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Rodoreda2008
Elcentenaridelnaixementde l’escriptora inclourà lapublicacióde l’obracompleta,
uncongrés internacional,una trobadadetraductors iduesestrenesalNacional

Eva Piquer
BARCELONA

El 18 d’octubre del 2008,
Mercè Rodoreda hauria fet
cent anys. Això vol dir que si
aquest 2007 només sentim
a parlar de Frankfurt, l’any
vinent tocarà el torn a la
mare literària de la Colome-
ta. Per anar fent feina, ja
s’ha donat el tret de sortida
a l’Any Rodoreda.

La celebració estarà em-
marcada per dues estrenes
al Teatre Nacional de Cata-
lunya: a l’inici de la tempo-
rada (del 31 d’octubre del
2007 al 20 de gener del
2008) hi podrem veure una
adaptació de La plaça del

Diamant a càrrec de Josep
Maria Benet i Jornet, i cap
a l’octubre del 2008 la com-
panyia Dagoll Dagom hi re-
presentarà Aloma.

El crític literari Joaquim
Molas, membre de la comis-
sió tècnica de la Fundació
Mercè Rodoreda, va avançar
ahir els eixos centrals d’una
programació que encara no
està tancada: l’edició de les
obres completes de l’escrip-
tora, un congrés internacio-
nal sobre la figura de Rodo-
reda i una trobada de tra-
ductors coordinada per
Joaquim Mallafré. A més
d’aquests tres plats forts,
s’organitzaran exposicions,
espectacles, rutes literàries

i activitats educatives. Així
mateix, s’ha creat la pàgina
web www.anyrodoreda.cat,
que recull informació sobre
l’escriptora i la relació actu-
alitzada de les activitats que
es vagin programant amb
motiu del centenari.

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras; el
president de la Fundació
Mercè Rodoreda, Salvador
Giner, i el director de l’Insti-
tut Ramon Llull, Josep Bar-
galló, van signar ahir el con-
veni de col·laboració per im-
pulsar l’Any Rodoreda. A
l’acte també hi havia el crític
Joaquim Molas i el director
de la Institució de les Lletres
Catalanes, Oriol Izquierdo.

Els dos municipis on va
néixer i morir Rodoreda la
recordaran: Barcelona li de-
dicarà l’engalanada de car-
rers de la Festa Major de
Gràcia del 2008, i s’ha pre-
vist la creació d’un Espai
Mercè Rodoreda a Roma-
nyà de la Selva (Baix Em-
pordà), on es va instal·lar
l’escriptora en tornar de
l’exili i fins a la seva mort.

Fora de l’àmbit català, es
farà una trobada d’experts a
Nova York, així com unes jor-
nades sobre l’obra de l’escrip-
tora a la Universitat París IV.
També es podrà veure una ex-
posició a la Maison de la Cata-
logne de la capital francesa.
L’anunci internacional de

l’Any Rodoreda es farà (on, si
no?) a laFiradeFrankfurtdel
2007. Allà mateix, el Llull re-
partirà una edició de Laplaça
del Diamant en alemany,
amb pròleg de Gabriel García
Márquez, com a regal per al
públic assistent a la fira.

Editorialment parlant, el

més destacat serà la publi-
cació de les obres completes
de l’autora, a cura de Carme
Arnau. Edicions 62, que en
té els drets, havia començat
a publicar-les, però en un
moment donat va deixar de
fer-ho. Els dos volums més
complicats de preparar són
l’epistolari i la poesia. A part
de les obres completes que
traurà 62, altres segells
s’afegiran a la festa rodore-
diana: Club Editor publicarà
la correspondència comple-
ta de l’autora amb Joan
Sales, i Galàxia Guten-
berg / Cercle de Lectors pre-
sentarà els principals títols
de Rodoreda il·lustrats per
Albert Ràfols-Casamada. ■

L’actriu Sílvia Bel farà el paper de Colometa a l’adaptació teatral de ‘La plaça del Diamant’ que s’estrenarà a la Sala Gran del TNC el 31 d’octubre del 2007 ■ DAVID RUANO

La xifra
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són les llengües en què es
podrà llegir l’obra de Rodore-
da, ara que s’ha firmat un con-
veni per ser traduïda al sard




