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Agustí Bartra naixia, com a poeta, remarcablement 
tard. Ell mateix va explicar més d’una vegada que 
la paraula poètica no se li havia imposat fins al 
moment de sofrir la dolorosa experiència de la guerra 
fratricida, de manera semblant a l’eclosió poètica 
de Walt Whitman, que també s’havia produït arran 
d’una aspra guerra fratricida, una vuitantena d’anys 
abans (encara que Whitman ja havia publicat els 
seus primers poemes en esclatar la guerra). Tot 
i que la urgència emocional de l’experiència va 
empènyer Bartra a publicar de seguida les primeres 
provatures, quan el seu primer llibre, Cant corporal, 
va veure la llum, el 1938,1  l’escriptor ja tenia trenta 
anys, una edat força avançada per iniciar una carrera 
poètica. Així i tot, aquell primer llibre, malgrat ser ben 
personal, era encara maldestre com el d’un poeta 
novell de divuit. L’escriptor autodidacte semblava 
encara ben lluny de dominar els instruments del nou 
gènere emprès sota l’impacte d’una experiència tan 
poc propícia als refinaments de l’art com una guerra. 
Així, doncs, en emprendre el camí de l’exili, pel gener 
de 1939, Bartra era un autor novell, amb un llibre de 
contes i un llibre de poesia, bastant immadurs tots 
dos, per tota targeta de presentació. Res no feia 

preveure que aquell autor encara amb poc ofici, 
llançat al nomadisme i a la precarietat de l’exili, es 
pogués sentir capaç en pocs anys d’emprendre 
l’elaboració literària d’una ambiciosa antologia de 
la poesia nordamericana. Però, contra tot pronòstic, 
així va ser. Ja en els primers estadis més primparats 
del curs de l’exili, Bartra es va llançar amb una passió 
absorbent i torbadora a la conquesta de l’ofici que 
necessitava per a allò que ell sentia ara com una 
veritable missió. El primer llibre sorgit d’aquesta lluita 
per sotmetre l’abundància del seu doll instintiu va ser 
L’arbre de foc, del qual ja va enllestir un primer estat 
el mateix any 1939, a Roissy en Brie, però que no es 
publicaria, ampliat i reelaborat, fins al 1946, a Mèxic, 
destinació final del poeta exiliat.2  El llibre permet 
recórrer la seva evolució des de la polimetria o els 
versicles a la Whitman de Cant corporal fins al rigor 
formal del “Poema de Rut”, passant pels seus primers 
sonets (inclús entre els poemes escrits als camps 
de concentració francesos es troben ja exemples 
d’una felicitat formal perfectament clàssica). En una 
carta del 19 de març de 1946 a Jordi Vallès, el poeta 
reflexionava en aquests termes: “Potser hi ha una 
arquitectura del crit (jo, personalment, he entrat en 
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un període en què se m’ha imposat una exigència 
d’harmonia formal —en són exemples la tècnica de 
Rut i de Màrsias—, però el crit és el mateix). El poeta 
és l’arquitecte i l’obrer del seu crit.”3  Efectivament, 
aquell mateix any 1946 apareixia també, a les 
edicions Lletres, impulsades per Bartra i el seu 
amic Pere Calders, l’edició de Màrsias,4  on el poeta 
se cenyia, al llarg de dinou cants, a una regularitat 
formal de metre i de rima comparable, mutatis 
mutandis, a la dels grans poemes verdaguerians; 
tendència que culminarà en el vast poema Màrsias i 
Adila,5  ampliació de l’anterior. En set anys escassos, 
el poeta havia passat d’una mena de balbuceig 
vacil·lant a la construcció més exigent i rigorosa, és a 
dir: l’aprenent havia esdevingut finalment mestre. Tot 
i que ell mateix s’adonava prou que allò encara era 
un aprenentatge, més que no pas la cristal·lització 
definitiva d’un estil (en una carta del 13 de març de 
1947 a Antoni Ribera, escrivia: “La poesia moderna 
més que grans creadors té grans ciselladors, però 
encara esperem el gran bàrbar refinat que ha 
de donar el gran cant, l’indestructible missatge, 
l’evangeli solar del futur.”6 ) Així, en efecte, quan anys 
més tard emprenia la revisió del gran poema Màrsias 

