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La recepci— de Joan Maragall en el m—n anglosax—
Montserrat ROSER I PUIG
Universitat de Kent
m.roser-i-puig@kent.ac.uk

RŽsumŽ : Cet article propose un panorama de la diffusion de lÕÏuvre de Joan Maragall
dans les Iles Britanniques et aux Etats Unis. On Žvoque un grand nombre de
publications de ses po•mes et dÕautres Žcrits en catalan et en anglais ainsi que des
ouvrages de critique littŽraire depuis le dŽbut du XXe jusquÕau dŽbut du XXIe si•cle, et
on aborde plus spŽcifiquement la critique des professeurs Arthur Terry et Geoffrey
Ribbans ainsi que les techniques du ÇNew CriticismÈ.
Mots-clŽs : Joan Maragall, poŽsie catalane, Renaixen•a, critique, Arthur Terry,
Geoffrey Ribbans, New Criticism.

No es pot dir que Joan Maragall (1860 - 1911) sigui tan conegut al m—n anglosax—
com per exemple un Ramon Llull, un Josep Carner o un Carles Riba. No obstant i aix˜,
s’ que podem dir que hi ha hagut contribucions notables al coneixement del poeta dins
ambients limitats i tambŽ ens els cercles acad•mics que utilitzen la llengua anglesa com
a mitjˆ de comunicaci— internacional.
En primer lloc, tal i com documenta Geoffrey Ribbans a ÇJoan Maragall at the Edge
of ModernityÈ1, la primera not’cia que tenim de Joan Maragall a les Illes Britˆniques Žs
un assaig intitulat ÇThe Spanish WomanÈ, publicat en angl•s a la revista sufragista The
Englishwoman grˆcies a la intervenci— dÕun amic seu i de Miguel de Unamuno, Royall
Tyler i de lÕeditora, Elisina Grant Richard, el maig del 1909, de caire molt
tradicionalista i conservador, per˜ que representava fidelment la forma de veure la
situaci— de les dones a Espanya i a Catalunya en aquells moments (p. 98-99). Aquest
article, per˜, sembla haver estat una contribuci— esporˆdica i no tenim constˆncia de cap
altra contribuci— ni assag’stica ni po•tica en vida de lÕautor.
Aix˜ no Žs sorprenent, doncs la intenci— dels intelálectuals catalans de principis del
XX es concentrava especialment en crear una imatge internacional mŽs que de la
literatura, de la cultura i la pol’tica catalana, tal i com ho demostren les primeres
temptatives dutes a terme pels membres de La Revista a partir del 1915. LÕinter•s
dÕaquests intelálectuals era el de documentar i discutir els efectes de la Gran Guerra a
Catalunya i mostrar quina era lÕactitud dels catalans davant la guerra europea. Aix’, per
exemple, el 1916, Eugeni Xamar va publicar a Londres un opuscle intitulat ÇContra la
idea dÕimperiÈ, que tractava les idees catalanes del moment i les posava dins el context
europeu. Aquests articles van ser rebuts favorablement degut bˆsicament a lÕinter•s per
Espanya i la seva diversitat, generat per la situaci— hist˜rica de finals de la primera
guerra mundial2. La segŸent fase fou durant els anys 1917 i 1918 quan, entre els articles
hist˜rics i pol’tics, The Times va comen•ar a publicar articles que mencionaven
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

