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Una doble commemoració

 L’any 2008 coincideix la 
commemoració del centenari del naixement de dos grans 
escriptors de la literatura catalana: Mercè Rodoreda i Agustí 
Bartra. Tot i que tant l’un com l’altre mereixen ser tinguts 
en una alta consideració, les circumstàncies han fet que no 
tinguessin pas la mateixa sort. Tant la crítica com la història 
de la literatura els ha tractat de manera diferent. Així, mentre 
Mercè Rodoreda –per mèrits propis, evidentment– és des de 
fa temps el nom més internacional de la literatura catalana (a 
l’alçada, si més no, de Ramon Llull), Agustí Bartra (amb una 
poètica molt personal i característica) ha quedat situat més 
en segon terme, tot i que en determinats cercles ha arribat 
a convertir-se en autor de culte. La commemoració dels dos 
centenaris és una mostra més d’aquesta circumstància. Així, 
mentre el desplegament mediàtic, en el cas de Rodoreda, 
està essent impressionant; pel que fa a Bartra la celebració 
és digna –certament ho és–, però molt més modesta. Val la 
pena assenyalar l’esforç en els dos casos de la Generalitat de 
Catalunya (a través de la Institució de les Lletres Catalanes) 
i, pel que fa a Bartra, de l’Ajuntament de Terrassa (la ciutat 
que acollí el poeta en tornar de l’exili). També les institucions 
acadèmiques s’hi han abocat, des del seu àmbit d’actuació. 
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona ha coorganitzat 
el Segon Simposi Agustí Bartra, que se celebrà a Bellaterra i 
a Terrassa el proppassat mes de març; i la Fundació Mercè 
Rodoreda (vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans) té pre-
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vista la celebració d’un Congrés Internacional a principis del 
mes d’octubre. 

De ben segur que, en tancar l’any, el balanç de les com-
memoracions serà positiu, tant pel que fa a la divulgació dels 
dos escriptors –i de la literatura catalana, per tant– com a 
l’estudi de la seva obra respectiva. El Col·legi de Llicenciats 
també ha volgut contribuir-hi, i ho fa amb aquest dossier 
conjunt de la seva revista, en el qual participen alguns dels 
estudiosos més reconeguts de l’obra de tots dos autors, junta-
ment amb d’altres que aporten visions noves o punts de vista 
diferents. També s’ha volgut donar relleu a la relació amb 
l’ensenyament secundari, que és sens dubte on cal arrelar els 
fonaments –encara hi som a temps... segurament– que han 
de permetre recollir bons fruits en el futur immediat.