i Adila, ja el reescriuria en una forma molt menys 
constreta, més refinadament “bàrbara”. Però, sense 
cap mena de dubte, aquell esforç de rigor formal dels 
anys quaranta li havia donat la seguretat i l’ofici que 
el poeta necessitava per afirmar-se.

Justament en aquell punt de maduresa, a finals 
de 1947, una atzarosa urgència econòmica i un 
encontre casual amb Joan Roura-Parella, professor 
als Estats Units, que li recomana que sol·liciti una 
beca a la Fundació Guggenheim, esperonen7  Bartra 
a pensar en la possibilitat d’emprendre una antologia 
de la lírica nordamericana. I, efectivament, sol·licita la 
beca Guggenheim sobre la base d’aquest projecte. 
I a la fi l’ajut li és concedit, però amb l’aclariment 
exprés que la beca és perquè faci el que vulgui 
en el camp de la poesia, sense obligar-se a cap 
projecte concret. Bartra, doncs, s’hauria pogut sentir 
alliberat del compromís i dedicar-se a la seva pròpia 
obra, però a l’hora de la veritat no vol renunciar al 
projecte inicial i durant els dos anys que passa als 
Estats Units (1949-1950) escriu, d’una banda, el seu 
Odisseu i prepara i tradueix, de l’altra, Una antologia 
de la lírica nord-americana. Presumiblement, el 
poeta devia ser molt conscient que aquell projecte 
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de traducció l’havia de fecundar en gran manera, 
tant per l’aprofundiment en la coneixença d’aquell 
vast univers poètic intuït des de Mèxic com per 
la competència formal que li exigiria, i doncs s’hi 
llança amb el mateix entusiasme que a la seva 
pròpia obra. El resultat va ser un gruixut volum de 
tres-centes pàgines atapeïdes, amb quasi dos-cents 
poemes de més de cinquanta autors (algun d’ells 
tan llarg i complex com La terra eixorca d’Eliot), 
que amb l’ajut de nou de la Fundació Guggenheim 
es publicaria de seguida, l’any 1951.8  Una obra que 
en aquells moments era certament fora de l’abast 
de la majoria de poetes, i no tan sols catalans; una 
obra que hauria estat senzillament motiu d’orgull a 
qualsevol literatura europea de l’època. Però que a 
la nostra, sotmesa a l’esqueixament de l’exili i a la 
repressió de l’interior, va tenir un ressò molt limitat 
(malauradament, quan l’editorial Eumo va accedir 
a reeditar l’obra, l’any 1983,9  el llibre tampoc no 
va trobar el ressò que s’esperava). En canvi, la 
versió castellana, que va aparèixer només un any 
més tard que la catalana —i que no n’és pas una 
rèplica exacta—,10  va tenir molt més bona acollida 
(el 1957 se’n faria una reedició, i dos anys més tard 
una altra de reduïda, en edició bilingüe; i el 1974, 
encara, la reeditaria Plaza & Janés a Barcelona). 
Irònicament, la més exitosa versió castellana no 
està en realitat al mateix nivell d’elaboració literària 
que la versió catalana (per posar un exemple: 
traduint Emily Dickinson al català, Bartra utilitza la 
rima consonant en 10 poemes d’un total de 14; al 
castellà, només en 2 de 29). Evidentment, el poeta 
no tenia encara prou competència en castellà per 
resoldre-hi amb la mateixa felicitat un embalum de 
poesia tan important.

