
edy no s’havia interessat gens pels poemes
que Masters li enviava amb l’esperança que
els publiqués a la seva revista, però els dos
van acabar establint una fructífera relació
epistolar.  

L’any 1906 Masters va tenir la idea d’es-
criure una novel·la sobre les seves experièn-
cies vitals de jove, a cavall entre dos pobles
de l’estat d’Illinois, Lewistown i Petersburg,
a la riba del riu Spoon i Sangamon, respecti-
vament.  Aquest projecte narratiu va ser
l’espurna inicial de l’Antologia de Spoon Ri-
ver.  L’estiu del 1909, Reedy va suggerir que
Masters llegís l’Antologia Palatina i li va fer a
mans un exemplar de les famoses versions
poètiques del professor J. W. Mackail d’Ox-
ford, publicades el 1890.  En passar el llibre
per l’adreçador, Masters es va adonar que
s’havia equivocat de gènere literari i el que
volia escriure era un llibre d’epitafis mo-
derns a la manera de l’Antologia Grega.  Sen-
se saber-ho, Masters ja havia fet el segon pas
cap a l’escriptura de la seva gran obra.

Masters era advocat de formació i profes-
sió, de manera que era un autodidacte en el
terreny de la literatura.  En aquesta època de
la prehistòria de l’Antologia de Spoon River,
entre el 1906 i el 1914, llegia d’una manera
intensa i desordenada, però certes lectures
van ser decisives i se’n pot rastrejar la in-
fluència a la seva obra mestra:  Homer,
Dante, Spinoza, Goethe, Shelley, Browning,
Whitman, Ibsen, i els seus coetanis, el no-
vel·lista Theodore Dreiser, el grup avant-
guardista dels Imatgistes, i els poetes Carl
Sandburg i Vachel Lindsay.

El desllorigador de tot plegat va venir la
primavera del 1914, després d’una llarga
conversa amb la seva mare, plena de records
de joventut.  Tot va quallar en un moment: 
les experiències de jove a Lewistown i Pe-
tersburg a la vora de dos rius, les lectures ge-
nerals, l’experiència de primera mà de l’An-
tologia Palatina i el projecte de la novel·la
autobiogràfica reconduït cap a un llibre
d’epitafis moderns.  Els 214 poemes origi-
nals de l’Antologia de Spoon River van bro-
llar en poc més de vuit mesos, i es van publi-
car serialitzats a les pàgines de la revista de
Reedy, entre el 29 de maig del 1914 i el 15 de
gener de 1915, sota el pseudònim de Dexter
Wallace, una combinació curiosa del cog-
nom de soltera de la seva mare, Emma Dex-
ter Masters, i el segon nom del seu pare,

er fi algú ha tingut la bona pensada
de publicar en català l’Antologia de
Spoon River (1915), del poeta, nar-

rador, dramaturg, assagista, memorialista i
articulista nord-americà, Edgar Lee Mas-
ters (1868-1950).  I aquest algú és el poeta,
crític, dramaturg i ara editor Roger Costa-
Pau, que, juntament amb la seva germana
Marta Costa-Pau, periodista i filòsofa, s’ha
aventurat a ressuscitar i redireccionar l’edi-
torial Llibres del Segle.  El primer volum de
la segona època del segell familiar és la versió
íntegra de l’obra mestra indiscutida de Mas-
ters, traduïda per dos poetes de vàlua, Jaume
Bosquet i Miquel Àngel Llauger.  Aquí tenim
una nova mostra de l’atreviment i l’entusias-
me de les petites editorials al panorama del
mercat del llibre en català. Hem hagut d’es-
perar exactament 61 anys per tenir l’obra fi-
nalment en català.  Les primeres versions de
poemes de Masters van aparèixer a Una an-
tologia de la lírica nord-americana (1951)
d’Agustí Bartra.  La famosa antologia de
Bartra era un mostrari de la poesia moderna
als Estats Units, de Walt Whitman a Peter
Vierek.  Bartra tenia quatre idees in mentis a
l’hora de muntar la seva tria:  demostrar que
el català era una gran llengua literària, enri-
quir la seva tradició, obrir les portes
a la modernitat i estimular joves
traductors.  

