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Relació de poetes triats: Llengua

Guillaume Apollinaire (1880-1918) Francès

Oscar V. Milosz (1877-1939) Francès

Rainer Maria Rilke (1875-1926) Alemany

Georg Trakl (1887-1914) Alemany

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) Italià

Óssip Mandelstam (1891-1938) Rus

Siegfried Sassoon (1886-1967) Anglès

Wilfred E. S. Owen (1893-1918) Anglès

John McCrae Alexander (1872-1918) Anglès
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GUILLAUME APOLLINAIRE (d'origen polonès, nascut Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de 
W -Kostrowickiąż , Roma, 26 d'agost del 1880 - París, 9 de novembre del 1918) va ser un poeta, dramaturg, 
contista, novel lista·  i crític d'art francès. Se li atribueix haver encunyat termes com “cubisme” o com 
“surrealisme”. Va escriure una de les primeres obres que es descriuen com a surrealistes, Les Mamelles de 
Tirésias (1917), i va ser autor d’importants obres poètiques, innovadores al seu temps, com Alcools (1913) 
o Calligrammes, subtitulat Poemes de l’amor i de la guerra (1913-1916) –en què recollí la major part dels 
poemes escrits al front–, així com de novel les eròtiques. ·

En esclatar la Primera Guerra mundial, demanà autorització per a incorporar-se al front. El 1916, un tros 
de metralla el ferí al cap i hagué de ser trepanat, episodi que es reflecteix en la nombrosa iconografia ja 
clàssica d'un Apollinaire amb el cap embenat. Dos anys després de ser ferit en la Primera Guerra Mundial, 
va morir a la pandèmia de grip espanyola de 1918 als 38 anys. 

LIENS

Cordes faites de cris

Sons de cloches à travers l’Europe
Siècles pendus

Rails qui ligotez les nations
Nous ne sommes que deux ou trois hommes
Libres de tous liens
Donnons-nous la main

Violente pluie qui peigne les fumées

LLIGAMS

Cordes fetes de crits

Tocs de campanes a través d’Europa
Segles penjats

Raïls que amarreu les nacions
No som més que dos o tres homes
Lliures de tots els lligams
Donem-nos la mà

Violenta pluja que pentina les fumeres
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Cordes

Cordes tissées
Câbles sous-marins
Tours de Babel changées en ponts
Araignées-Pontifes
Tous les amoureux qu’un seul lien a liés

D’autres liens plus ténus
Blancs rayons de lumière
Cordes et Concorde

J’écris seulement pour vous exalter
Ô sens ô sens chéris
Ennemis du souvenir
Ennemis du désir

Ennemis du regret
Ennemis des larmes
Ennemis de tout ce que j’aime encore

(De Calligrammes, 1913-1916)

Cordes

Cordes teixides
Cables submarins
Torres de Babel canviades en ponts
Aranyes-Pontífexs
Tots els enamorats que un sol lligam ha unit

Uns altres lligams més tènues
Blancs raigs de llum
Cordes i Concòrdia

Escric tan sols per exalçar-vos
Oh sentits oh sentits estimats
Enemics del record
Enemics del desig

Enemics de l’enyor
Enemics de les llàgrimes
Enemics de tot el que amo encara

(Traducció de Marià Villangómez Llobet)
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OSCAR VLADISLAS DE LUBICZ MILOSZ (en lituà, Oskaras Milašius, arejaČ , prop de Maguilov 
a l’actual actual Bielorrússia, 1877- Fontainebleau, 1939) va ser un escriptor i diplomàtic lituà, 
representant del seu país a la Societat de Nacions i d’expressió francesa. Parent del també escriptor 
Czseslaw Milosz, des dels 12 anys va estudiar a París, on va entrar en els cercles artístiques i va tractar 
Oscar Wilde i Jean Moréas. Va estudiar a l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales  i 
dominava nombroses llengües, encara que la major part de la seva obra la va escriure en francès.

Durant la Primera Guerra Mundial va treballar en el cos de premsa de l’Armada Francesa. El 1920, quan 
França va reconèixer la independència lituana, va ser anomenat encarregat de negocis per al nou estat, i el 
1931 va ser anomenat ciutadà francès i va rebre la Legió d’Honor.

TOUS LES MORTS SONT IVRES

Tous les morts sont ivres de pluie vieille et froide
Au cimetière étrange de Lofoten
L'horloge du dégel tictaque lointaine
Au coeur des cercueils pauvres de Lofoten

Et grâce aux trous creusés par le noir printemps
Les corbeaux sont gras de froide chair humaine
Et grâce au maigre vent à la voix d'enfant
Le sommeil est doux au morts de Lofoten

LOFOTEN

Tots els morts estan ebris de pluja vella i bruta
a l’estrany cementiri de Lofoten.
Tictaqueja llunyà el rellotge del desglaç
al cor dels taüts pobres de Lofoten.