En general, els poemes d’Una antologia de la lírica 
nord-americana resulten literàriament satisfactoris 
o inclús molt satisfactoris. Bartra hi resol amb traça 
tan aviat un poema de la complexitat formal de 
La terra eixorca d’Eliot com una cançó d’Edna St. 
Vincent Millay, un poema narratiu de Robert Frost 
o una delicada miniatura d’Emily Dickinson, en un 
desplegament de ventall estilístic impressionant.

Quan cal, Bartra aconsegueix sense esforç aparent 

una economia poètica astoradora, com per desmentir 
la fama de poeta abundós i descordat impulsada per 
la malícia pueril dels seus detractors. Per exemple, 
en aquesta poesia d’Emily Dickinson:

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb, 
When one who died for truth was lain 
In an adjoining room.

He questioned softly why I failed 
“For beauty,” I replied.
“And I for truth, —the two are one; 
We brethren are,” he said.

And so, as kinsmen met a night, 
We talked between the rooms. 
Until the moss had reached our lips, 
And covered up our names.

Que Bartra tradueix de la següent manera:

Per la bellesa vaig morir.
A penes sebollida,
van portar-me per veí
un que donà sa vida

a l’ideal. Ell em pregunta…
—Per la bellesa —dic—
he mort. —Així, veig que ens ajunta
el mateix somni antic.

Com vells parents vàrem parlar,
cadascú en el seu lloc,
fins que la molsa ens tocà els llavis
i ens cobrí els noms, a poc a poc.

Una versió en la qual Bartra, curiosament, fins i tot 
ofereix més rimes que l’original. Per descomptat, 
es pot discutir l’encert d’alguna solució, com ara la 
substitució de “truth” (veritat) per “ideal”, però en 
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conjunt la versió bartriana està en perfecta sintonia 
amb l’enganyosa simplicitat sintètica de l’autora. Al 
seu costat, la versió del pulcre Marià Manent, força 
més tardana, ens apareix fins i tot verbosa:

Per la Bellesa vaig morir. Tot just
la tomba m’acollia,
n’entrava un, mort per la Veritat,
a la cambra veïna.

“Tu, per què has mort?”, em preguntà en veu baixa.
Li contestava: “He mort per la Beutat.”
“Jo per la Veritat: són una sola cosa
—va dir-me—. Som germans.”

I així, com uns parents que en ser de nit es troben,
de l’una a l’altra cambra vam parlar,
fins que la molsa ens arribava als llavis
i els noms ens esborrà.11 

No és impossible que en el relatiu oblit en què 
ha malviscut sempre l’antologia de Bartra hi hagi 
pesat un cert desinterès nacional per la poesia 

transatlàntica (que malauradament no ha despertat 
mai entre nosaltres el mateix entusiasme que 
la seva narrativa). En aquest cas, a la ja prou 
lamentable miopia davant un esforç literari ingent 
i admirable caldria afegir-hi la presbícia davant un 
immens continent poètic que ha somogut de dalt a 
baix la poesia universal del segle XX. Tampoc no és 
impossible, però, que tot plegat es degui a la peresa 
de reconèixer els encerts d’un poeta amb una estètica 
que no ha acabat d’encaixar mai en les explicacions 
i les classificacions dels crítics i els historiadors de 
la literatura catalana. En aquest cas, la negligència 
seria encara més greu i inacceptable.

El desinterès dels seus conterranis va comportar 
que les següents traduccions poètiques de Bartra, 
de poesia nordamericana o francesa, fossin ja en 
castellà, per al públic mexicà (amb l’única excepció 
de la traducció del Cant de mi mateix, de Walt 
Whitman, que va emprendre en tornar de l’exili i que 
va deixar inacabada a la seva mort).12 

Però, amb la seva antologia de poesia nordamericana, 
Agustí Bartra es va guanyar un lloc indiscutible al 
costat dels altres grans traductors catalans de poesia 
del seu segle: Joan Maragall, Carles Riba, Josep M. 
de Sagarra, Marià Manent i Marià Villangómez.
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