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El patrimoni de les Lletres Catalanes
està en perill

Enguany el diumenge 13 d’abril
era la diada del Ram i coincidia
amb el 31è aniversari de la mort de
l’escriptora Mercè Rodoreda. L’any
passat l’Ajuntament de Santa
Cristina amb la Càtedra de
Patrimoni Literari Maria Àngels
Anglada-Carles Fages de Climent
de la UdG van commemorar l’e-
femèride amb una lectura de tex-
tos de Mercè Rodoreda, la visita
guiada Romanyà Rodoreda i una
ofrena floral a la tomba del petit
cementiri de Romanyà on descan-
sen les seves restes.
Aquest any, la Càtedra ens va sor-
prendre amb una jornada de por-
tes obertes a El Senyal Vell, la casa
on l’escriptora hi va fer estades des
de 1972, any que va descobrir
Romanyà fins al 79, any que es va
construir la seva pròpia casa. L’acte

d’enguany ha vingut motivat per-
què la professora de llatí
Mariàngela Vilallonga i el seu fill
Borja, propietaris de la casa, han
decidit posar a la venta la casa per
385.000 euros.
El Senyal Vell va ser propietat de

Carme Manrubia però hi convivia
amb la pintora Susina Amat, Ester
Floricurt i l’escriptora Mercè
Rodoreda. Aquest xalet, un dels
primers que es va construir a la
urbanització de Romanyà, és part
de patrimoni de les lletres catala-
nes perquè no tan sols és el lloc on
Mercè Rodoreda va acabar Mirall
trencat i hi va escriure els llibres
Viatges i flors, Quanta, quanta
guerra... sinó que el jardí de Mirall
trencat és el jardí, a tamany reduït,
de El Senyal Vell: l’estany on hi
moren ofegats els néts de la
Teresa,... La varietat de flors que
lluïen el jardí ja no en queda rastre

però sí que encara hi resten els
cedres, els xiprers, els pins, l’olive-
ra de tres branques, el llorer, les
mimoses,... A banda del jardí, la
casa també forma part de la litera-
tura catalana. Amb la jornada de
portes obertes vam poder fer-nos
una idea com l’escriptora Mercè
Rodoreda vivia a Romanyà: el seu
dormitori, el seu estudi amb una
finestra que donava al jardí i des
d’allà podia veure el llorer, però
també hi vam poder reconèixer les
parets dels banys estan cobertes
de terra al sostre amb mosaics de
flors, sempre roses. Els uns amb
roses rosa –el seu- els altres amb
roses blaves, d’altres amb roses
grogues(...) que descriu tant bé al
Viatge al poble de la por, de
Viatges i flors .

Unes tres-centes persones, de
totes les edats, gent jove, possible-
ment estudiants de Filologia
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Catalana, però també gent de més
edat, probablement lectors incon-
dicionals de l’escriptora universal
catalana van visitar la casa. Durant
tot el matí va ser un anar i venir de
gent, alguns hi arribaven amb el
cotxe però la majoria preferien
aparcar al poble de Romanyà i arri-
bar-hi a peu. Un vegada arribats a
la casa els guies ens guiaven per
l’interior de l’habitacle amb les
explicacions pertinents. El Senyal
Vell, després de molts anys d’estar
tancat, el dia 13 d’abril es va fer
petit.
La casa continua mantenint la

mateixa estructura però és cert
que no hi resta cap element deco-
ratiu ni cap moble de l’escriptora
però no hi ha cap dubte que El
Senyal Vell és una propietat literà-
ria de gran nivell que honora les
lletres catalanes des de fa moltes
dècades. Amb la venta de la casa
pot desaparèixer si va a parar a
mans d’algun propietari poc lite-

rat. És cert que el que està escrit
està escrit i mai ningú ho podrà
destruir però el binomi Rodoreda
Romanyà es pot afeblir enorme-
ment. Autoritats i polítics de torn,
ara és el moment d’actuar per fer
país, un país català però amb cul-
tura. Si es treballa amb ganes de
fer bé els coses els diners del preu

de la venta s’aconseguiran.
Esperem, doncs, que la senyera i
l’estelada al balcó no sigui només
per una Catalunya més pròspera
econòmicament sinó també per als
avantpassats nostres que han llui-
tat pel nostre país i que ens han
deixat un gran llegat.
Glòria Jara i Albertí

Una imatge de les demostra-
cions en directe dels Tallers

que s’han dut a terme durant la
setmana d'Aniversari en el cen-
tre AKÍ de Platja d’Aro. 

Degut a l'èxit que han asso-
lit aquests taller, AKÍ ha decidit
organitzar tots els dissabtes de
l'any al matí un Taller en tots els
seus centres. Es tracta de Tallers
pràctics i senzills, en els quals
els professionals d’AKÍ donen
consells sobre com triar els
materials necessaris, d'instal-
lació i duen a terme demostra-
cions per aconseguir una llar,
jardí més confortable i a gust de
cada client. Aquestes activitats
poden seguir-se des de la web i
descarregar tota la informació
del Taller, o apuntar-se per
poder participar en directe a la
tenda AKÍ més propera.

AKI ofereix als seus clients diversos tallers de bricolatge