I gràcies als forats que cava la negra primavera
els corbs estan sadolls de carn humana;
i gràcies al vent prim de veu d’infant
el son és dolç per als morts de Lofoten.
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Je ne verrai très probablement jamais
Ni la mer ni les tombes de Lofoten
Et pourtant c'est en moi comme si j'aimais
Ce lointain coin de terre et toute sa peine

Vous disparus, vous suicidés, vous lointaines
Au cimetière étranger de Lofoten
- Le nom sonne à mon oreille étrange et doux
Vraiment, dites-moi, dormez vous, dormez-vous ?

- Tu pourrais me conter des choses plus drôles
Beau claret dont ma coupe d'argent est pleine.
Des histoires plus charmantes et moins folles ;
Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten.

Il fait bon. Dans le foyer doucement traine
La voix du plus mélancolique des mois. 
- Ah! les morts, y compris ceux de Lofoten -
Les morts, les morts sont au fond moins morts que moi.

(Les sept solitudes, 1906)

Jo molt probablement no veuré mai
ni la mar ni les tombes de Lofoten.
I amb tot sento dins meu com si estimés
aqueix llunyà racó de terra i tot el seu dolor.

Vosaltres, oblidats; vosaltres, suïcides, i vosaltres, remotes
al cementiri estranger de Lofoten
-sona a la meva orella el nom estrany i dolç-,
dormiu, digueu-me, verament dormiu?

-Bé podries contar-me coses més gracioses,
bell claret que omples el meu got de plata,
històries enciseres o menys folles;
deixa’m tranquil amb el teu Lofoten.

Fa bon temps. A la llar dolçament s’arrossega
la veu del més melangiós dels mesos.
-Ai, els morts, incloent-hi els de Lofoten,
els morts són al fons menys morts que jo.

(Traducció de Marià Villangómez Llobet)
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RAINER MARIA RILKE (1875-1926) Nascut a Praga, és el poeta en llengua alemanya més important 
de la primera meitat del s. XX.  Amb arrels en els postromanticisme i el simbolisme, els supera amb una 
poesia de caire vital i metafísic.

Tot i ser gran viatger –després d’haver viscut uns anys a Paris com a secretari de Rodin, va fer estades al 
nord d’Àfrica, Egipte i Espanya– l’esclat de la guerra el sorprèn a Alemanya, on va viure aquests anys, 
sobretot a Munic. No va poder tornar a Paris, on les seves propietats van ser confiscades i subhastades, 
com súbdit d’un país enemic. A principis de 1916 es va haver d’incorporar a l’exèrcit a Viena, i va passar 
uns mesos a l’Arxiu de la Guerra. Per influència d’uns amics, el 9 de juny va ser dispensat del servei 
militar. Aquesta experiència traumàtica li va recordar els seus pitjors anys de formació (entre els 11 i els 
16), que havia passat intern en escoles militars.

Durant aquesta etapa de crisi, publica poc i treballa sobretot en la gestació de les Elegies de Duino, que 
havia començat en 1912 i acabaria en 1922.
En començar la guerra, Rilke es deixa contagiar per l’entusiasme patriòtic, però a finals d’agost ja en 
confessa la seva decepció. D’agost de 1914 són els «Cinc cants», única obra seva que tracta directament 
sobre la guerra, on no lloa la lluita sinó el sofriment, influït per Hölderlin. En reproduïm el  Cant cinquè.

V

Auf, und schreckt den schrecklichen Gott! Bestürzt ihn.
Kampf-Lust hat ihn vor Zeiten verwöhnt. Nun dränge der Schmerz euch,
dränge ein neuer, verwunderter Kampf-Schmerz
euch seinem Zorne zuvor.
Wenn schon ein Blut euch bezwingt, ein hoch von den Vätern
kommendes Blut: so sei das Gemüt doch
immer noch euer. Ahmt nicht
Früherem nach, Einstigem. Prüfet,
ob ihr nicht Schmerz seid. Handelnder Schmerz. Der Schmerz hat
auch seine Jubel. O, und dann wirft sich die Fahne
über euch auf, im Wind, der vom Feind kommt!
Welche? Des Schmerzes. Die Fahne des Schmerzes. Das schwere

6



schlagende Schmerztuch. Jeder von euch hat sein schweißend
nothaft heißes Gesicht mit ihr getrocknet. Euer
aller Gesicht dringt dort zu Zügen zusamm.
Zügen der Zukunft vielleicht. Dass sich der Hass nicht
dauernd drin hielte. Sondern ein Staunen, sondern entschlossener Schmerz,
ondern der herrliche Zorn, dass euch die Völker,
diese blinden umher, plötzlich im Einsehn gestört;
sie - , aus denen ihr ernst, wie aus Luft und aus Bergwerk,
Atem und Erde gewannt. Denn zu begreifen,
denn zu lernen und vieles in Ehren
innen zu halten, auch Fremdes, war euch gefühlter Beruf.
Nun seid ihr aufs Eigne wieder beschränkt. Doch größer
ist es geworden. Wenns auch nicht die Welt ist, bei weitem, -
nehmt es wie Welt! Und gebrauchts wie den Spiegel,
welcher die Sonne umfasst und in sich die Sonne
wider die Irrenden kehrt. (Euer eigenes Irrn
brenne im schmerzhaften auf, im schrecklichen Herzen.) 

