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BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
L'autor Ignasi Moreta ha compilat en el llibre 'No et facis posar cendra'
(Fragmenta) el pensament religiÃ³s de Joan Maragall, perÃ² ofereix una
perspectiva allunyada del "tÃ²pic": sense cap preocupaciÃ³
confessional, anticlerical en ocasions i mÃstic en alguns textos.
Segons ha explicat l'autor aquest dijous a la presentaciÃ³ de l'obra, 'No
et facis posar cendra' Ã©s la "primera biografia intelÂ·lectual de
l'escriptor" que "posa l'accent en la seva dimensiÃ³ religiosa.
El professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ressegueix a fons el
pensament i religiÃ³ de Maragall al llarg de la seva trajectÃ²ria vital, i
assenyala les constants i els girs que es produeixen en totes les etapes
de la seva producciÃ³.
Les fonts utilitzades sÃ³n els textos de l'escriptor, consultats en les
millors edicions i en els originals manuscrits, aixÃ com el seu llegat
documental custodiat a l'Arxiu Maragall en la Biblioteca de Catalunya:
agendes de butxaca, calendaris, cartes i postals, manuscrits inÃ¨dits,
edicions en vida de l'autor, biblioteca personal i del pare de l'escriptor.
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