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Lluïsa Plans, a l’esquerra, amb Ricard Torrents, el dia de la presentació del llibre al Palau Moja de Barcelona

Vic

Jordi Vilarrodà

“Pel mes de maig de l’any 
1893, després dels Jocs Flo-
rals, se m’allunyà traïdora-
ment de Barcelona, amb la 
tàcita nota de boig”. És el dia 
17 de juny de 1895, i Jacint 
Verdaguer adreça aquesta 
carta al director del diari de 
tarda El Noticiero Universal  
de Barcelona, com a intro-
ducció dels articles que a par-
tir d’aquest moment comen-
çarà a publicar explicant la 
seva tragèdia personal. El 
conjunt d’aquests articles, 
aplegats sota el títol d’En 
defensa pròpia, va sacsejar la 
societat catalana de l’època 
“d’una manera que ara no 
ens podem imaginar”, explica 
la filòloga Lluïsa Plans. Ella 
ha estat la responsable de 
l’edició definitiva d’aquests 
articles, en el volum 17 de 
l’Obra Completa de Jacint 
Verdaguer, que va veure la 
llum el passat mes de novem-
bre. El conjunt d’aquests 33 
articles, publicats entre 1895 
i 1897 en diversos diaris, són 
un capítol cabdal de l’obra en 
prosa de Verdaguer i fona-
mentals per entendre la seva  
biografia. 

Verdaguer va gosar enfron-
tar-se a la jerarquia eclesiàs-
tica, que a través del bisbe 
Morgades portava dos anys 
mantenint-lo allunyat “de 
mos editors, de mos llibres i 
fins de mos mateixos manus-
crits”. Prèviament, havia 
caigut també en desgràcia de 
qui havia estat el seu protec-
tor, el marquès de Comillas. 
Que decidís recórrer a la 
premsa va crear una commo-
ció: “Ell sabia el carisma que 
tenia... a les esglésies es can-
taven les seves cançons, era 
un poeta popular per L’Atlàn-
tida i Canigó”, recorda Lluïsa 
Plans. Els articles en què 
comença a desgranar el cal-
vari personal que està patint 
–li han retirat fins i tot el 
permís per oficiar missa– és 
relatat a través dels diferents 
articles, que primer surten 
a El Noticiero Universal i 
posteriorment a La Publi-
cidad, un diari considerat 

‘En defensa pròpia’, darrer volum publicat 
de l’Obra Completa de Verdaguer, aplega els 
articles escrits pel poeta a la premsa quan es 
trobava en plena crisi personal. La filòloga 

Lluïsa Plans ha tingut cura d’aquesta edició, 
última que es fa a través d’Eumo Editorial. Els 
acords a què va arribar amb el seu actual soci, 
Edicions 62, no inclouen aquest projecte.

Òmnium Osona 
convoca la 16a 
edició del premi 
Boira de teatre

Vic

J.V.

Òmnium Cultural d’Osona ha 
fet pública la convocatòria de 
la 16a edició del Premi Boira 
Òmnium de Teatre, que es 
concedeix a obres presenta-
des per autors d’arreu dels 
Països Catalans i que organit-
za conjuntament amb GALL 
(Grup d’Actors del Lluça-
nès). Fins al dia 15 de febrer 
es poden presentar originals: 
obres inèdites escrites en 
català, que s’han d’enviar a 
la seu d’Òmnium, a l’Ate-
neu La Central. El jurat 
tindrà en compte, a més de 
l’originalitat dels textos, les 
seves “possibilitats reals” de 
representació. El veredicte es 
farà públic en la segona quin-
zena d’abril, i el guanyador 
s’endurà un premi de 1.000 
euros, a més d’una edició 
privada dins de la col·lecció 
“Llibres de l’Apuntador” i la 
posada en escena o lectura 
dramatitzada del text. 

Aquest és el segon any que 
Òmnium d’Osona i el GALL 
convoquen conjuntament el 
premi, que havia començat 
a través de la desapareguda 
Coordinadora de Grups de 
Teatre Amateur d’Osona i 
amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament de Vic, que va 
desaparèixer a causa de les 
restriccions de pressupost. 
En un primer moment, el 
premi era limitat a autors 
osonencs, però després es va 
ampliar el seu àmbit. L’any 
passat, el jurat va declarar 
el premi desert però va con-
cedir una menció a l’autor 
mallorquí Sebastià Portell, 
per l’obra Sa mort de na Mar-
galida. L’anterior guanyador 
havia estat el manlleuenc 
Emili Jané, amb l’obra Al 
límit, que es va estrenar l’any 
passat. 

