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vint anys després
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fíodoreda, agonía de llum
JOSEP DOMÉNECH

Anonim solitari
SILVIA AMETLLER

Fronteres esborrades
JosEPHERNÁNDEZ

Marques de biblioteca
MIQUELBOHIGAS

A d e l a Vllar. iMustradora
d'aquests Fulls, va comentar
raclivitat artística dibuixant
portadesdeilibrespera
l'editorialJoker, de
Barcelona. InstalOada a
Gironaapartirde 1987,va
rebreclasses de pintura
d'EmíliaXargay. AI'Escola
Municipal d'Artde la Mercé.
tiihafetsuccessivament
cursos de dibuix{amb
Vicente Huedo i Roser
Oliveras), de pintura (amb
Mercé Huerta), de técniques
pictóriques(ambMontse
Costa), d'escultura (amb
Josep M. Simón) i de Itibres
artístics(ambQuÍm
Corominas). Ha participaten
exposicions al Centre
Cultural de la Caixa,els
centres cívics de Sa nt Na reís
i Santa Eugenia, el Museu
d'Artde la Pell de Vieja sala
SantJoandeLleida i
l'Espace Cultural de Quillan,
a Franca.

lUlercé Rodoredar
n

vint anys després

Mariángela Vilallonga

El 13 d'abril d'aquest 2003 s'acompleixen 20 anys de la mort de Mercé Rodoreda, Just fa 10 anys la

n
Revista de Girona va dedicar un dossier a l'escrjptora barcelonina que va viure els darrers anys de la
f??

seva vida a Romanyá de la Selva, on és enten-ada. Enguany no hem preparat res especial per honorar
la memoria de l'escriptora. Esperarem ais 25 anys. Pero sí que volem deixar constancia de la data. Precisa ment en el dossier esmentat donávem a conéixer per primera vegada uns poemes Inédits de Rodoreda que aniablement ens va cedir la Fundació que porta el seu nom, de Tlnstitut d'Estudis Catalans.
Vam publicar quinze poemes que fomien part del bestiari que va escriure Rodoreda sota el títol de
Bestiales, amb reprodúcelo facsímil (quasi) del poema La rata, mecanoscrit i amb múltiples anotaclons manuscrites de l'autora. Hem volgut que coincidís amb aquest número de marg-abril la publicado de la ressenya (o quasi) del volum de poemes de Mercé Rodoreda que acaba d'aparéixer.

