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Dissabte passat, el dia 7 de juliol d’aquest
any, és a dir el 7 del 7 del 2007, va fer
25 anys de la mort del poeta, narrador,
dramaturg, crític i traductor Agustí

Bartra. Encara que feia temps que estava malalt,
en el fons va ser una mort tràgica, perquè als 74
anys el poeta estava ple de vida i completament
enderiat amb una sèrie de projectes literaris. De
fet, durant el darrer tram de la seva existència
la vida mateixa es va encarregar, despietada-
ment, de posar a prova el seu vitalisme de clara
filiació maragalliana. Bartra va ser capaç de de-
mostrar que la seva poètica vitalista, recollida en
un haiku escrit a la vellesa, era més que meres
paraules: “Poeta. L’home. / Sóc encar qui vol néi-
xer. / Foc i mesura”. La fèrtil vida de Bartra va
ser un renéixer constant i intens.

NO ESTÀ MANCADA DE SIGNIFICAT NUMÈRIC LA DATA de la
commemoració d’ara, perquè la xifra 7 és la re-
presentació de la totalitat, pel fet que és la suma
del 4 i del 3, és a dir, la suma del símbol de l’home
i el símbol de la divinitat. I després hem de tenir
present que es tracta de 3 vegades 7, tres vega-
des la totalitat. Parlar d’aquestes qüestions sim-
bòliques en referència a Bartra no és cap absur-
ditat, sobretot si tenim en compte que un dels
seus poemes més ambiciosos és la Novena elegia
d’Ecce homo, un poema que consta de 12 estro-
fes, de 12 versos, de 12 síl·labes cadascun, en un
intent d’homenatjar la cultura grega clàssica.

SIGUI COM SIGUI, PARLAR DE TOTALITAT és molt encer-
tat a l’hora de mirar de descriure la gran aven-
tura humana i artística que és l’obra de Bartra.
En aquest sentit, hem de recordar que el poeta
mateix havia titulat una autoantologia en caste-
llà de l’any 1972 De la voz total. Efectivament, la
veu de Bartra i l’obra de Bartra aspiraven a la to-
talitat.

NOMÉS UNA BREU MIRADA AL CONJUNT de la producció
bartriana revela que aquesta totalitat es mani-
festa en primer terme en el conreu de tots els gè-
neres que conformen la literatura: poesia, nar-
rativa, teatre, assaig, memorialisme i traducció.
Després, si volem filar més prim, ens adonarem
que dins de cada gènere també aspirava a la to-
talitat, de manera que en el camp de la poesia va
crear poesia èpica, poesia lírica i poesia dramà-
tica, i en el camp de la narrativa va dedicar-se al
relat, a la novel·la i a obres insòlites i inclassifi-
cables com Odisseu (1953), que és una mescla
de novel·la, conte, prosa poètica, prosa dramàti-
ca i poesia.

L’OBRA DE BARTRA TAMBÉ ASPIRA A LA TOTALITAT pel que
fa a la síntesi que efectua entre tradició i moder-
nitat. Bartra va seguir fil per randa els dictats de
T.S. Eliot en el seu famós assaig crític La tradició
i el talent individual (1919), en què propugnava
que els escriptors moderns fessin un ús absolu-
tament actual i creatiu de la tradició. Per això
podem rastrejar a l’obra de Bartra la presència de
l’antiguitat al costat de l’actualitat. A més, seguint
per aquest camí s’ha de constatar que l’obra de
Bartra constitueix un dels poquíssims vincles au-
tèntics i reals que la literatura catalana té amb el
projecte de l’alta modernitat que va néixer al món
anglosaxó a l’inici del segle XX.

EN AQUEST SENTIT, ÉS BO DE RECORDAR aquí que Bar-
tra va voler que la literatura catalana, amb tota
la naturalitat del món i sense cap tipus de com-
plex, entrés a formar part del vast projecte cul-
tural i literari de l’alta modernitat. Bartra esta-
va plenament convençut que el català era una
llengua completament apta com a eina de cara a
la creació artística i intel·lectual de primera mag-
nitud. No va dubtar-ne mai!

