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Jacint Verdaguer:
en defensa de la llibertat
Diferents crítics

ofereixen valoracions

d’algunes de les principals

reedicions de Verdaguer,

i també n’analitzen

aspectes cotrovertits.

L’Any Verdaguer ha

reobert el debat sobre la

figura del poeta i també ha

dinamitzat la polèmica

entre filòlegs i exegetes.

Aquí en teniu un tast, que

tindrà continuïtat en

suplements posteriors.

Els articles es

complementen amb

il·lustracions de la poeta

i pintora Neus Dalmau, a

partir d’accions que tenen

com a punt de partida la

lectura del poeta

G E R A R D H O R T A

Q
ue l’assumpció, a
la dècada dels anys
noranta del segle
XIX, per part de les
classes subalternes
catalanes de la fi-

gura de Verdaguer respon a la
qualitat que encarna com a
símbol és evident. I que els
continguts que vehicula
aquest símbol són els del con-
flicte dels poderosos contra els
pobres, i de la jerarquia ecle-
siàstica contra la vivència
lliure i autònoma de Déu per
part de les persones, això és
igualment evident. El sentit
de les lletres següents té dues
finalitats: en primer lloc, ce-
lebrar l’aportació de Narcís
Garolera dels articles inèdits
inclosos en la nova edició d’En
defensa pròpia de què ha tingut
cura; i, en segon terme, refle-
xionar sobre les implicacions
del plantejament de Garolera
mateix dins la Presentació a
l’hora de convertir una part
de la vida i l’obra del poeta i
capellà en objecte d’una anà-
lisi psicopatologitzadora.

El text de Garolera remarca
les virtuts literàries d’En defen-
sa pròpia mitjançant un elogi
de la instrumentalització ver-
dagueriana dels recursos lin-
güístics. S’hi apologitza l’as-
pecte formal del text, el qual
és buidat de significació per
partida doble. Primerament,
remetent-ne els continguts als
usos beneficiosos de la retòri-
ca verdagueriana: Verdaguer
escriuria això així per atreure
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VIII
Entrevista a
Ian Rankin
. .....................................................
L’escocès Ian Rankin està
especialitzat en el gènere de
novel·la negra i policíaca. RBA a
publicat En la oscuridad, la tercera
obra de Rankin que es tradueix al
castellà i la tretzena
protagonitzada per l’inspector de
policia John Rebus.

XIII
L’últim poemari
de Miquel Martí i Pol
. .....................................................
Després de tot (Proa) és la darrera
obra poètica de Miquel Martí i
Pol. Un poemari que ens permet
descobrir què separa la realitat
del desig i que ens ofereix un
qüestionari sobre la necessitat de
viure i de seguir plantejant-nos
reptes complicats o senzills.

XV
La Tercera Via
d’Anthony Giddens
. .....................................................
El sociòleg Anthony Giddens,
ideòleg del nou laborisme que
lidera el primer ministre britànic
Tony Blair, ha publicat l’assaig El
nou progressisme: praxi política de la
Tercera Via (Pòrtic), en què
reclama un Estat menys
intervencionista.


