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fred i les ideologies tindrà presèn-
cia als festivals de poesia d’arreu i 
a la diada de Sant Jordi. 

Publicacions 
Obres completes, traduccions i  
la biografia de Jordi Amat 
“Hi ha una presència permanent de 
Ferrater a les llibreries”, explica 
Cornudella. I en els pròxims mesos 
hi haurà novetats rellevants. Edici-
ons 62 publicarà Vèncer la por. Vida 
de Gabriel Ferrater, la biografia que 
ha escrit Jordi Amat “endreçant to-
tes les peces del puzle Ferrater”. 
L’Altra editarà Posseït, un assaig 
d’Albert Roig, i la revista digital 
Veus baixes li dedicarà un monogrà-
fic que inclourà com a “primícia, 
una traducció de psalms de la Bíblia 
feta per Ferrater a partir de l’anglès 
i el francès”. 

Comanegra es fa càrrec de Donar 
nous al nens, una antologia a cura de 
Marina Porras. Peu de Mosca edita-
rà Da nuces pueris amb pròleg de Fi-
na Masdeu i il·lustracions d’Alba 
Domingo, i Obrador Edèndum L’art 
de la pintura. Notes d’estètica i de 
crítica, que inclourà la reproducció 
de sis pintures de Ferrater que es 
conserven a Reus. 

A més, Galaxia Gutenberg publi-
carà els dos primers volums de 

l’obra completa (Papers sobre litera-
tura catalana i Escrits sobre pintu-
ra) i Los tres libros, una edició bilin-
güe de Da nuces pueris (1960), Men-
ja’t una cama (1962) i Teoria dels 
cossos (1966), amb traducció del po-
eta mexicà Orlando Guillén. “Ha 
traduït «Tens gana? Menja’t una ca-
ma» per «¿Tienes hambre? Chúpa-
te el dedo grande»”, explica Cornu-
della a tall d’exemple de la feina de 

“Cada dia d’algú que s’estima 
Ferrater és Any Ferrater”

Publicacions, exposicions i tota mena d’iniciatives ciutadanes commemoren el centenari del poeta

La Institució de les Lletres Catala-
nes (ILC) comparteix amb els ajun-
taments de Reus i Sant Cugat del 
Vallès i diferents entitats ciutada-
nes l’organització de l’Any Gabriel 
Ferrater. Comissariada per Jordi 
Cornudella, la commemoració des-
envolupa tota mena d’activitats de-
dicades al poeta, nascut a Reus el 20 
de maig del 1922 i mort a Sant Cugat 
del Vallès el 27 d’abril del 1972. Tal 
com recorda la directora de la ILC, 
Izaskun Arretxe, Ferrater va ser po-
eta, crític incisiu d’art i literatura, 
traductor rellevant, pioner en l’en-
senyament de la lingüística i, en fi, 
“un intel·lectual de primer ordre” 
present a les llibreries i a la memò-
ria cultural del país. “L’Any Ferra-
ter ja ha començat i no s’acabarà el 
31 de desembre. Com passa amb 
qualsevol autor fonamental, amb 
qualsevol clàssic, amb qualsevol po-
eta meritori, cada dia de la vida d’al-
gú que s’estima Ferrater és Any 
Ferrater i se celebra”, diu Cornude-
lla, marmessor del llegat literari 
dels germans Gabriel i Joan Ferra-
ter i responsable de l’edició crítica 
publicada per Edicions 62 el 2018 
de Les dones i els dies. “Tenir un co-
missari tan potent ens ho posa tot 
molt fàcil”, diu Arretxe. 

Tot seguit, el més destacat del 
“programa divers i escampat” de 
l’Any Ferrater, que compta amb un 
pressupost d’uns 150.000 euros. 

Actes centrals 
Reus, Barcelona i Sant Cugat  
del Vallès 
L’acte institucional d’obertura se-
rà el 22 de febrer al Teatre Bartri-
na de Reus. La capital del Baix 
Camp, on va néixer el poeta, serà 
un dels epicentres de l’Any Ferra-
ter juntament amb Sant Cugat del 
Vallès. A la ciutat on va viure els úl-
tims anys i on es va suïcidar es fa-
rà la cloenda oficial el 22 de no-
vembre al Teatre-Auditori. També 
a Sant Cugat hi haurà un concert 
d’homenatge al poeta com a cloen-
da del Festival Barnasants, el 20 de 
maig. I per al Dia Mundial de la Po-
esia, el 21 de març, s’ha triat un po-
ema de Ferrater que serà traduït a 
22 llengües, es promouran tot d’ac-
tes arreu del país i el Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona 
acollirà un acte central. Com no 
podia ser d’una altra manera, el po-
eta que detestava les cases on fa 
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Guillén. També hi haurà una tra-
ducció al gallec de Les dones i els 
dies feta per Manuel Outeiriño i 
editada per Chan da Pólvora.  

Difusió 
Activitats a biblioteques,  
escoles i instituts 
Un dels propòsits de Cornudella és 
que Ferrater arribi a “tants lectors 
com sigui possible”. Per això l’Any 
Ferrater impulsa projectes en 
l’àmbit de l’educació pública a ins-
tituts, escoles de secundària i bibli-
oteques. Una de les propostes és 
“una exposició itinerant amb mun-
tatge audiovisual que també recu-
lli opinions diverses sobre Ferra-
ter”. La premissa de Cornudella és 
fugir de la imatge estereotipada del 
personatge mitificat. 

Online 
La web de l’Associació Gabriel 
Ferrater, pal de paller digital 
La web de l’Associació Gabriel Fer-
rater ha creat l’espai “Apadrina un 
poema” per posar a l’abast del lec-
tor tota la poesia de Ferrater co-
mentada per 110 personalitats sig-
nificatives relacionades o interes-
sades en l’autor i la seva obra. De 
moment ja es poden consultar els 
deu primers poemes.e 

Responsable 
Jordi 
Cornudella és 
el comissari 
de l’Any 
Ferrater

El Palau Robert commemora 
l’activisme de Joan Triadú

Joan Triadú, defensar la llengua, estimar el pa-
ís, és el títol de l’exposició que es va inaugurar 
ahir a la sala 4 del Palau Robert de Barcelona i 
que es podrà visitar fins al 18 d’abril. La mostra, 
comissariada per Joan Manent, aborda el llegat 
del pedagog, escriptor i crític Joan Triadú (1921-
2010) des del punt de vista de l’activista que “va 
lluitar per uns ideals i valors i no va defallir mal-
grat les condicions adverses”. El seu paper com 
a activista és fonamental: va participar en mol-
tes de les accions a favor del català durant el 
franquisme, i posteriorment va desplegar una 
gran activitat com a professor i com a formador 
de futurs mestres de llengua i literatura catala-
nes. L’exposició inclou d’imatges i documents 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


