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E
nguany se celebra
el centenari del nai-
xement d’Agustí
Bartra (1908-1981).
Aprofitant l’efemè-
ride –què faríem
sense–, Proa edita
la versió definitiva

de l’Odisseu, publicada per primera
vegada el 1953 i considerada la gran
novel·la de l’exili. Per descobrir les
claus de l’univers, tant literari com
personal, d’un escriptor a qui la Guer-
ra Civil i els trenta anys d’exili a Mèxic
van marcar de dalt a baix la seva pro-
ducció literària, Roger Bartra (Mèxic,
1942), un dels fills de l’escriptor, es
confessa.

“Avorreixo la guerra, però no
podré oblidar el que li dec”. Això
ho deia Agustí Bartra a un perio-
dista mexicà.
La seva obra és un producte de la
Guerra Civil i l’exili. Aquestes tragèdi-
es es respiraven a casa. Però van ser
alhora una tragèdia i una salvació, una
fugida i un descobriment. A més, grà-
cies a la guerra i al consegüent exili,
va conèixer a París Anna Murià, la
seva dona, la meva mare. Era tant l’odi
que tenien que van decidir que no tor-
narien fins que Franco fos mort.

Però van tornar el 1970. Sense
vostè ni l’Elionor [la germana].
Van decidir fer un viatge turístic
d’unes setmanes. Va ser l’única con-
cessió que es van donar. Però en ar-
ribar a la ciutat, els va sorprendre la
benvinguda que els van dedicar cen-
tenars de persones. Ells només ho ha-
vien dit a quatre o cinc amics, però el
boca-orella es va encarregar de la
resta. Els van rebre tan i tan bé que
van decidir quedar-se.

Els va agradar el que van trobar?
La seva Catalunya era una terra de
camperols i obrers civilitzats, de bur-
gesos comprensius, de masies i hor-
tets, una democràcia lligada als espe-
rits de la terra. Malgrat que la dictadu-
ra ja havia afluixat molt, ja no hi havia
la repressió i la censura d’anys enrere,
aquella Catalunya s’havia esvaït. Ara
es trobaven en un país més desenvo-
lupat econòmicament, amb cert
benestar. Amb tot, era un
país ensopit, amb gent edu-
cada en el franquisme, poc
crítica amb el règim i despo-
lititzada. No és que els al-
tres fossin feixistes, però els
meus pares no acabaven
d’entendre’s amb aquesta
gent. La Catalunya imagina-
da no corresponia amb la re-
alitat.

¿Els seus pares es van
penedir de tornar?

“Bartra
ésobra
deMurià”

❚Entrevista

Roger Bartra té una
predilecció especial
per ‘Quetzalcòatl’
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No, mai. Al contrari. És cert que van
tenir els seus dubtes perquè havien
canviat de parer. Però en arribar, im-
mediatament van contactar amb am-
bients polítics de l’oposició. Però el
meu pare no acabava d’entendre la
Catalunya de l’època. S’adonava que
no acabava d’encaixar, que hi havia
canvis que no entenia i que potser,
qui sap, ni volia entendre.

Vostè va néixer a Mèxic. També va
viure l’exili?
A casa sempre es parlava de l’exili,
durant tota la vida. En un principi
s’esperava la caiguda de Franco, des-
prés s’esperava la seva mort... I així
durant trenta anys. L’alçament del ju-
liol, el dia a dia de la guerra, els
camps de concentració... Sempre. Era
una mena de catarsi personal, per
exorcitzar les pors i temences interi-
ors, i també lliçons d’història molt va-
luoses per a mi i la meva germana.

Com portava el seu pare el fet de no
tenir contacte amb el lector català?
Se sentia mutilat. Però va enten-
dre de seguida que havia
de tenir un pú-

blic i el va trobar a l’Amèrica Llatina.
És per això que es va connectar, bé a
través de traduccions de les seves
obres al castellà, bé escrivint directa-
ment en castellà. Però no deixava
d’escriure en català. Ho publicava a
Mèxic i després enviava a Catalunya
les obres, que els amics li repartien.
Però la seva presència era testi-
monial, marginal. La Guerra Civil
el va tornar bilingüe.

Però en tornar devia recuperar el
públic, no?
Després de trenta anys no era co-
negut com altres poetes que havien

romàs aquí sense exiliar-se. No
tenia les xarxes d’amics i de relació
ni la manera de comportar-se cultu-
ralment.

Sense deixar la marginació,
¿Murià va supeditar la seva obra
a la del seu pare? ¿En va ser una
víctima?
No és ben bé així. En un principi es
podria pensar en una aparent escla-
vització de Murià en relació amb Bar-
tra, però Bartra va ser obra de Murià.
Murià va descobrir l’amant i el poeta
alhora. El va anar escolpint. No hau-
ria arribat on va arribar sense ella. Ell
creix a l’exili com a autor. Bartra era
ple de vitalitat i esperança. Anna
Murià era de caràcter més aviat de-
pressiu. Però no oblidem que en arri-
bar a Catalunya l’obra de Murià creix.
A Mèxic no veia el sentit d’escriure en
català. Per això no escrivia. Però la
meva mare era la deessa mare. Re-
presentava les forces de la terra. Era

la deessa encadenada a
l’amant poeta. La deessa

és l’autora de l’heroi
mític. Com a poeta

era una creació
de la deessa que
estimava.

Per cert, a una
illa deserta
quin llibre

s’enduria?
Quetzalcòatl, el

llarg poema inspi-
rat en la mitologia

mexicana.❋
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