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Redescobrir la figura de l’escriptor Manuel de 
Pedrolo a través dels espais de la capital de 
l’Urgell, on va viure durant bona part de la 

seva vida, ha estat la motivació que ha fet que més 
d’una trentena d’Igers (nom amb què es denominen 
els aficionats a l’aplicació per a mòbil Instagram) ha-
gin participat avui diumenge, 17 de juny, a l’Instawalk 
dedicat a resseguir l’empremta de l’escriptor per la 
ciutat de Tàrrega amb motiu dels actes organitzats 
per commemorar el centenari del seu naixement.

La trobada dels usuaris d’Instagram ha tingut lloc a 
les 10.30 hores a la cafeteria Ateneu de la plaça del 
Carme. Els regidors de l’Ajuntament de Tàrrega Raül 
Palacios, de Cultura, i Mireia Caus, de Turisme, han 
donat la benvinguda als assistents, juntament amb el 
director del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, Juli Alegre.

Aquesta acció destinada a divulgar la figura i l’obra 
de l’escriptor de l’Urgell, fill de l’Aranyó, que té entre 
les seves obres la coneguda novel.la Mecanoscrit 
del Segon Origen, ha estat organitzada per la Dipu-

tació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Tàrrega i el Con-
sell Comarcal de l’Urgell dins dels actes que se cele-
bren aquest any 2018 per commemorar el centenari 
del naixement de l’escriptor.

La plaça del Carme de Tàrrega, on justament ha co-
mençat la visita dels Instagramers, figura entre els 
llocs més destacats de l’obra periodística i memorís-
tica de Manuel de Pedrolo, com també la plaça de 
Lluís Millet, el Call, la Peixera de les Planes, l’Hort 
del Barceloní i el carrer Major, entre d’altres, indrets 
que avui han visitat els participants d’aquesta acció 
que han comptat amb el guiatge de l’escriptor targa-
rí Xavier Garcia, impulsor de les rutes turístiques i 
literaries sobre la figura de Pedrolo. Tots els partici-
pants han pogut captar imatges dels diferents indrets 
visitats i pujar-les a les xarxes socials, tot fent difusió 
de la ciutat de Tàrrega i de la figura de Manuel de 
Pedrolo. La participació en aquesta trobada s’ha re-
servat exclusivament a usuaris de la plataforma Ins-
tagram, però també s’admeten fotos etiquetades des 
de Twitter i blogs especialitzats en literatura.

Instawalk avui a Tàrrega per resseguir 
l’empremta de Manuel de Pedrolo amb 

motiu del centenari del seu naixement

Aquesta nova trobada d’Instagramers ha aplegat una trentena de participants que han visitat els llocs 
més destacats de l’obra periodística i memorística de l’escriptor
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