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Els jardins de l'hospital de Santa
Maria de Lleida es bategen amb el
nom de George Orwell
Un homenatge que arriba vuitanta anys després que l'escriptor i periodista
britànic es recuperés de les ferides de la Guerra Civil a la capital del Segrià

Imatge de la placa en homenatge a Orwell | ACN

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 vuitanta anys després que Orwell es recuperés de les
ferides de la Guerra Civil en aquest centre hospitalari de la capital del Segrià. Es tracta d'una
iniciativa del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida que ha
comptat amb l'aprovació del Departament de Salut, propietari de l'equipament.

Orwell recull el seu pas per l'hospital de Santa Maria a les pàgines d'una de les seves obres més
cèlebres, "Homenatge a Catalunya". 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 bala el ferís al coll quan lluitava en defensa de la República com a
voluntari estranger al front d'Aragó, en concret a la serra d'Alcubierre (Osca). Primer va ser atès a
Barbastre i després el van traslladar a la capital del Segrià, on fins ara no hi havia cap espai que
el recordés.
Aquest diumenge s'ha descobert el plafó que dona nom als jardins i la historiadora de la
Universitat de Lleida Conxita Mir ha fet un repàs a la seva figura en un acte que ha aplegat mig
centenar de persones. Mir ha assegurat que, un cop més, la societat civil ha passat 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
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/23442/jardins/hospital/santa/maria/lleida/es/bategen/amb/nom/george/orwell
Pàgina 1 de 2

Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida David Sancho. "La ciutat de
Lleida té una mancança en temes de memòria històrica; Orwell és un personatge molt reconegut
internacionalment i ja que va estar a Lleida uns dies hospitalitzat creiem que era bo commemorarho", ha explicat.
A l'acte també s'ha anunciat que la 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.L'acte d'aquest diumenge és l'últim d'un cicle per recordar el pas de George Orwell per
Lleida organitzat pel Centre Excursionista. El cicle va començar el 24 de març amb el visionat de la
pel·lícula 'Tierra y Libertad' de Ken Loach i va continuar amb dues sortides per conèixer sobre el
terreny escenaris bèl·lics del front d'Aragó, pels voltants de Siétamo i a la mateixa serra
d'Alcubierre.
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