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D. Sam Abrams i Adesiara Editorial rescaten el llibre 
que presideix l’obra poètica d’Agustí Bartra

El crític D. Sam Abrams i Adesiara 
Editorial han rescatat i apadrinat 

el llibre que Agustí Bartra (Barcelona, 
1908-Terrassa, 1982) va triar per presidir 
el conjunt de la seva poesia, L’arbre 
de foc, a través de la primera edició 
de l’obra en un volum independent. 
Filòleg i editor consideren que l’edició 
representa una autèntica primícia en el 
panorama de la divulgació de la lírica 
catalana moderna.

A causa de l’atzarosa història de la 
creació −travessada per la guerra i l’exili− 
i l’edició, el llibre, considera Abrams, 
ha passat massa inadvertit si tenim en 
compte “la seva extraordinària qualitat 
humana, intel·lectual i artística”.

És un llibre excel·lent, considera, “es 
miri des de l’angle que es miri”. Destaca, 
diu, com a document històric i testimo-
nial, però també com a gran clàssic de la 
poesia moderna, encara vigent, que va 
aportar novetats a la poesia catalana que 
no han estat superades posteriorment, 
sinó que queden com a fites permanents 
dins el nostre sistema literari.

A nivell històric i contextual, Bartra 
hi fa, afirma Abrams, dues contribuci-
ons de primera magnitud a la poesia 

catalana de la seva època. En primer 
lloc, escriu els primers poemes de guerra 
i d’exili que podem considerar totalment 
moderns, en un moment que la poesia 
catalana no estava prou preparada per 

assumir i formalitzar les terribles experi-
ències de la guerra i de l’exili. I, final-
ment, per mitjà d’aquests poemes, va fer 
entrar a la poesia catalana referents de la 
gran poesia de guerra internacional.

En això, i tantes coses, Bartra, afirma 
Abrams, va ser un capdavanter, un 
explorador i un descobridor. Però això 
no s’ha reconegut prou. “La cultura cata-
lana −escriu Abrams− mai no ha volgut 
reconèixer la contribució de primera 
magnitud que Bartra va fer a la literatura 
de la seva llengua i del seu país. Al costat 
de Carles Riba i Salvador Espriu, va ser 
un dels poetes més inquiets i més cultes 
de la poesia del segle XX”.

L’arbre de foc conté, apunta el crític, 
un registre temàtic amplíssim de gran 
profunditat, més enllà de la guerra i 
l’exili: amor, vida, mort, dolor, temps, 
memòria, natura, societat, poder, lliber-
tat, alteritat, mite, història, identitat... 
El llibre, conclou, és una de les grans 
creacions poètiques de la modernitat, 
però ha passat massa inadvertida pels 
prejudicis en contra de Bartra i per una 
lectura massa simple de l’obra com a 
fruit de la joventut del poeta i com a 
testimoni d’una època històrica.

Agustí Bartra reflexiona, a L’arbre de foc, sobre la condició 
humana, esqueixada per la guerra civil i l’exili.

■  Voldú-Boldú-Voldú
Els editors i curadors de les 
Edicions Verdaguer de la Fundació 
Verdaguer indiquen, a la pàgina 
26 del llibre Maleïda, que el fol-
klorista Valeri Serra i Boldú es deia 
Valeri Serra i Voldú. A la pàgina 
76 pensen que sí que potser es 
deia Valeri Serra i Boldú, però, 
finalment, a la pàgina 218, s’hi 
repensen un cop més i tornen al 
Valeri Serra i Voldú.

■  Encara no
Quan en Dennis va conèixer Sir 
Francis en uns estudis de cinema 
de Hollywwod, “el nom de Hinsley 
ni tan sols li sonava”, llegim a 
L’Ésser Estimat, d’Evelyn Waugh, 
en la versió d’Albert Pijuan, publi-
cada per Labreu Edicions. El que 
escriu l’autor anglès és “the name, 
Hinsley, was just not unknown”, és 
a dir, “encara no era desconegut 
del tot.”

■  Edició poc estudiada
El Diccionari de la literatura 
catalana diu que Josep Berga i 
Boix publica la seva novel·la més 
coneguda, L’estudiant de la Gar-
rotxa, en dues parts, l’any 1895. 
Aquell any en publica la primera. 
La segona apareix, pòstuma-
ment, el 1916. A més, la primera 
ja s’havia publicat entre el 1893 i 
el 1894 en forma de capítols, a la 
revista La Ilustració Catalana. 

■  Impactant
El DIEC2 ha estès el sentit inicial 
de xoc físic que té el mot impacte, 
a l’efecte produït per alguna cosa 
i la impressió intensa causada per 
algú o algun esdeveniment, però 
manté l’ús restringit d’impactar a 
“un projectil, tocar el blanc”. Per 
tant, no podem dir, per exemple, 
“l’accident ha impactat tota la 
comarca”, com llegim al Gran 
diccionari 62.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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