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Orwell posa
nomalsiardins
del'hosp¡talde
SantaMaria
tr El193Z lþscriptor britànicva passar

una setmana a Lleida després que una

bala del bàndol feixista el ferís al coll

Descoberta de la placa commemoratlva de George Orwell

als jardins de I'hospital E. BUSoMS / ACN
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Els jadins de ltrospital de
Santa Maria'de Lleida ja
porten el nom de I'escrip
tor i periodisüa britànic
George Orvell. Un home-
natge que a,rriba vuitanta
arqys després que Orwell
es recuperés de les ferides
de Ia Guerra Civil espanyo-
la en aquest centre hos¡li.
talari de la capital del Se-
g¡ià. Es tracta d'una ini-
ciativa del Grup de Recu-
peració de la Memòria His-
tòrica del Centre kcur-
sionista de Lleida, que ha
tingut laprovació del De-
partament de Salut, Pro-
pietari de Ïequipa¡nent.

Orwellrecull el seu pas
per l?rospital de Santa Ma-
ria a les pàgines d'rma de
les seves obres més cèIe-
bres, Hømønnfge a Cata-
MW a, en què reÌata preci-
sament com li agradava
passejar pels jardins que

ara porten eI seu nom. El
1987, llescriptor britànic
va pa,ssar una setmana a
Lleida. Va ser després que,

.al maþ, una bala el ferís al
coll quan lluitava en defen-

sa de la República com a
voh¡ntari estranger aI
front d'Aragó, en concret a
I¡a serra d'Alcubierre (Os-

ca). Primer Ya ser atès a
Barbastre i després elvan
traslladar a la capital del
Seg¡ià on fins ara no hi
havia cap espai que eI re
cordés.

Aquest diumenge es va
descobrir elplaf,ó que dona

La frase

óJLa ciutat de Lleida
té una mancança en -

temes de memòria
històricall

DaY¡d sancho
cRUP DE RECUPER¡ctó uevòR¡¡
HIsròRrca cerurRe EXcuRSloNlSTA

nom als jardins, ilahisto
riadora de la Universitat
de Lleida Conxita Mir va
fer un rrpàs a la seva figu-
ra-

Mir m assegurar que,

un cop més, Ia societat ci-
vil ha passat al davant de
les institucions en la recu-
peració de la memòria his-
tòrica. I


