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Pàtria, nació, poblé

Jacint Verdaguer 
Patria
Edició de Narcís Garolera 
Edicions de 1984, Barcelona, 2002.

Editât després de Canigó, amb 
una orientació temàtica dife- 
rent, Patria (1888) ja no es re- 
fereix al passai glorios d’una 
Catalunya ideal, com Canigó, o 
a una cosmografia gegantina, 
corn UAtlàntida-, com diu l'edi- 
tor del llibre — gran estudios de 
l'obra verdagueriana— , Pàtria 
és la culminació de la carrera 
literària de l’autor, al servei de 
la tradició catalana i cristiana 
— Pàtria i fe—  que guiava el 
catalanisme tradicionalista en- 
capçalat, a Vie, per Morgades i 
Colteli. Aquest recull un xic 
miscel-lani sembla que Verda
guer el va iniciar el 1881, 
quedà arrambat amb la pro
duced de Canigó, i no va tor
nar a reprendre'l fins el 1887, 
on cop enllestit el gran poema 
pirinec. És molt interessant la 
presentació que en fa Narcís 
Garolera, perqué ens situa ni 
que sigui amb quatre pinzella- 
des davant la qiiestió bàsica: 
Què és la pàtria per a Verda
guer? Fins on arriba el seu ca
talanisme, lligat sempre a una 
visió cristiana i providencialista 
del món, i, per tant de Cata
lunya? Casacuberta ja va fer 
veure que el sentit de pàtria en 
Verdaguer té tres dimensions: 
la comarcal, la catalana i l’es- 
panyola. És per aixó que poden 
conviure dintre del mateix llibre 
l'«Oda a Barcelona» amb, per 
exemple, «I a batalla de Le 
pant». Garolera recupera en 
aquest títol el Pròleg inicial de 
Cullell que havia estât retirât 
per la censura franquista en les 
edicions anteriors. A més, nor- 
malitza l’ortografia, utilltzant 
sempre corn a base la primera 
edició de l’obra, ja que les se- 
güents edicions tenien diverses 
mancances. No es tracta, però, 
d'una edició crítica.—  G.O. de 
L.B.

Eis desastres de Ruanda

Jean Hatzfeld
La vida nua. Relats dels aiguamolls 
ruandesos
Traduccio de Rosa M. Vallribera I Fius 
Edicions de 1984, Barcelona, 2001.

Aquest llibre escruixidor va sor
tir  en francès el 2000, a les 
Editions du Seuil. Jean Hatz- 
feld, periodlsta del diari «Libé
ration», va passar uns quants 
mesos a Ruanda després dels 
greus aldarulls que van portar, 
el 1994, a l’assassinat de mol- 
tissims tutsis per part de les 
milicies hutus i fins i tôt dels 
seus mateixos veïns, igualment 
hutus. Alguns dels supervi- 
vents dels turons de Nyamata 
li van explicar amb tota mena 
de details les escenes de terror 
i la brutalitat extrema d’aquells 
moments, que dissortadament 
van anar seguits per noves 
onades de repressié, aquest 
cop contra els hutus, que ja no 
son tractades per l’autor. Tôt 
plegat no permet encara de fer 
la histôria del que va passar re- 
alment a Ruanda, perd ofereix 
un munt d’elements tràgics, 
que donen abundosa matèria 
de reflexiô, acompanyats d'un 
glossari i d’una breu cronologia 
ruandesa des de la dominaciô 
belga fins ara.—  A.C.

El cinquantenari de la mort d’Em
manuel Mounier

Agusti Colomer i August Monzon, eds. 
Emmanuel Mounier i la tradició perso
nalista
Universität de València, 2001.

Amb motiu del cinquantè ani- 
versari de la m ori del gran pen- 
sador francès Emmanuel 
Mounier, el 22 de mar$ de 
2000 , un grup d ’investlgadors 
de l’àrea de Filosofia del Dret i 
Filosofia Politica de la Universi
tä t de València van organitzar 
un congrés sobre «El persona- 
lisme comunitari avui» i ara 
ens en fan arribar les actes, 
que contenen un seguit de va- 
luosos treballs sobre el perfil 
biogràfic i Intel-lectual de Mou
nier, sobre el marc historic, so
bre les perspectives filosòfiques 
i sobre la projecció social i po
litica. Hi destaquem la col-la- 
boració de Benjamin Rlvaya 
sobre la primiera recepció i el 
fracàs del personalisme a l’Es- 
tat espanyol i l’apèndix sobre 
trajectories personalistes al 
Pais Valencià.—  G.B.
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Un historiador terrassenc

Ángels Ventayol i Bosch
Josep Soler i Palet, polític i historiador
Fundado Torre del Palau, Terrassa, 2001.

Josep Soler i Palet és un gran 
personatge terrassenc, que ja 
compta amb una bibliografía 
important. Ara Ángels Ventayol 
i Bosch, Ilicenciada en historia 
moderna i contemporánia per 
la Universität Autónoma de 
Barcelona, relaciona «la seva 
trajectória humana amb la 
seva producció escrita, per tal 
d’explicar-les dins del seu con- 
text historie I contribuir al seu 
coneixement i a l'aprofitament 
científic i social de la seva 
obra», com assenyala al seu 
próleg Pere Puig i Ustrell. Se- 
gons Ángel Venta nyol, Soler, 
d’una familia benestant, va ser 
una persona decisiva en el ca
talanisme polític de Terrassa i 
alhora posá les bases de la his
toriografía terrassenca, que es- 
devingué una via per a la 
legitimació del seu naciona- 
lisme. Estigué també relacionat 
amb la Reial Académia de Bo- 
nes Lletres de Barcelona i amb 
l’Ateneu Barcelonés i amb mol- 
tes altres institucions de Barce
lona.—  F.A.
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