Bosquet i Llauger han tingut
present el precedent de Bartra.  A
la vista del resultat, en una bella i
acurada edició bilingüe, l’espera
ha valgut la pena.  A més, estic
segur que el llibre tindrà l’èxit
que es mereix perquè es tracta
d’una d’aquelles obres tan singu-
lars i originals que, per més que
l’hagin llegida en una altra llen-
gua, els lectors d’aquest país vol-
dran adquirir-la i llegir-la en la
seva pròpia llengua.

El procés de creació de l’Anto-
logia de Spoon River va passar per
dues fases importants:  la llarga pre-
paració i l’escriptura febril.  Masters havia
encetat la seva carrera com a poeta el 1898,
però aviat es va sentir atret pel teatre i l’as-
saig polític.  L’any 1904 va entrar en contac-
te amb William Marion Reedy, l’ànima
d’una de les revistes literàries més influents
de l’època, Reedy’s Mirror (1891-1944).  Re-
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Un riu que es
diu Masters
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La traducció de Bosquet i Llauger
és de gran rigor filològic perquè
segueix el text canònic establert pel
professor John E. Hallwas de l’any
1992.  I també és de gran valor
artístic perquè reprodueix fidelment
el to general de pastoral tràgic del
conjunt, l’alta concentració de la
voluntat epitàfica i inscriptiva de
cada poema, la gran multiplicitat
coral de veus individualitzades, la
llengua despullada, matisada i
precisa, i la versatilitat del vers
lliure amb el seu ritme sinuós i
subtil.  Bosquet i Llauger han llegit
l’Antologia de Spoon River a fons i
han buscat l’equivalent conceptual i
artístic en català.  L’encaix entre
l’original i la versió catalana és molt
ajustat.  Agustí Bartra tenia tota la
raó del món quan va pensar que la
literatura catalana, la poesia
catalana, més concretament,

acolliria bé una versió
integral de
l’Antologia de
Spoon River.  Ara en
tenim la prova, una
prova que no admet
disputa.
En un poema
esplèndid, A un río
le llamaban Carlos,
aplegat al recull
Hombre y Dios
(1954), Dámaso
Alonso arriba a
fondre’s amb el riu
Charles que passa
per Boston:  “Este
río al que le

llamaban Dámaso,
digo, Carlos.”  Alonso es fon amb el
riu, amb la humanitat, amb la
història, amb l’art de la paraula... 
En aquest mateix sentit, podem dir
que Spoon River és un riu que es
diu Edgar Lee Masters.

Rigor filològic
i valor artístic
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a hores d’ara canòniques com el cicle de re-
lats entrellaçats Winesburg, Ohio, de Sher-
wood Anderson, o l’obra teatral El nostre
poble, de Thornton Wilder, serien absoluta-
ment inconcebibles sense el precedent de
l’Antologia de Spoon River de Masters.  Tant
és així, que Masters va contemplar la possi-
bilitat de portar Wilder davant dels tribunals
per plagi després de l’estrena de la seva obra.

Una vida marcada
L’Antologia de Spoon River va marcar dra-
màticament la vida de Masters.  Abans de la
publicació de Spoon River Masters havia
publicat una dotzena rodona de poemaris,
reculls d’assaig i obres dramàtiques, i tots
havien passat sense pena ni glòria.  Després
de Spoon River Masters va publicar encara
40 llibres més, sense repetir mai el fenomen
de l’èxit de la seva obra mestra.  I això que
va provar tota mena de maniobres per tor-

