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lnclouen Lleido
en uno ruto
sobre l'escri ptor
George Orwell
El jardí del Santa Maria ja
porta el nom del britànic

Lleida
AEN

Els jardins de l'hospital de Santa

Maria de Lleida ja porten el nom

de l'escriptor i periodista britànic
George Orwell. Un homenatge
que arriba 80 anys després que

Orwell es recuperés de les ferides

de la Guerra Civilen aquestcentre
hospitalari de la capital del Segrià.

Es tracta d'una iniciativa del Grup
de Recuperació de la Memòria
Històrica del Centre Excursionis-

ta de Lleida que ha comptat amb
l'aprovació del Departament de
SaluÇ propietari de l'equipament.
Orwell recull elseu pas per l'hos-
pital de Santa Maria a les pàgines

d'una de les seves obres més
cèlebres, 'Homenatge a Catalu-

nya', on relata precisament com
li agradava passejar pels jardins
que ara porten el seu nom.

El 1937 l'escriptor britànic va
passar una setmana a Lleida. Va

ser després que, al maig, una ba-

la el ferís al coll quan lluitava en

defensa de la República com a vo-

luntari estranger alfront dlAi'agó,

en concret a la serra dAlcubierre
(Osca). Primer va ser atès a Bar-

bastre i després el van traslladar
a la capital del Segrià, on fins ara

no hi havia cap espai queel recor-
dés.

Ahir es va descobrir el pla-

fó que dona nom als jardins i la
historiadora de la Universitat de
Lleida Conxita Mir va fer un repàs

a la seva figura en un acte que

va aplegar mig centenar de per-

sones. Mir va assegurar que, un

cop més, la societat civil ha pas-

sat per davant de les institucions
en la recuperació de la memòria
històrica.

La idea inicial de dedicar els
jardins de l'hospital a Orwell va

ser del membre del Grup de Re-

cuperació de la Memòria Histò-
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rica del Centre Excursionista de
Lleida David Sancho; que va expli-
car que "la ciutat de Lleida té una

mancança en temes de memòria
històrica; Orwell és un personat-

ge molt reconegut internacional-
ment ija que va estar a Lleida uns

dies hospitalitzat creiem que era

bo commemorar-ho".
A l'acte també es va anunci-

ar que l'orwell Society inclourà
l'hospital de Santa Maria al llistat
d'espais que configuren la ruta
del pas" de l'escriptor per l'estat

espanyol durant la Guerra Civil.

Uacte d'ahir és l'últim d'un cicle
per recordar el pas de George

Orwell per Lleida organitzat pel

Centrè Excursionista.
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