RIBBANS, Geoffrey. ÇJoan Maragall, at the Edge of Modernity. (In Memory of Arthur Terry)È. Catalan
Review: International Journal of Catalan Culture, 18. 1-2 (2004), p. 97-105.
2
Vegeu ROSER I PUIG, Montserrat. ÇLiteratura catalana a Anglaterra entre 1917 i 1936È. Revista de
Catalunya, nœm.116 (mar• 1997), p. 37-50.
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ocasionalment la literatura, obrint aix’ la porta a la promoci— dels escriptors catalans del
moment (com per exemple Joaquim Ruyra, Josep Sebastiˆ Pons, Mariˆ Manent, Josep
Maria L—pez-Pic— i Josep Carner, entre altres). Els catalans van comen•ar traduint
autors britˆnics i americans, la qual cosa els duguŽ, com per exemple en el cas de Mariˆ
Manent, a fer contactes personals amb escriptors i editors i aix’, a mŽs a mŽs
dÕaconseguir adquirir els drets dÕautor per les traduccions, els permetŽ desenvolupar els
coneixements necessaris per fer present la poesia catalana als pa•sos de parla anglesa ja
fos en versions originals o tradu•des o publicant ressenyes dels llibres recentment
publicats al nostre pa’s.
Aix˜ ho veiem a partir del 1919 quan The Athenaeum comen•a a publicar
regularment ressenyes de llibres catalans, per˜ com ja havia esdevingut costum,
aquestes tendeixen a referir-se a autors contemporanis (aix’ nÕhi havia de llibres de
Nicolas dÕOlwer, Josep Carner, Joaquim Folguera, J. M. L—pez-Pic—, Alexandre Plana,
Carles Riba i Josep Maria de Sagarra) i no dÕanteriors. De fet, el recobrament
arqueol˜gic de la literatura catalana a nivell internacional (dins el que malauradament
havia caigut Maragall), no hauria de comen•ar fins desprŽs de la feina vindicadora del
moment, que reclamava una veu catalana a Europa, doncs, tot i que Žs cert que The
Athenaeum ressenyˆ lÕAntologia de poetes catalans dÕAlexandre Plana, on Joan
Maragall hi era mencionat, en aquesta no hi figurava el text de cap dels seus poemes3,
cosa que vol dir que, en vida, la poesia de Joan Maragall no havia arribat ni als lectors
de les Illes Britˆniques ni als de Nord Am•rica. Per altra banda, lÕescriptor Aubrey Bell,
que havia estat treballant en The Oxford Book of Portuguese Poetry (que es no
publicaria fins el 1925), escriguŽ a Mariˆ Manent lÕestiu del 1920 comentant-li que
estava fent la recopilaci— dÕuna antologia de poesia catalana que hauria incl˜s Maragall,
The Oxford Book of Catalan Verse, que, desprŽs de varis intents frustrats va haver
dÕabandonar.
No obstant i aix˜, grˆcies als contactes establerts per aquests primers intelálectuals,
les associacions literˆries amb els escriptors anglosaxons foren tan reeixides que
acabaren desembocant finalment en la solálicitud primer i la concessi— mŽs tard del dret
a crear el PEN club catalˆ el 1922. Com deia Josep S. Cid:
Per als catalans lÕoportunitat de participar directament en una organitzaci—
internacional significava una possibilitat dÕafirmar que la literatura pr˜pia acomplia el
projecte enunciat pels escriptors del renaixement literari del XIX, i de situar, desprŽs
de segles de decandiment, la literatura catalana en el lloc que li corresponia entre les
altres literatures4.

I, de tornada els primer congrŽs internacional del PEN, que es celebrˆ a Londres lÕ1 de
Juliol de 1923, La Revista proclamava que ÇCatalunya hi era reconeguda amplament,
sense restriccions de cap menaÈ, per˜, tot i la pres•ncia dÕarticles sobre Catalunya a la
premsa general, des de la instauraci— de la dictadura de Primo de Rivera fins a la
declaraci— de la Segona Repœblica, hi haguŽ molts pocs canvis en el coneixement
internacional de la literatura catalana.
Als anys trenta, un cop lÕinter•s a The Athenaeum va fer fallida, el Times Literary
Supplement, sota la direcci— dÕAubrey Bell va continuar ressenyant obres del moment
(Manent, L˜pez-Pico, Maseras, Josep Lleonart, S. S‡nchez-Juan, i Josep Sebastiˆ Pons,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

ƒs dif’cil imaginar el valor dÕaquestes ressenyes, doncs els llibres no haurien estat a lÕabast, ni
lingŸ’stica ni f’sicament del lector britˆnic.
4
CID, Josep S. El centre catalˆ del PEN: 70 anys dÕhist˜ria. Barcelona: Centre Catalˆ del PEN,
Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 10.

!
!