d’esquerres. “Ningú no s’ho 
podia pensar... uns li donen 
suport perquè Verdaguer té 
molts amics, altres diuen que 
s’ha tornat boig”. En qualse-
vol cas, des del punt de vista 
literari, Verdaguer dóna en 
aquests articles editats per 
Lluïsa Plans la mesura de la 
seva qualitat com a prosista. 
“Verdaguer era un perfec-
cionista sempre, i també 
quan escrivia articles”, diu 
l’autora. Abans de donar a 
la llum cada una d’aquestes 
peces, els ha revisat a fons: 
“Tria les paraules, corregeix, 
s’ho mira molt...”. Això es pot 
comprovar en els canvis que 
introdueix des del manuscrit 
a la publicació definitiva, 
documentats en una extens 
aparell de notes que acom-
panya l’edició. Lluïsa Plans 
també ha recollit alguns dels 
esborranys que Verdaguer 
va preparar per a articles 
que van quedar inèdits. Mal-
grat que la seva postura era 
ferma, “no volia ofendre a 
ningú gratuïtament... s’excla-
ma del Bisbe Morgades però 
també escriu que està equi-
vocat”. Però de cap manera 
no improvisa: “Els articles 
d’En defensa pròpia no són el 
resultat d’una rauxa”. 

El llibre es va presentar 
amb tots els honors al Palau 

Moja de Barcelona, just al 
lloc on Verdaguer servia de 
capellà amb els Comillas. 
Però si no s’ho posa remei, 
la presentació d’En defensa 
pròpia podria ser la darrera, 
si més no durant un temps. 
L’Obra Completa de Verda-
guer és un ambiciós projecte 
editorial que està planificat 
en 42 volums, en els quals 
s’havia de recollir tota la seva 
obra. Impulsat per la Societat 
Verdaguer, comptava fins ara 
amb dos altres socis: la UVic 

i Eumo Editorial. L’entrada 
del Grup 62 en l’editorial 
universitària de Vic ha dei-
xat fora de joc projectes com 
aquest, del qual és impossi-
ble treure’n cap rendibilitat 
econòmica. També és mal 
moment per buscar suport 
de les administracions, tot 
i que En defensa pròpia s’ha 
publicat amb un ajut del 
Ministeri de Cultura. En 
qualsevol cas, està clar que 
serà el darrer volum publicat 
per Eumo: “Eumo no conti-

nuarà fent-ho”, confirma la 
seva directora, Montse Ayats. 
“Hi ha moltes dificultats 
per tirar endavant projectes 
com aquest”, assegura. Ara 
com ara, tampoc disposen 
“de cap original pendent de 
publicar”, perquè l’elaboració 
és lenta: bona part provenen 
de tesis doctorals que s’han 
d’adaptar i revisar, a més de 
dotar-les d’un estudi intro-
ductori molt complet. Això 
també fa que el ritme de 
publicació sigui lent. Amb 
En defensa pròpia tot just 
són vuit els volums de l’Obra 
Completa que han sortit al 
llarg de 17 anys. 

Ramon Pinyol, vicepresi-
dent de la Societat Verda-
guer, assegura que ja s’estan 
buscant sortides per al futur, 
fins i tot per accelerar la 
publicació de noves obres. 
“La idea és que ho assumei-
xi la Fundació Verdaguer, 
ampliant els seus objectius 
amb el d’editar obres”, expli-
ca. La Càtedra Verdaguer 
de la UVic hi continuaria 
donant suport, però cap 
d’aquestes institucions no va 
sobrada de recursos econò-
mics: una de les opcions pos-
sibles seria publicar les obres 
en format digital i fer només 
un tiratge limitat de llibres 
en paper. 

‘En defensa pròpia’ és l’últim 
volum de l’Obra Completa de 
Verdaguer que publica Eumo
Lluïsa Plans ha editat els articles del poeta escrits en el moment més crític de la seva vida

Fins ara només 
s’han publicat          
8 volums dels        
42 planificats 

Presenten a l’ACVic 
una revista infantil 
sobre arquitectura

Vic Amag! és el nom d’una 
revista internacional d’ar-
quitectura pensada per a 
un públic infantil, que es 
presentarà aquest dijous a 
l’ACVic, Centre d’Arts Con-
temporànies. L’acte tindrà 
lloc a les 6 de la tarda i serà 
a càrrec de Jorge Raedó, el 
seu director. Amag! va néixer 
l’any passat i té una perio-
dicitat mensual, comptant 
que cada mes es publica un 
article i al final de l’any s’ob-
té el conjunt de la revista en 
paper. 