nar a ficar-se el públic lector a la
butxaca, des d’escriure una conti-
nuació de l’obra, The New Spoon Ri-
ver (1924), fins reconvertir el mate-
rial en prosa autobiogràfica a Across
Spoon River (1936).  Masters és una
figura fonamental de la literatura
nord-americana del segle XX, però ha
passat a la història com a autor d’un
sol llibre.  Des del 1915, sempre ha es-
tat present l’Antologia de Spoon River al
centre mateix del cànon de la literatura
nord-americana.
En el meu cas, encara recordo la famosa
edició del 1963, amb gravats de John i
Clare Romano Ross, que hi havia a la bi-
blioteca de casa dels meus pares.  Tenien
un exemplar d’una edició limitada per-
què eren amics de l’únic fill de Masters,
Hilary, del seu segon matrimoni amb
Ellen Coyne, trenta anys més jove que ell. 
El 1955, cinc anys després de la mort del
poeta, Hilary Masters es va casar amb Polly
Jo McCulloch, cunyada de l’amiga més ín-
tima de la meva mare.  Total, a casa anàvem
plens de Masters i el seu llibre.  I passava
exactament el mateix fora de casa:  noves
edicions, segells commemoratius, muntat-
ges teatrals, recitals, monografies crítiques,
biografies...  Al final,  vaig llegir el llibre
l’estiu que vaig fer 12 anys per la curiositat
de veure què hi trobava tothom que m’en-
voltava.  Vaig quedar fascinat i enganxat
per vida.

En definitiva, Masters havia gastat la part
més important de la seva energia creativa
en escriure l’Antologia de Spoon River quan
només tenia 47 anys.  A partir de Spoon Ri-
ver seria un supervivent literari que amb
afany buscava una segona oportunitat per
tornar a tocar el cel de l’èxit amb els dits. 
Havia aconseguit crear una sola obra única,
una obra que era una mena de gesamtkuns-
twerk o obra total que contenia una visió
completa de la condició humana, amb totes
les seves llums i ombres.

Una obra que resolia en una síntesi l’im-
puls èpic, dramàtic i líric de la poesia occi-
dental.  Una obra que fusionava a la perfec-
ció valors particulars i universals, valors ur-
bans i rurals, models vitals de l’est i l’oest
del país.  Una obra d’una insòlita sinceritat
i autenticitat.  Una obra de càrrega confes-
sional que encarnava simultàniament les
tendències contràries de crisi de valors,
desesper i desig d’evasió, d’una banda, i la
recerca d’alteritat, ordre i unitat, de l’altra.  
Una obra de contrahistòria que plasmava
l’ambient general de desil·lusió i declivi del
gran somni americà, amb la seva promesa
infrangible de llibertat, mobilitat social i
autorealització.  Una obra que posava en
relleu el sentit d’alienació i incomunicació
de l’era moderna. ❋

Hardin Wallace Masters. 
Gràcies a la mediació de William Marion

Reedy, el 31 de desembre Masters va signar
un contracte amb l’editorial MacMillan pel
llibre que apareixeria el 15 d’abril de 1915. 
Va ser un èxit clamorós des del principi,
amb 20.000 exemplars venuts durant els
primers mesos.  El 1916 se’n va publicar una
segona edició ampliada, amb els 243 poe-
mes que ara coneixem.  Davant l’èxit escla-
tant de llibre, el seu amic i admirador Reedy
va afirmar categòricament:  “El riu Spoon
s’ha desbordat i mai més no seran el mateix
la vida de Masters i la literatura d’aquest
país.”  El comentari no podia haver estat
més encertat.  De fet, va ser profètic.

L’Antologia de Spoon River va condicionar
greument, millor dit tràgicament, la vida de
Masters i va influir de manera incontrover-
tible en el desplegament de la literatura
nord-americana al llarg del segle XX.  Obres

Drama
A partir de
l’‘Antologia de
Spoon River’, Edgar
Lee Masters seria
un supervivent
literari que amb
afany buscava una
segona oportunitat
per tornar a tocar el
cel de l’èxit amb
els dits. En
definitiva, Masters
havia gastat la part
més important de la
seva energia
creativa en escriure
aquest llibre quan
només tenia 47
anys.

Edgar Lee Masters és l’autor del
memorable ‘Antologia de Spoon
River’ ARXIU
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