3

entre altres). Per˜ altra vegada fou la crisi pol’tica la que hauria dÕestimular lÕinter•s
internacional per la situaci— dÕEspanya i la que va donar lÕoportunitat als amics de La
Revista de proposar Barcelona com a seu del congrŽs internacional del PEN Club el
19355.
Mentrestant, Mariˆ Manent havia establert contacte amb lÕescriptor americˆ George
Allan England, grˆcies al qual la revista The Commonweal de Nova York, li publicˆ tres
articles: ÇThe Spanish Republic and the Religious QuestionÈ (23/12//31), ÇTwo Catalan
Poets: Josep CarnerÕs Latest book; Jubilee by J.M.L—pez-Pic—È (15/06/32) i ÇHome
Rule in CataloniaÈ (2/12/32), establint aix’ una pres•ncia de la literatura catalana, tambŽ
contemporˆnia, als Estats Units. Per˜ no fou fins el 1946 que E. Allison Peers va
publicar el volum St John of the Cross and other lectures, on apareix una part dedicada
a Joan Maragall. Aquest volum constitueix la consolidaci— dels primers estudis
espec’fics sobre Maragall, inicialment destinats a la doc•ncia i finalment cristalálitzats
en un document anal’tic produ•t per un hispanista britˆnic i destinat als lectors de
llengua anglesa. Segons Allison Peers, les confer•ncies sobre la Renaixen•a sÕhavien
donat durant els anys 1928, 1929 i 1930, amb el suport de la Fundaci— Bernat Metge a
Bedford College (Universitat de Londres), a la Universitat de Glasgow, a la de
Columbia (Nova York) i a la universitat de Pennsilvania. Al 1946 Allison Peers encara
declarava que li agradaria poder publicar algun dia tota una hist˜ria de la literatura
catalana, per˜ que de moment havia triat les quatre confer•ncies del volum (sobre
Aribau i Cabanyes, Rubi— i Ors i els Jocs Florals, Verdaguer i Maragall). Aqu’ lÕobra de
Joan Maragall es presenta com la dÕun escriptor innovador no pas pels temes que toca,
que no difereixen gaire dels dels poetes dels Jocs Florals, sin— per lÕoriginalitat del
tractament que fa dÕaquests temes. Maragall Žs interpretat com un poeta que d—na
especial importˆncia al tema de lÕamor, a la seva original concepci— de lÕart, al seu
patriotisme (un patriotisme raonat, no instintiu, que es mou molt mŽs profundament del
que sÕacostumava a veure en aquell moment), i a la seva religiositat, que el duu a la
frontera del que es podria considerar lÕortod˜xia cat˜lica6. Per a E. A. Peers, Maragall
inaugurava lÕ•poca moderna de les lletres catalanes (p. 143) amb la seva teoria art’stica
de Çla paraula vivaÈ, segons la qual, Peers explica, la forma no ve primer i lÕexpressi—
desprŽs, sin— que totes dues venen plegades7. Aquesta simultane•tat venia determinada
per la coexist•ncia de dos elements: Çla puresa dÕesperitÈ que condiciona la recepci— de
la inspiraci—, i Çla paraula vivaÈ en la qual aquesta inspiraci— resideix, de manera que un
cop el poema sÕescrivia sota aquesta poderosa influ•ncia, es convertia en sagrat i no es
podia tornar a tocar (p. 152). Per altra banda, E. A. Peers veia a Joan Maragall com a
directe antecessor de Josep Carner, Josep Maria L—pez-Pic— i, dÕuna manera menys
directa, de Pujols, Pons, Albert, Guasch, Manent i Pijoan, mentre que el situava en
contrast directe amb els Parnassians francesos, els poetes de lÕEscola Mallorquina i els
ÇModernistasÈ espanyols (p. 157).
Aquesta publicaci— fou seguida per la emblemˆtica celebraci— dels Jocs Florals de la
Llengua Catalana a Londres lÕ11 de setembre de 1947, al Memorial Hall de
Westminster, en el que hi va estar present el professor Ignasi Gonzˆlez Llubera, que era
a la Universitat de Belfast, i del mateix E. Allison Peers, de la Universitat de Liverpool,
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Vegeu ROSER I PUIG, Montserrat. ÇEls contactes amb lÕestranger i el seu ress˜ en lÕobra de Mariˆ
ManentÈ. Revista de Catalunya, nœm.104 (febrer 1996), p. 87-98.
6
ALLISON PEERS, E. St John of the Cross and other lectures. Londres: Faber & Faber, 1946, p. 143-157.
TambŽ cal dir que Allison Peers havia publicat una mena dÕhist˜ria de la nacionalitat catalana, Catalonia
Infelix a Oxford University Press, el 1937.
7
E. A. Peers crea un vincle aqu’ amb el ÇCreacionismoÈ (p. 154).
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que eren els pioners de lÕestudi i de lÕensenyament de la literatura catalana a les Illes
britˆniques8.
De totes maneres, la falta de recursos de lÕ•poca que segu’ el final de la segona
