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Aires del Montseny
Jacint Verdaguer
Edició de Narcís Garolera

N O V E T A T S

El crepuscle de la humanitat
Un document de l'expressionisme
Kurt Pinthus
Edició bilingüe.
Traducció d'Artur Quintana i Font

L ’ A P A R A D O R

Glòria Llobet, El pou.
Edicions Bromera.

Alzira, 2002.

U ns joves recorden els es-
tius que van passar tota
una colla en un mas que

està a punt de ser enderrocat.
És el mateix mas on van des-
cobrir l’amor i el sexe, però
també on va tenir lloc una
tragèdia que encara els horro-
ritza i que els obliga a mante-
nir un pacte de silenci. Carles,
Mei i Sara reviuen les imatges
esgarrifoses d’aquella nit i els
llargs interrogatoris de la
Guàrdia Civil.

Eva Mateo, Estiu a Esmirna.
Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.

A través del diari que es-
criu la protagonista, co-
neixem un grup de joves

de diverses nacionalitats que
coincideixen un estiu a Es-
mirna, a la costa de Turquia.
Els prejudicis inicials envers la
societat musulmana que la
majoria de components del
grup tenen, van diluint-se per
donar pas a la comprensió i el
respecte.

Jaume Fuster, Les claus de
vidre. La Magrana.

Barcelona, 2002.

R eedició en butxaca d’a-
questa obra, subtitulada
Disset aventures de Lluís

Arquer. Homenatjant l’estil de
la novel·la negra conreada pel
nord-americà Dashiell Ham-
met, Fuster va confeccionar
disset narracions breus que
plantegen disset enigmes amb
un sol punt en comú, el de-
tectiu melòman i fumador de
pipa Lluís Arquer. Tot un rep-
te de deducció que ens va
plantejar el mestre de Sueca.

Josep Riera,
La millor companyia.

Viena. Barcelona, 2002.

J osep Riera va néixer a
Oristà el 1950. És pagès,
forner i poeta de forma-

ció autodidacta. Aquest poe-
mari, dividit en dues parts (La
millor companyia i Entre que vaig
i torno) i format per més de 30
poemes, és el seu setè publicat
i va guanyar el 25è premi de
poesia Marià Manent de Pre-
mià de Dalt 2001. Jacint Sala
és l’autor del pròleg.

El Verdaguer prosista
➤ L’any 2002, que aviat s’escolarà en el túnel
del temps, s’ha traduït en mil i una activitats
al voltant de l’obra de Jacint Verdaguer, el qual
algú encertadament va batejar com el rei Mi-
des de la literatura catalana, ja que convertia
en or (art) tot allò que tocava (escrivia).

Cent anys després de la seva mort, els seus
versos continuen sent cantats per les corals.
Peces com ara el Virolai, El noi de la mare i
l’Emigrant, musicades pels compositors més
destacats de l’època, són recitades o interpre-
tades infinitat de vegades, encara que en mol-
tes ocasions el públic en desconeix l’autoria.

Per tot això i per molt més, llegir Verdaguer
hauria de ser un costum estès. Però malgrat els
inacabables elogis que susciten els seus escrits,
malgrat que estem parlant d’un poeta nacio-
nal en majúscules, encara són pocs els que
s’acosten a la seva obra amb la intenció de
llegir-la.

Per facilitar-nos aquesta tasca, ara surt al
mercat el primer volum de Totes les obres (Proa),
un projecte a cura de Joaquim Molas (catedrà-
tic de llengua i literatura catalanes i crític) i
d’Isidor Cònsul, director literari d’Edicions
Proa. Com els mateixos editors ens diuen en el
pròleg inicial, Totes les obres està destinat “al que
se suposa és el públic natural d’un escriptor, és
a dir, al format pels lectors que llegeixen pel
simple goig o la necessitat de llegir”. Per Còn-
sul i Molas, el lector ideal de Totes les obres és
aquell que “exigeix llegir el text escrit per l’au-
tor, i no el cosificat amb el temps per una tra-
dició d’editors o d’impressors no sempre prou
escrupolosos”.

El primer volum (dels tres que formen
Totes les obres) està dedicat a la prosa de Ver-
daguer i aplega, amb algunes exclusions
obligades, totes les seves obres en prosa
originals o traduïdes. Així, el volum conté, a
més de les recerques folklòriques de la ma-
duresa i del bloc de discursos i pròlegs, tota
la producció periodística i bona part de la
correspondència privada publicada.

El segon lliurament d’aquest projecte es-
tarà dedicat als poemes llargs i al teatre i
trigarà un any a ser a les llibreries. Final-
ment, el darrer volum de Totes les obres, que
es podrà comprar a finals del 2004, inclourà
l’obra poètica de Verdaguer, a excepció dels
seus poemes llargs.

