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Miquel Martí i Pol va creuar cartes amb Bartra el 1968
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El poeta terrassenc Agustí Bartra
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Pere Calders va compartir correspondència i exili a Mèxic amb Agustí Bartra
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Cartes de lluny
per a poetes d’ara

S U S A N N A R A F A R T

Jaume Aulet i Jordi F. Fernández (eds.),
Miquel Martí i Pol i Agustí Bartra. Diàleg
epistolar. Ajuntament de Terrassa.

Terrassa, 1999.

Jaume Aulet, Epistolari Pere Calders
Agustí Bartra (I). Ajuntament de

Terrassa. Terrassa, 2001.

B
en sovint les veus dels nostres
poetes s’escolten només quan
destapem la caixa de la inti-
mitat i accedim a les cartes
que han deixat constància de

les seves relacions i amistats. Epístoles i
dietaris representen la fórmula fronte-
rera en què el discurs conscient de per-
sones públiques es retroba amb la since-
ritat de l’home o la dona que, a més
d’escriure, senten l’existència. De mica
en mica, en la pulcra col·lecció Papers
Bartra, dirigida per Jaume Aulet i editada
per l’Ajuntament de Terrassa, ens arri-
ben testimonis de l’epistolaritat que
Agustí Bartra va mantenir amb altres
escriptors i amics. Formalment, el llibre
rebla aquests llaços amb la presència, a la
coberta, de l’ex-libris que Pere Calders va
fer al seu company d’exili.

Tots dos llibrets són en realitat selecció
de contactes força dilatats en el temps.
Jaume Aulet ha optat per oferir única-
ment aquells testimonis útils per a l’es-
tudiós, i, probablement, com a mostra
rellevant del valuós arxiu Bartra diposi-
tat a la Casa Alegre de Sagrera de Ter-
rassa i cedit per Anna Murià. Cartes es-
crites des de Mèxic, en les quals, més que
la nostàlgia, hi trobem el compromís,
l’escepticisme, l’aventura del coneixe-
ment.

L’edició de 1999 conté quatre escrits
creuats entre Bartra i Miquel Martí i Pol.
Tots dos poetes mantingueren una breu

relació epistolar l’any 1968.
Martí i Pol demanava la seva
col·laboració en la secció Gent de
lletres de la revista Oriflama. Ell hi
va respondre amb el poema ini-
cial d’Ecce homo, i unes notes ex-
plicatives del llibre que final-
ment no van sortir. Al to admi-
ratiu del poeta osonenc, alesho-
res en el seu paper d’activista
cultural, Bartra contesta amb
una clara voluntat de fer mes-
tratge. La posposició d’aquell
número a causa de la censura
allarga algunes reflexions inte-
ressants, com ara la consciència
crítica del poeta en l’ambició de
la pròpia obra. Bartra s’allunya
de patrons popularistes i d’una
excessiva accessibilitat poètica
per defensar una poesia univer-
salista amb exigència de pro-
funditat. Aquesta mateixa con-
vicció el fa apassionat en el to
amb què es dirigeix al possible
deixeble. To que es permet per-
què en el fons hi ha la mirada
posada en Catalunya, el desig de
tornar, la idea que ha de complir
un paper, i que es fa evident en
posar de manifest la inquietud
que sent sobre la recepció de les
seves obres.

Les cartes anotades entre Calders i
Bartra responen a una altra mena de
companyonia: la familiaritat i la sinceri-
tat establertes permeten una fluïdesa
epistolar més desinhibida, sense perdre,
però, les referències culturals que les fan
interessants als especialistes. Entre el
1962 i el 1970 Calders i Bartra mantin-
gueren correspondència sovintejada. El
tímid “centreuropeu” com l’anomenava
Anna Murià, en tornar a Catalunya, des-
prés d’haver compartit molts projectes i
feines a Mèxic, no deixà d’oferir a l’amic

absent una imatge optimista de Catalu-
nya: “No et deixaré viure”, li escrigué, per
tal de convèncer-lo del retorn. I no es
cansava de certificar la benignitat d’una
terra que justificava el viatge.

UNES PARAULES BELLÍSSIMES
Sortosament, l’epistolari es conserva
complet i la selecció ja permet de veure
la riquesa d’aquest fons. En les poques
cartes presentades, davant de la joiosa
seducció que empra Calders perquè Bar-
tra es decideixi a tornar, el poeta s’exi-

geix aquest aprofundiment líric de l’e-
xistència i prefereix de dilatar la idea,
recreant-se en el viatge ulissià en unes
paraules bellíssimes: “Sempre hi ha
hagut en mi un daimon que m’empeny
a acceptar les crides del[s] horitzons i
dels atzars. Això forma part també
d’una astúcia ulissiana, molt viva en
mi, que consisteix a dir sí a tot allò que
m’ajudarà a no minvar-me... Sé que
tinc cita amb tu i amb els ametllers
florits del Vallès, que tenen l’olor de la
meva infantesa. Naturalment no et puc
dir el dia, ni l’any, encara, però saps

molt bé que el teu Agustí no
falla mai en les cites del destí”.
Ho escrivia el Nadal nevat del
1962, el mateix any en què es
presentà sense èxit al premi
Riba amb Quetzalcòatl, publicat
ja en castellà. El fons de la po-
lèmica queda explicat en
aquestes pàgines en les quals
descobrim la decepció del po-
eta que interpreta des de Mèxic
la seva posició en la cultura
d’origen.

Amb la pàtria a la gàbia del
cor, Bartra es deixava seduir
pels esculls dels camins, per les
cultures dels encontres, per-
què havia de bastir els seus
mites des de la llunyania. L’ú-
nica carta del llibre signada pel
poeta ens mostra una perso-
nalitat melancòlica i crítica. En
les altres, la veu de Calders
endreça la casa pel retorn, si-
tua la realitat de cada dia, li
refereix la situació de les edi-
torials del moment i l’home-
natge rebut a Can Culleretes
amb la presència d’Aurora
Bertrana i de Rosa Leveroni
entre els assistents.

Tots dos llibres ressalten els
trets diferenciadors del poeta:
la convicció que la poesia és un
camí solitari construït amb la
pròpia exigència, amb els ulls

posats en l’universal, i amb el com-
promís amb la llengua i el mite. Alho-
ra, el poeta és l’home que persegueix
tornar sempre i que estableix vincles
amb els fills, o amb els joves, perquè ha
de deixar un llegat que només pot tenir
un únic destí: el lloc que l’ha vist néi-
xer. Cal esperar nous lliuraments dels
Papers Bartra i, ben aviat, una edició
crítica completa dels diversos epistola-
ris –no només un tast– d’aquests dià-
legs de l’absència que avui encara són
un referent per a les noves generacions.