guerra mundial va fer la promoci— de la literatura catalana a la Gran Bretanya
prˆcticament impossible fins a principis del anys 50, amb la publicaci— de Anthology of
Catalan Lyric Poetry per Dolphin Book Co, (Oxford), el 1953, amb una selecci— i
introducci— de Joan Triadœ, i editada per Joan Gili9. Tot i que a aquesta antologia els
poemes es reprodu•en en catalˆ, sense traducci— anglesa, la introducci— s’ que era en
aquest idioma i dedicava cinc planes (LXVIII-LXXIII) a Joan Maragall dins la secci—
sobre la fase de consolidaci— de la Renaixen•a, que comen•ava parlant de Miquel dels
Sants Oliver i dÕËngel Guimerˆ, i continuava amb la figura de Maragall com a exemple
de la culminaci— de lÕ•poca. Triadœ en destacava lÕobra de Maragall com a reacci—
contra la de Verdaguer, i esmentava especialment la gran capacitat de racionalitzaci— de
lÕexperi•ncia i la intelálectualitzaci— dels sentiments que mostrava. Maragall hi era
considerat, mŽs urbˆ, gran coneixedor dels romˆntics alemanys i dels clˆssics, i capa•
de racionalitzar lÕexperi•ncia en termes dÕun sistema est•tic propi per˜ alhora capa•
dÕuna contradicci— i complexitat interior molt moderna per al seu temps (p. LXIV). Es
mencionava tambŽ que estava casat amb una dona anglesa (de sang andalusa), Clara
Noble, i sÕatribu•a a aquesta la facultat de mantenir intacte lÕinterior sensible, lÕactitud
suau i la manca de carˆcter del poeta. I, tot i que el seu œs del llenguatge era proclamant
inferior al de Verdaguer, la seva sensibilitat com a poeta amor—s, i la seva simplicitat i
sinceritat eren vistes com a superiors a les dels romˆntics alemanys (p. LXV). Aix’,
doncs, Triadœ declarava que Çcom a poeta amor—s, Maragall era tan senzill i tan sincer
que va arribar mŽs enllˆ que els romˆntics, fent-se agradable al lector dÕuna manera
’ntima, directa i conscient, que no havia aconseguit cap altre poeta catalˆ fins aquell
momentÈ (p. LXX). De Joan Maragall, lÕantologia reprodu•a ÇLes minves del generÈ,
ÇPirenenquesÈ, ÇJoan Gar’È, vˆries seccions de ÇEl comte ArnauÈ, ÇLa fi dÕen
SerrallongaÈ, ÇEn la mort dÕun joveÈ, ÇNausicaÈ, etc., fins a un total de 25 planes,
justificada per la declaraci— de Triadœ de que a la seva mort la seva influ•ncia futura ja
estava assegurada i, en conseqŸ•ncia Maragall constitu•a una lectura imprescindible per
a tot aquell que estiguŽs interessat en la poesia catalana.
ƒs a partir dels anys 50 i 60 que comencem a veure un inter•s per Maragall als Estats
Units. Per exemple, el 1954 Rogelio A. Cas‡s presentava la tesi ÇJoan Maragall:
Catalonian Poet (1860-1911) È a Columbia University; el 1961 Egon Schwarz publicˆ
lÕarticle ÇJoan Maragall, Catalan Mediator of German LiteratureÈ a Modern Language
Notes, de Baltimore, i el 1966 Henry Mendeloff escriguŽ ÇMaragall's La vaca cega: A
Study in Bovine StoicismÈ a Romance Notes, de la Universitat de North Carolina, on el
cr’tic arribava a la conclusi— que:
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Segons Geoffrey Walker a la seva hist˜ria de la Anglo-Catalan Society. Vegeu http://www.anglocatalan.org/HISTORY.HTM
9
TRIADò, Joan. Anthology of Catalan Lyric Poetry. Oxford: Dolphin Book Co., 1953. Recordem que
Joan Gili fou qui va publicar la primera gramˆtica catalana en angl•s, Introductory Catalan Grammar.
With a Historical Outline of the Language and Literature, a Selection from Catalan Writers, and
Vocabulary, a Dolphin Book Co., el 1943. Vegeu tambŽ, ROSER I PUIG, Montserrat. ÇLa Missi— cultural
de Joan Gili, Josep Trueta i Josep Maria Batista i Roca durant la dictaduraÈ. Coláloqui europeu dÕestudis
catalans volum1, La recepci— de la literatura catalana a Europa, Eliseu Trenc i Montserrat Roser ed.,
Centre dÕŽtudes et de recherches catalanes, Montpellier, 2004 p. 7-23, i pel que fa a la promoci— de la
cultura i la literatura catalana a travŽs de la fundaci— i la celebraci— anual del congrŽs de lÕAnglo-Catalan
Society a partir del 1954. http://www.anglo-catalan.org/
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5
ÇLa vaca cegaÈ de Maragall Žs la v’ctima trˆgica de Çles petites ironies de la vidaÈ i la
seva vida ha esdevingut alhora la parad˜xica extensi— de la paradoxa de la ceguesa, Žs
a dir, dels ulls que no veuen. LÕestoicisme amb el qual la vaca duu el seu problema i al
voltant del qual adapta la seva vida, li permet continuar caminant amb dignitat, tal i
com ho ha de fer una de les criatures de DŽu. (p. 21).