UN JOVE REFUGIAT EN ELS VERSOS
Des de molt jove, Verdaguer va tenir la in-
tenció d’alternar el vers i la prosa, però la
falta d’un veritable marc de referència i el
fracàs d’un seguit de primeres temptatives
el van portar a refugiar-se en els versos, on
se sentia més segur i més còmode. No obs-
tant, Cònsul i Molas afirmen amb rotunditat
que la prosa de Verdaguer no té res a envejar
a la seva poesia: és a la vegada culta i popu-
lar, espontània i retòrica, precisa i de gran
musicalitat, molt sovint detallista i coloris-
ta... Per si això fos poc, Josep Pla també era
un enamorat del Dietari d’un pelegrí a Terra
Santa.

Tot plegat, una magnífica oportunitat per
perdre-li el respecte a l’obra de Verdaguer i
llançar-se de cap a la seva lectura.

E N T R E V I S T A

Isidor Cònsul i Joaquim Molas
Editors de Verdaguer

➤ ➤ ➤ “Després
de l’Any
Verdaguer
crec que
la gent
pot tenir
una visió
diferent del
personatge”

La figura de Verdaguer que es
desprèn del nostre primer
volum és diferent de la que
habitualment estem acostu-
mats: el Verdaguer prosista
capellaneja poc, se’ns mostra
com a excursionista, com un
escriptor que a En defensa
pròpia lluita per demostrar la
seva innocència, com un ho-
me que domina l’art d’es-
criure cartes...
J.M. El Verdaguer prosista
se’ns mostra com un dels
primers exemples del que
contemporàniament s’ano-
mena la literatura del jo, i no
solament perquè ens ofereix
viatges i memòries i es de-
fensa de les acusacions que
recauen sobre ell, sinó per-
què el seu epistolari és ri-
quíssim. Crec que aquesta
edició de la prosa de Verda-
guer mostra un escriptor
molt modern, diferent.
L.D. ¿Són del parer que calia or-
ganitzar un Any Verdaguer?
I.C. Jo estic convençut que entre
tots, durant l’any 2002 s’ha
aconseguit retornar en Verda-
guer al lloc que es mereixia. La
societat catalana hi ha respost
molt bé: n’és una prova que
tots els llibres que s’editen so-
bre Verdaguer funcionen des
d’un punt de vista comercial.
A més, els actes que s’organit-
zen en el marc de l’Any Ver-
daguer són un èxit tant de
públic com de premsa. Es pal-
pa en àmbits molt diferents
una voluntat de redimir una
figura tan important com la de
Mossèn Cinto.

J.M. Aquest estiu, per exem-
ple, es va organitzar una
cantada de poemes de Ver-
daguer i va tenir un èxit es-
pectacular. Marina Rossell,
per posar un altre cas, acaba
de treure un CD on inclou
temes com ara El virolai i
l’Emigrant. En definitiva,
Verdaguer és viu! Se l’havia
cosificat massa, però després
de l’Any Verdaguer crec que
la gent pot tenir una visió
diferent del personatge.
L.D. El Verdaguer periodista ocu-
pa bona part del seu volum sobre
la prosa. Què inclouen en aquest
apartat?
J.M. Hem dividit els articles
periodístics de Verdaguer en
tres: els articles dispersos i
vagament puntuals; els arti-
cles periodístics més literaris
(alguns no havien estat mai
publicats en un volum); i els
tres grans articles sobre Bar-
celona, que segurament

anaven destinats a formar
un llibre sobre la ciutat que
Verdaguer no va arribar a
publicar en vida.
I.C. Verdaguer creia en el po-
der de la premsa, fins al punt
que quan es veu contra les
cordes, s’adreça a la bona
gent de Barcelona a través
d’aquest mitjà de comunica-
ció. A més, ell és el cofunda-
dor, juntament amb el seu
amic Jaume Collell, d’una de
les revistes importants del
segle XIX català, La Veu de
Montserrat, concebuda per
donar sortida a un model
moral, religiós i social.
L.D. ¿Amb ‘Totes les obres’ tenien
la intenció de fixar un text defi-
nitiu dels escrits de Jacint Ver-
daguer?
J.M. El text definitiu ja el va
fer el mateix Verdaguer.
I.C. És l’autor qui fixa el text,
ningú més.
L.D. ¿Creuen que encara es pot
descobrir obra inèdita de Ver-
daguer sense publicar?
J.M. Nosaltres hem intentat
fer una obra al més completa
possible, però som consci-
ents que encara es pot trobar
algun article perdut, tot i
que es tracta d’una porta
mig tancada. L’epistolari, en
canvi, sí que és una obra
oberta.
I.C. Només cal dir que mentre
estàvem corregint les darre-
res galerades del llibre, en
un congrés a Vic de la Socie-
tat Verdaguer un estudiós
txec va presentar cartes de
l’escriptor que fins ara eren
desconegudes.