PARAL·LELAMENT BARTRA ASPIRAVA A LA TOTALITAT a
través de les idees que vertebren la seva obra. En
un vers típicament lluminós Bartra afirma que
“[...] Tot el que és fragmentari / vol unir-se en

més vida / i el si obagós tanca / son caos per for-
mar el bategant hereu”. A cada nou llibre Bartra
intentava passar del fragmentari a l’unitari, i as-
solir una mena de compendi que contingués l’es-
sència de l’existència humana. Per aquesta raó
hem d’arrenglerar l’obra de Bartra amb les obres
d’altres grans poetes “enciclopèdics” com ara el
Walt Whitman de Fulles d’herba, el T.S. Eliot de
Quatre quartets, el Rilke de Les elegies de Duino
i el Pablo Neruda de Canto general.

EL FET QUE LA LITERATURA CATALANA RENUNCIÏ volun-
tàriament i sense queixa a un dels seus autors
més ambiciosos i més extraordinaris és una au-
tèntica pèrdua i una autèntica llàstima. I tot pel
pes d’una sèrie de tòpics sense fonament, per
una qüestió de deixadesa i falta de curiositat
intel·lectual, i per la sostinguda tasca erosiona-
dora d’alguns escriptors, crítics, acadèmics, edi-
tors i dirigents institucionals que han volgut es-
borrar Bartra del mapa de la literatura catalana.
Però els grans autors d’una literatura sempre
acaben ressorgint.

ARA, AL CAP DE 25 ANYS DE LA SEVA MORT, Bartra, el
poeta de la totalitat, comença a ressorgir i con-
tinuarà aquesta tendència al llarg de l’any que
ve, en què se celebrarà el primer centenari del
seu naixement a la Rambla de Barcelona, el 8 de
novembre del 1908. Bartra és un poeta de cara
al futur.

BARTRA ÉS UN POETA
DE CARA AL FUTUR

D. Sam Abrams Assagista, poeta i traductor
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“L’obra de Bartra constitueix un
dels poquíssims vincles
autèntics i reals que la
literatura catalana té amb el
projecte de l’alta modernitat
que va néixer al món anglosaxó
a l’inici del segle XX”

EN SÍNTESI

Falten
cambrers

Marçal
Sintes

La veritat és que al final
cansa. Cansen els planys esti-
uencs i recurrents dels amos
de bars i restaurants perquè,
asseguren, no troben cam-
brers. Reflectint una quei-
xa que, com deia, no és
nova, l’AVUI titulava en la
primera pàgina d’ahir: Fal-
ten mil cambrers. Aquesta
és la pancarta dels empre-
saris del ram que operen a
la Costa Brava, certament.
Tanmateix, el titular és in-
complet. Perquè el que
ocorre és que, com és lògic,
falta gent per fer una feina
esgotadora, amb horaris de
bogeria, amb una alta tem-
poralitat i, a més a més, a
canvi d’un salari molt baix.
El sector de l’hostaleria i la
restauració plora, almenys
en part, amb llàgrimes de
cocodril. Perquè ells, que
tenen tan clara la llei de
l’oferta i la demanda, que
saben que poden cobrar per
una coca-cola a preu de
whisky de malta sempre
que hi hagi demanda sufici-
ent, coneixen de sobres la
solució a l’escassetat de
personal: pagar més. El que
no es pot pretendre, com
diria que pretén més d’un,
és cobrar la coca-cola a
preu de whisky de malta i al
mateix temps voler que els
seus cambrers treballin la
mar de contents per 953
euros bruts al mes (836, si
se’ls dóna categoria d’apre-
nent). Menys encara si la
taxa d’atur és tan baixa
com en aquests moments.
Quan s’argumenta que amb
estudiants i immigrants no
n’hi ha prou per cobrir les
vacants, de fet s’està adme-
tent que no es vol pagar el
sou que tocaria, és a dir, el
necessari per atraure pro-
fessionals amb la qualifica-
ció adient. Ve a ser com
protestar perquè, coi, ja no
es troben duros a quatre
pessetes. I és que alguns
només s’abonen a les lleis
del mercat quan els convé.
m.sintes@hotmail.com
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