Per˜ potser la contribuci— mŽs emblemˆtica pel que fa a lÕimpacte de Maragall en
lÕacad•mia britˆnica fou la publicaci— el 1963 de La poesia de Joan Maragall, dÕArthur
Terry qui, des de la Universitat de Belfast, continuava la saga del professor Gonzˆlez
Llubera. En aquesta obra Žs on Terry fa una apreciaci— de lÕobra de Joan Maragall a
partir dÕuna aproximaci— molt personal a la cr’tica po•tica que ell mateix ja havia anat
forjant en la seva obra anterior. A la seva confer•ncia ÇTwo views of PoetryÈ, ell
posava la poesia Çentre la no-verbalitat i la discursivitatÈ:
Tant si creiem, com ho feien al Renaixement, que les nostres idees, sentiments s—n
percepcions de les veritats divines, com si preferim pensar que sorgeixen dÕun ordre
dÕimpulsos preconscients, no hi ha dubte que la riquesa de la poesia dep•n de la seva
posici— entre els dos extrems: el de la comunicaci— no verbal i el de la declaraci—
discursiva10.

Les idees sobre la cr’tica que aplica Terry, com ell mateix reconeix a lÕÇAdvertimentÈ a
la segona edici— del llibre, sÕinspiren en les que explicaven I. A. Richards al seu llibre
Principles of Literary Criticism (Londres 1948) i John Holloway a The Victorial Sage:
Studies in Argument (Londres, 1953). Sembla doncs que per a Terry, igual que per a I.
A. Richards, la literatura, i mŽs espec’ficament la poesia, ajuda al lector a comprendre la
vida, i el paper del cr’tic Žs precisament, el dÕajudar al lector a entendre la poesia:
Si un poema representa un tipus de s’ntesi molt especial, com la literatura en conjunt,
Žs capa• dÕafegir quelcom dÕimportant a la nostra comprensi— general de la vida. Dit
dÕuna altra manera: un poema sempre contribueix a quelcom que es troba mŽs enllˆ de
si mateix, i una part de la feina del cr’tic consisteix a demostrar la natura dÕaquesta
contribuci—. Es tracta dÕuna feina que probablement tan sols pot acomplir dÕuna
manera adequada un cr’tic excepcional; tanmateix, en un nivell mŽs modest,
lÕessencial consisteix a preguntar-se, no solament com un poema aconsegueix els seus
efectes, sin— tambŽ qu• Žs all˜ que ha aconseguit mitjan•ant aquests efectes. Aix’, mai
no Žs suficient analitzar les complexitats dÕun poema com si la complexitat fos un
valor en si mateixa; all˜ que volem saber Žs quant sÕha guanyat per tals mitjans en
termes de lÕexperi•ncia vital11.

