra, i l’alcalde
Ramon Royes va manifestar que
la Paeria també li dedicarà un
homenatge. Ferran mai no es
va desvincular de la seua ciutat.
Participava de l’ambient cultural i eren famoses les tertúlies
de postguerra a la seua casa Cal
Ferran.
Va col·laborar a la revista
local Segarra des de la seua
fundació fins recentment. A
Cervera havia aconseguit tots
els reconeixements: el 1993 va
ser pregoner de Sant Magí, tres
anys abans havia escrit la lletra
dels Goigs del sant, el 2001 va
ser nomenat fill predilecte, el
2011 se’l va homenatjar a Sant
Pere el Gros i fa dos anys ho feia
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❘ lleida ❘ El grup municipal
d’ERC-Avancem va denunciar que el grup de govern
de la Paeria va respondre per
escrit a una de les seues propostes, sense donar opció al
debat i a la votació en la comissió de Cultura, celebrada
ahir. Es referia a la iniciativa
d’ERC de crear un projecte
educatiu en el futur espai expositiu dels músics lleidatans
previst a l’Auditori.

cine

‘Zootròpolis’, en
català a Lleida
❘ barcelona ❘ El nou film de
Walt Disney, Zootròpolis,
s’estrena demà doblat al català a 33 sales. Entre les quals,
les lleidatanes JCA Cinemes
Alpicat i Cinemes Majèstic
de Tàrrega. La preestrena
d’aquesta pel·lícula va tenir
lloc el passat 3 de febrer.
Imatge d’arxiu de Jaume Ferran quan va ser nomenat fill predilecte de Cervera l’any 2001.

el col·lectiu El Campanar. Ferran es feia estimar perquè “escoltava els altres, sabia fer sentir
important qualsevol”, deia ahir
entre sanglots Agustí Batalla,
que s’asseia al seu costat en la
seua època d’estudiant. Ferran
va formar part des de l’inici del
grup català de la Generació dels
50, amb poetes com Agustín
Goytisolo, Alfons Costafreda,
Carlos Barral o Gil de Biedma.
Va estudiar Dret a la Universitat
de Barcelona i es va doctorar a

les claus

Dates

z Jaume Ferran va nàixer el
1928 a Cervera i va marxar el
1960 als EUA.

Homenatges
z L’alcalde de Cervera va dir que
la ciutat li dedicarà un homenatge. La família organitzarà
un funeral a la ciutat.

festivals cine

Madrid. Entre els seus poemaris
destaquen Desde esta orilla,
Descubrimiento de América,
Canciones para Dulcinea, Libro de Ondina, Nuevas Cantigas, Memorial, Libro de Alfonso, Las alas del Fénice, Historia
Natural i Corónica. També va
escriure dos volums autobiogràfics en català: Memòries de
ponent (premi Gaziel) i Diari
de tardor. Va obtenir els premis
Ciutat de Barcelona (1954), Lazarillo (1967) i Lope de Vega.

llengua

Nou certificat de
català de l’IRL
❘ barcelona ❘ L’Institut Ramon
Llull (IRL) ha obert el termini d’inscripció a la primera
convocatòria per obtenir el
Certificat de Llengua Catalana, que avalua el nivell de
coneixements del català com
a llengua estrangera.
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El jurat de la Berlinale amb la seua presidenta, l’actriu Meryl Streep.

Tot a punt per a la 66 edició de la
Berlinale, que s’inaugura avui
❘ berlín ❘ La 66 edició de la Berlinale quedarà inaugurada avui
amb Hail, Caesar, un nou exponent de l’humor negre dels
germans Joel i Ethan Coen,
aquesta vegada a Hollywood, i
amb George Clooney obrint la
desfilada de fama sobre la cati-

fa roja. Serà una obertura amb
aire de retrobament, ja que tant
Clooney com els Coen són vells
coneguts del festival, com Tilda
Swinton, que s’espera a Berlín
amb els seus companys de rodatge Josh Brolin i Channing
Tatum.

Els operaris accedeixen a l’interior de l’església de Rosselló
❘ rosselló ❘ Els operaris que estan
treballant en el desenrunament
de l’edifici de l’església parroquial de Rosselló van poder entrar ahir per primera vegada a

l’interior del temple, després de
l’enfonsament del seu campanar el passat 29 de gener, Així
ho va confirmar l’alcalde del
municipi, Josep Abad, que va

afegir que els treballadors havien obert el pas a última hora
del dia anterior i ahir ja van
poder contemplar l’estat de la
nau central del temple.

