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21 digte Pablo Neruda Hent PDF Forlaget skriver: Denne fantastiske samling af hidtil ukendte digte er fundet
af arkivarer på Pablo Neruda Foundation i Chile.

I 1986 overdrog Pablo Nerudas enke Matilde Urrutia kasser med Nerudas manuskripter til The Pablo Neruda
Foundation, som er ansvarlig for vedligeholdelse og bevaring af Neruda hus, der i dag er museum. Og i
mange år har manuskripter, bøger og notater ligget uberørt i arkivet. Men i 2011 påbegyndte The Pablo
Neruda Foundation et stort arbejde med at lave et komplet katalog over alle Pablo Nerudas digte, både

håndskrevne og maskinskrevne. Undervejs i dette arbejde opdagede arkivarerne en række hidtil ukendte og
ikke offentliggjorte digte i Pablo Nerudas gemmer.

Digtene har været skrevet på servietter, teaterplakater, kvitteringer og i stilehæfter og notesbøger. Nerudas
hidtil ukendte digte er fulde af eros og hjertesorg, komplekse ordspil og dyb undren og indsigt. og lægger sig
dermed i forlængelse af Nerudas kendte poesi, der overvinder fortvivlelse og fejrer det levende, ligesom

digtsamlingen er fuld moden fantasi, kærlighedsdigte, oder og anekdoter.
Digtene er blevet samlet i digtsamlingen ’21 digte om kærlighed og andet’ af Pablo Neruda med forord af
biblioteks- og arkivdirektør Darío Oses for The Pablo Neruda Foundation og med efterskrift af noter, der

beskriver hvor digtene er blevet fundet, og hvordan de relaterer sig til hans offentliggjorte arbejde.
Denne digtsamling på dansk indeholder fuldfarve reproduktioner af de håndskrevne digte.
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