Per˜ Žs una tasca molt dif’cil, doncs:
Aquesta insist•ncia en el poder que tŽ la poesia de renovellar les mateixes fonts de la
percepci— no deixa de crear certs problemes per al cr’tic que intenti restar fidel a la
seva pr˜pia experi•ncia de lector. MŽs concretament, li Žs qŸesti— de trobar una
manera de parlar dÕuna poesia determinada sense trair ni la seva for•a ni la seva
capacitat per a suggerir unes implicacions que solen transcendir la mateixa mat•ria

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Citat per Peter FRANCE a ÇArthur Terry: An AppreciationÈ. Word in Time: Poetry, Narrative,
Translation. Essays for Arthur Terry on the occasion of his 70th Birthday. Colchester: University of Essex,
p. 6-9, p. 7.
11
TERRY, Arthur. ÇPr˜legÈ a Sobre poesia catalana contemporˆnia. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 710, p. 9.
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verbal del poema. Es tracta, evidentment, dÕun ideal dif’cilment assequible, per˜ que
mai no sÕha de perdre de vista12.

ƒs basant-se en aquestes consideracions que Terry opta per la t•cnica del Çclose
readingÈ per a la seva interpretaci— dels poemes de Maragall. Ens diu:
Aquest llibre no vol Žsser sin— un guia discret a la poesia de Maragall, Žs a dir, un
llibre del qual el lector podrˆ prescindir com mŽs sÕendinsi ell mateix en la
comprensi— dels poemes. [...] Tanmateix, esperem haver donat una visi— de conjunt de
la poesia maragalliana que pugui servir com a base per a la cr’tica futura que vindrˆ a
rectificar aquest intent nostre13.

No obstant i aix˜, com diria 27 anys mŽs tard en publicar la segona edici— del llibre,
aquest Çclose readingÈ no Žs una parˆfrasi sin— una anˆlisi de la relaci— entre les
sensacions i els conceptes que constitueixen els poemes:
Sempre he pensat que el comentari dÕun poema que se cenyeixi a all˜ a que sÕaplicaria
igualment a una parˆfrasi en prosa no constitueix una interpretaci—. Qualsevol poema
aut•ntic en fi Ði la majoria dels poemes de Maragall ho s—nÐ consisteix en unes
estructures imaginatives que depenen simultˆniament de la colálocaci— exacta de mots
i de sons dins un context molt prec’s, i de les relacions mŽs ˆmplies de sensacions i
conceptes que determinen el conjunt del poema. ƒs aix˜ que he intentat analitzar, no
sŽ amb quin •xit, tot pensant que fer altrament seria trair la for•a, i alhora el sentit,
dÕun poema determinat14.

DÕaquesta manera, la intenci— del cr’tic Žs la dÕanalitzar el poema i deixar que aquest
parli per s’ sol. Ja des del comen•ament, aquesta manera de tractar la poesia va incitar
participaci— entre els estudiosos catalans i, tan bon punt es va publicar el seu estudi
sobre Maragall, Mariˆ Manent en va exaltar el valor de la seva lectura personal tot dient
que:
El seu m•tode estimula, Žs cert, la imaginaci— del lector, lÕempeny a explorar la
possibilitat dÕaltres interpretacions de la poesia maragalliana: per˜ la mod•stia amb
qu• Terry exposa el seu prop˜sit podria fer-nos creure que es tracta dÕuna cr’tica
purament impressionista i suggestiva15.

De fet, la impressi— que va deixar entre els catalans, com explica Manent a continuaci—,
fou for•a diferent. Ens diu:
ƒs en realitat, un llibre profund, rigor—s, admirablement constru•t. LÕexposici— cr’tica,
desplegada a travŽs dÕuna erudici— densa i vˆria Ðreferida a set o vuit literaturesÐ hi
arrenca dÕaquell assaboriment intu•tiu dels poemes sense el qual no seria efica•
lÕestricta anˆlisi formal ni lÕajut del context cultural i hist˜ric. (p. 15)

Tot i lÕelement anal’tic que aquests ÇNew criticsÈ proposaven, lÕactitud de Terry era
molt mŽs generosa i no negava en absolut el valor de la part mŽs humana dels poetes: la
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seva vida, el seu estatus social i el seu sentiment de difer•ncia nacionalista, cosa de la
que Manent era conscient quan comentava que:
El llibre de Terry ens mostra amplament com, per dilucidar aquesta experi•ncia, cal
acudir mŽs dÕuna vegada a les ÒcircumstˆnciesÓ, a la biografia, a la situaci— cultural o
social, a dÕaltres escrits de lÕautor (i amb mŽs motiu tractant-se dÕun escriptor tan
coherent com Maragall), als comentaris de la cr’tica contemporˆnia. (p. 46)

