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Tenen algun impacte, les
commemoracions d’anys
literaris al voltant d’una
obra o d’un autor? Estimu-
len l’edició o recuperació
dels seus llibres, fan créi-
xer el nombre de lectors,
congreguen entusiasmes
juvenils al seu voltant? Té
sentit aferrar-nos amb
tanta obsessió a les xifres
rodones? Som supersti-
ciosos i temem els núme-
ros acabats en set o en
tres? Passada la celebra-
ció, queda alguna cosa de
profit? El VIII Fòrum de
Patrimoni Literari, orga-
nitzat per la Càtedra Ma-
ria Àngels Anglada-Carles
Fages de Climent de la
Universitat de Girona,
amb el suport de la Institu-
ció de les Lletres Catala-
nes i l’Institut d’Estudis
Catalans, intentarà res-
pondre aquests interro-
gants i molts més en la jor-
nada que se celebrarà
avui, a partir de les 10 h, a
la Capella de Santa Clara
de Castelló d’Empúries.

La sessió, que és previst
que inauguri la consellera
de Cultura, Laura Borràs,
comissària també d’un
any literari (el que s’ha de-
dicat a la poeta Montser-
rat Abelló), s’estructurarà
en dues taules rodones, al

matí i a la tarda, al voltant
de “l’actualitat dels anys li-
teraris”, la primera, i de “la
trajectòria dels anys lite-
raris”, la segona. Així
doncs, després de la inter-
venció inaugural de Bor-
ràs, la directora de la càte-
dra Anglada, Mariàngela
Vilallonga, moderarà un
debat sobre les aporta-
cions dels anys literaris en
curs amb la participació
de Jordi Canet, comissari
de l’Any Fages de Climent;
Marta Nadal, que ha tin-
gut cura de l’Any Maria
Aurèlia Capmany; Anna
Maria Vilallonga, respon-
sable de l’Any Pedrolo, i la
mateixa Borràs com a co-
ordinadora de l’Any Abe-
lló. Per a la conversa de la
tarda, s’ha invitat els co-
missaris d’altres comme-
moracions recents perquè
en facin un balanç i apor-
tin la seva experiència:
Manel Guerrero (Any Pa-
lau i Fabre), Jordi Llavina
(Any Vinyoli) i Oriol Pon-
satí-Murlà (Any Bertra-
na), moderats per Anna
Perera.

La inscripció al Fòrum
és gratuïta, i s’ha de for-
malitzar a l’adreça
dir.cmaa@udg.edu. En
edicions anteriors, ha
abordat temes com ara la
lectura, l’art d’escriure, la
traducció i els manuscrits
dels escriptors. ■
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El VIII Fòrum de Patrimoni Literari
debat a Castelló les commemoracions
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L’exposició  que el Museu d’Història de Girona va dedicar a l’Any Bertrana ■ SARA CABARROCAS


