
Dossier

Entre les diferents vides d’uns versos que caminen sols per la tradició literària i la cultura popular, hem 
de subratllar un altre recorregut via, aquella que infla el vers d’un nou sentit, que el recupera des de 
l’arrel del seu significat per fer-lo parlar d’una manera diferent, des d’un nou espai d’escriptura. Per això, 
aquest dossier s’ha proposat reunir diverses aproximacions a l’obra de Maragall des d’altres poetes, 
que el convoquen avui per reivindicar-lo, resignificar-lo o per parlar-ne des de la seva poètica o encarats 
a ella. 

L’objectiu principal ha estat organitzar un panorama poètic contemporani sub specie maragalliana. En-
cara que fos una tesi de partida un pèl agosarada i atrevida, els resultats del dossier mostren la recerca 
i la urgència, per part dels i les poetes d’avui, d’establir un diàleg amb la «paraula viva». Potser perquè, 
tal com assenyala Jordi Marrugat a la seva crònica del «I Congrés Internacional Joan Maragall», ens 
trobem davant d'un «pioner de la cultura del segle XX. És la base de la poesia catalana contemporània 
i, en una perspectiva més general, als orígens d’allò que som com a nació, país i cultura». És clar que 
aquesta lectura presenta un to més aviat pamfletari o exagerat pel que té de reduccionista; tanmateix, hi 
ha un element cert: la recepció activa de l’obra i la continuïtat del diàleg entre el pensament i la poesia 
de Maragall en l’imaginari poètic contemporani és un fet incontestable. 

Cal assenyalar que el recull d’articles que composen aquesta part monogràfica conviden a transitar per 
tres espais comuns en la recepció maragalliana, abordats des de perspectives diferents: el conjunt dels 
cants espirituals, l'àrea que va de la paraula viva a la paraula vivent i oral, i el domini de la intertextua-
litat. 

Inaugura el dossier l’article «Les traces de Maragall en alguns cants contemporanis. Transposició, parò-
dia i subversió». A través dels cants espirituals d’alguns dels poetes que s’emmarquen en el gir postmo-
dern –Susanna Rafart, Jacint Sala, Enric Casasses i Sebastià Alzamora–, hem explorat com l’hipotext 
maragallià forma part del procés de significació d’uns textos emmarats d’un jo líric que s’actualitza des 
de la seva incompleció. Així, proposem un recorregut per diferents tècniques retoricopoètiques al servei 
d’una expressió instal·lada en l’alteritat. 

Atès que el cant espiritual és el frontispici de tots aquests treballs, i resseguint-ne la tradició catalana 
específica, ens topem amb dos articles que s’emparen en aquest fil, a través de les lectures de Palau 
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i Fabre i Blai Bonet, respectivament. En el primer cas, «Joan Maragall i Josep Palau i Fabre: de la pa-
raula viva a la paraula vivent», Tomàs Nofre estudia les influències i els intertextos dels quals se serveix 
la poètica i l’obra de l'Alquimista amb la base de la coneguda «desintegració del jo». Mitjançant l’anàlisi 
de la recepció de la «paraula viva», Nofre n’esbossa els límits operatius per part de Palau i Fabre i ho 
exemplifica amb l'anàlisi del seu «Cant espiritual» i el salt cap a la «paraula vivent». 

En el segon cas, amb l’article «Joan Maragall en la poesia mallorquina de la postguerra», Pere Rosselló 
Bover ens proposa un recorregut minuciós i fonamentalment inèdit per la recepció de l’obra de Maragall 
a la poesia mallorquina, en la qual col·loca Blai Bonet com a principal irradiador a partir del seu Cant 
espiritual. 

Traçant, així, la cartografia dels Països Catalans, ens endinsem en les veus poètiques que han confi-
gurat el mapa del País Valencià prenent com a eix vertebrador l’obra de Maragall. «La recepció de Ma-
ragall en els escriptors del País Valencià», de Francesc Calafat, ens ofereix una panoràmica detallada 
i documentada, que ressegueix el pòsit maragallià des dels poetes de la guerra i la postguerra fins a 
l’estricta contemporaneïtat, amb noms com Enric Sòria o Maite Insa.   

Calafat ens retorna, així, a uns préstecs concrets, tal com els que individua l’article de Roger Canadell, 
«Camineu cap als cims, arbres immòbils... Joan Maragall llegit per Miquel Martí i Pol». L’autor ens 
apropa a l’obra de Martí i Pol i ens hi convida a entrar amb un poema inèdit. Així, condueix un diàleg 
entre ambdós imaginaris poètics i porta a col·lació les diferents tonalitats maragallianes en els versos 
del poeta de Roda. 

Finalment, el text de Maria Sevilla, «Beneit i beneït. Joan Maragall, ruralisme i banalització en la poesia 
jove actual», clou el dossier amb una aproximació a diferents veus poètiques, amb especial èmfasi en 
l’obra de Blanca Llum Vidal. L'estudiosa assenyala l'estat de la qüestió sobre el ressò de Maragall en els 
autors més joves −hereus, en part, de la recepció i resignificació d’Enric Casasses− i interpel·la les no-
ves coordenades del panorama poètic contemporani sota la llum maragalliana, a partir d'uns elements 
recurrents com ara la paraula oral, l’antiacademicisme o el civisme. 

Finalment, vull agrair a l’equip de la revista Haidé. Estudis maragallians el suport i l’entrega al llarg del 
procés d’edició i publicació del dossier, així com la possibilitat d’acollir una proposta que té l’objectiu de 
portar a la llum i evidenciar les línies actuals de la difusió de la paraula viva. 
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