I en una altra ressenya, Manent conclo•a que: Çla intensitat del llibre no defalleix en cap
moment, i sovint fins i tot ens produeix la impressi— que sentim parlar de Maragall per
primera vegadaÈ16. I, de fet, quan el 1981 Edicions 62 va crear la MOLC (les millors
obres de la literatura catalana), fou precisament a Arthur Terry a qui li van demanar que
fes lÕantologia de Maragall i la introducci— al volum, a la que acaba descrivint al nostre
poeta dient que:
Amb totes les seves complexitats i hesitacions, Maragall demostra una fe invariable en
la importˆncia de la poesia i en la seva capacitat per a influir sobre la conducta
humana en el seu nivell mŽs profund, que el relaciona directament amb els mŽs grans
poetes del Romanticisme i que li assegura in lloc preeminent entre els de la seva
pr˜pia llengua17.

Per˜ la feina cr’tica de Terry no va quedar aqu’. A lÕany 2000 Quaderns Crema va
publicar la segona edici— del seu llibre sobre Joan Maragall, tot i que aquesta no afegeix
res mŽs que una nota de dues planes a la versi— original, per˜ s’ que puntualitza que en
els trenta-set anys transcorreguts el que ha millorat molt Žs el coneixement i la
bibliografia que existeix sobre el modernisme i, mŽs espec’ficament, la interpretaci—
dÕÇEl Comte ArnauÈ, que havia fet Joan Llu’s Marfany des de la Universitat de
Liverpool, i la lectura del ÇCant espiritualÈ que havia fet Eduard Valent’18. Amb mŽs
detall, ell donaria, tambŽ en catalˆ, una lectura cr’tica dÕaltres poemes maragallians al
seu article ÇLa poesia de Joan MaragallÈ, publicat a la revista electr˜nica Journal of
Catalan Studies el 200119. Per˜ tot i que Terry va passar molts anys parlant de Maragall
al lector catalˆ, tambŽ va compartir la seva fascinaci— amb el lector anglosax— amb la
publicaci—, el 1972, del seu Catalan Literature, un volum que es reeditaria el 2003 amb
el t’tol A Companion to Catalan Literature i en el qual Maragall hi figura
contundentment en el cap’tol 3 sobre el segle XIX, dins la secci— que dedica al
Modernisme i que tracta de Rusi–ol i Maragall20.
ƒs a partir dels anys 70 que Geoffrey Ribbans comen•a la seva monumental tasca de
lÕedici— castellana de lÕobra de Maragall, que apareix a Castalia el 1984 i el 1989 que
Maria Guitart Ribas publica lÕarticle ÇFaust and the Cant EspiritualÈ, a la Catalan
Review21. Per˜ lÕatenci— per aquest autor agafarˆ embranzida especialment el 1995,
quan Josep Maria Solˆ SolŽ i Ellen Ginsberg publiquen a Peter Lang New York el
volum Modern Catalan Literature, dins el qual hi figuren varis cap’tols sobre o
relacionats amb Joan Maragall, com per exemple el de Josep Maria Solˆ SolŽ mateix,
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ÇSobre el ÒCant espiritualÓ de Joan MaragallÈ22, i de la mateixa •poca serˆ lÕarticle de
Geoffrey Ribbans, ÇEl mejor poeta de Espa–a del a–o 1900È publicat en castellˆ a la
Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, el 199523. A partir dÕaqu’ el
2003 surt a Catalan Review lÕarticle de Ëlvaro A. Ayo, ÇMemories of Iberian Identities:
Joan Maragall's Catalan Room of His OwnÈ on sÕanalitza el nacionalisme maragalliˆ, el
seu ideal ib•ric i la seva visi— de la relaci— que hauria dÕexistir entre Catalunya, Castella
i Portugal (p. 13) que es decanta per un federalisme (altrament denominat Iberisme) (p.
16), i el 2004 apareixen els articles de Josep Miquel Sobrer ÇLa gran encisera: Three
Odes to Barcelona, and a FilmÕ i de Geoffrey Ribbans, ÇJoan Maragall, at the Edge of
Modernity. (In Memory of Arthur Terry)È tambŽ a Catalan Review on es recalca la
influ•ncia de Nietzsche en el nostre poeta (p. 101)24.
La promoci— de Joan Maragall dins altres contextos ha estat tambŽ evident amb la
publicaci— el 2005 dels articles de Richard A. Cardwell, ÇHistory and Historiography:
Joan Maragall and the Search for RootsÈ a Studi Ispanici i el de Brad Epps, ÇBetween
Europe and Africa: Modernity, Race, and Nationality in the Correspondence of Miguel
de Unamuno and Joan MaragallÈ a Anales de la Literatura Espa–ola Contempor‡nea,
on es recalquen tant la Çmanera po•tico-religiosa dÕentendre la realitatÈ de Maragall (p.
98) com les seves perspectives nacionalistes en la relaci— de Catalunya amb Europa i
Ëfrica en contrast amb les opinions i actituds de Miguel de Unamuno 25 . I, mŽs
recentment, els Catalans, en aquest cas per boca dÕAugust Bover amb lÕarticle
ÇVerdaguer, Talrich i Maragall en els or’gens de Josep Sebastiˆ Pons com a poeta
catalˆÈ han anat posant al corrent als lectors internacionals de la continuada influ•ncia
de Maragall en les generacions posteriors26.
Concloent, doncs, podem dir que, de la mateixa manera que Maragall ha estat una de
les grans personalitats de la literatura catalana utilitzades com a punt de refer•ncia en la
justificaci— hist˜rica del desenvolupament de la nostra literatura, quan sÕha tractat de fer
con•ixer aquesta literatura als lectors angloparlants, Maragall ha estat tambŽ un dels
puntals indispensables. La contribuci— feta per la cr’tica anglosaxona Žs que, grˆcies a
lÕanˆlisi derivada de lÕaplicaci— de les t•cniques del ÇNew CriticismÈ, lÕha colálocat
dintre del context molt mŽs ampli de literatura comparada, a mŽs a mŽs de constituir-la
com a exemple irrefutable de la capacitat po•tica de la nostra llengua de principis del
segle XX i com a inspiraci— de molts dels grans poetes catalans posteriors. Aquesta
apreciaci— cr’tica en llengua anglesa no sols ha fet possible disseminar lÕobra i la
personalitat de Joan Maragall entre el gran nombre de lectors dÕaquest idioma, sin— que
ha ajudat a refermar la imatge de la cultura catalana en general des dÕuna perspectiva
acad•mica i de gran prestigi.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22

