
Ens anem allunyant, suaument, de l'Any Maragall i els seus esdeveniments. Tanmateix, encara des-
cobrim, de tant en tant, algun treball que s'havia escapat de la nostra atenció, o bé assistim a la publi-
cació d'estudis que havien estat llegits a conferències o congressos. En aquesta última categoria, cal 
ressaltar el volum Maragall: textos i contextos, coordinat per Glòria Casals i Meritxell Talavera, on es 
recullen les intervencions que, entre el 28 i el 30 de setembre de 2011, van ser presentades en el marc 
del «I Congrés Internacional Joan Maragall». Aquí, a l'anàlisi literària i lingüística, s'hi afegeix l'interès 
cap a l'activisme civil de l'escriptor−això és, el de l'intel·lectual engatjat dins el teixit urbà−, l'estudi de la 
recepció de la seva obra en els poetes dels segles XX i XXI, i la valoració d'una estètica que abraça els 
camps de les altres arts i, de manera especial, el de la música.

 
 
El dossier monogràfic del número 2 d'Haidé ressegueix aquesta darrera línia i pretén endinsar-se en 
un territori encara relativament verge, el de la relació de Joan Maragall amb les arts plàstiques. Ara bé, 
els articles aquí publicats no se centren en les consideracions que el poeta-profeta de la modernitat 
catalana va deixar escrites en articles, discursos o elogis: fet i fet, es tracta d'un nombre molt limitat de 
textos on sovint l'autoqualificatiu de dilettante és declarat sense subterfugis retòrics. Al contrari, les con-
tribucions del dossier toquen aspectes que van des dels gustos més personals de l'escriptor −quadres, 
mobiliari i produccions artístiques dels amics− fins a un examen global dels resultats que les represen-
tacions de la seva figura i obra han generat en la pintura, el dibuix, l'escultura i la numismàtica, des de 
les realitzacions dels seus contemporanis fins als nostres dies.

 
 
Dins la secció dedicada a la «Vària», hem aplegat una lectura del pensament musical de Maragall que 
reforça l'aproximació cultural sensu lato que caracteritza aquest número; la continuació de l’article so-
bre les traduccions romaneses publicat al monogràfic del 2012; i una anàlisi que amplia el tema de les 
influències nietzscheanes abraçant el context historicocultural més general del Modernisme i dels seus 
exponents.
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PRESENTACIÓ

«No uS hEu AdoNAT mAI dEl SENTIT quE TENEN lES RATllES dE 
lES CoSES, lA dElImITACIÓ dE CAdA CoSA EN l'ESPAI?»



Dues aportacions prou diferents formen el conjunt dels «Testimonis»: per una banda, la proposta d'un 
model performatiu per recitar Maragall; per l'altra, una carta que recupera unes dades que no havien 
estat registrades respecte al triangle poètic Maragall-Carles Cardó-Pasolini.

 
 
Aquest cop hom ha desdoblat l'apartat «Casa Museu», atès que calia donar compte de les dues resi-
dències de Miguel de Unamuno que s'han conservat per preservar-ne el llegat històric. Som tot just al 
començament d'un llarg viatge que podrà canviar de rumb moltes vegades, però que té com a primer 
objectiu el mapatge dels centres que mantenen la memòria d'escriptors i artistes que hagin tingut una 
relació directa o indirecta amb Joan Maragall.  

 
 
Aquest número el tanca el treball final de grau que va guanyar la primera edició del Premi Haidé, i no 
deu ser només casualitat que el seu plantejament insisteixi en una reivindicació que, encara que sembli 
òbvia, caldrà verbalitzar una vegada per totes: la funció de Joan Maragall en l’àmbit de la cultura cata-
lana no s'exhaureix dins la constrenyedora túnica de Nessos de la interpretació literària.

 
 
Mentre encara recollim, a poc a poc, els darrers fruits de l'Any Maragall, tenim l'esperança que, final-
ment, vegi la llum l'edició crítica d'unes Obres Completes que, en normalitzar la producció del primer 
clàssic català del segle XX, hauran de significar −si més no, emblemàticament− un pas endavant dins 
la història de la crítica del nostre autor.

Francesco Ardolino
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