SOLË-SOLƒ, Josep M. ÇSobre el 'Cant espiritual' de Joan MaragallÈ. Modern Catalan Literature. Ed.
Josep M. Solˆ-SolŽ and Ellen Ginsberg. Catalan Studies: Translations and Criticism vol. 18, New York:
Peter Lang, 1995. 137-49.
23
RIBBANS, Geoffrey. ÇEl mejor poeta de Espa–a del a–o 1900È. Revista de Lengua y Literatura
Catalana, Gallega y Vasca, 4 (1994-1995), p. 321-28.
24
SOBRER, Josep Miquel. ÇLa gran encisera: Three Odes to Barcelona, and a FilmÈ. Catalan Review:
International Journal of Catalan Culture, 18.1-2 (2004), p. 121-28. RIBBANS, Geoffrey. ÇJoan Maragall,
at the Edge of Modernity. (In Memory of Arthur Terry)È. Catalan Review: International Journal of
Catalan Culture, 18.1-2 (2004), p. 97-105.
25
CARDWELL, Richard A. ÇHistory and Historiography: Joan Maragall and the Search for RootsÈ. Studi
Ispanici, 30. (2005), p. 159-177. EPPS, Brad. ÇBetween Europe and Africa: Modernity, Race, and
Nationality in the Correspondence of Miguel de Unamuno and Joan MaragallÈ. Anales de la Literatura
Espa–ola Contempor‡nea, 30.1-2 (2005), p. 97-132.
26
BOVER I FONT, August. ÇVerdaguer, Talrich i Maragall en els or’gens de Josep Sebastiˆ Pons com a
poeta catalˆÈ. Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, 22 (2008), p. 95-111.

!
!