V

¡ARRIBA, y espantad  al espantoso dios! Confundidle.
El placer de la lucha lo ha malacostumbrado desde tiempos remotos. 
Ahora os empuja el dolor,
os empuja el nuevo dolor asombrado del combate 
y no su cólera.
Aunque os obligue una sangre, una alta sangre que viene de los padres:
permanezca, sin embargo, el ánimo inmutable
vuestro siempre. No imitéis
a lo anterior, a lo primitivo. Sopesad
si no seréis más bien dolor. Dolor activo. El dolor tiene
también su júbilo. ¡Oh, y entonces se arroja sobre vosotros
la bandera, en el viento, que viene del enemigo!
¿Cuál? La del dolor. La bandera del dolor. La pesada, 
la batiente tela del dolor. Cada uno de vosotros, obligado,
ha secado con ella su rostro ardiente, sudoroso. 
Todo vuestro rostro se aprieta allí en rasgos.
Rasgos quizá del futuro. Para que el odio no se conserve
perenne en ellos. Sino un asombro, sino un dolor más decidido, 
sino una cólera tan sublime que los pueblos, 
que ciegos os rodean, de pronto sientan conmovido su juicio;
ellos, de los cuales gravemente, como de aire y mina, 
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ganasteis aliento y tierra. Pues comprender,
pues aprender y guardar dentro respetuosamente 
muchas cosas, aun las extrañas, tal fue vuestra sentida vocación.
Ahora volvéis a estar limitados a lo vuestro. Pero mayor 
se ha vuelto. Y aun cuando diste mucho de ser mundo, 
¡tomadlo como mundo! y usadlo como espejo,
que capta el sol para luego devolverlo 
contra los que yerran. (Arda vuestro propio errar,
hasta extinguirse, en el corazón doloroso, en el terrible corazón.)

Munich, 2-3 agosto de 1914

(Traductors Valverde/Ferreiro Alemparte)
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GEORG TRAKL neix el 1887 a Salzburg i mor el dia 4 de novembre de 1914 a l'hospital psiquiàtric de 
Cracòvia amb 27 anys.  Influït per Hölderlin, Trakl va ser una de les figures més representatives de 
l'expressionisme i un dels seus iniciadors a Àustria i Alemanya. Només va publicar un llibre de poemes en 
vida (Poemes, 1913) i un altre pòstum (Sebastià dins del somni, 1915). Segons Claudio Magris, és "el poeta 
més gran en llengua alemanya del segle XX".

La curta vida de Tralk, ja des d'un principi, està marcada per una radical inadaptació al medi. Es va iniciar 
com a dramaturg i patia crisis depressives, associades a l'alcoholisme i l'adicció a la cocaïna. L'any 1910 va 
obtenir el títol de Magister Farmaciae per la Universitat de Viena. En tornar a Salzburg, Georg Trakl va 
conèixer Wittgenstein, Adolf Loos i Kokoshka. 

En esclatar la guerra, va ser destinat com oficial mèdic al front de Galitzia, avui entre Ucraïna i Polònia. 
Aquí, a Grodek, va participar en la major batalla entre els exèrcits austríac i rus. Per manca de medicines, 
Trakl presenciava les morts dels seus pacients, cosa que augmentà la seva depressió.  Després d'un intent 
de suicidi, va ser internat al psiquiàtric de Cracòvia, on va escriure el seu últim poema, "Grodek",  i el seu 
testament. S'hi va suïcidar amb una sobredosi de cocaïna. 

AN DEN KNABEN ELIS

Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,
Dieses ist dein Untergang.
Deine Lippen trinken die Kühle des blauen  Felsenquells.

Lass, wenn deine Stirne leise blutet
Uralte Legenden
Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,
Die voll purpurner Trauben hängt
Und du regst die Arme schöner im Blau.

Eine Dornenbusch tönt,
Wo deine mondenen Augen sind.
O, wie lange bist, Elis, du verstorben.
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Dein Leib ist eine Hyazinthe,
In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.
Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt.
Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

A L'INFANT ELIS

Elis, quan la merla crida dins del negre bosc,
És quan tu sucumbeixes.
Els teus llavis es beuen la frescor del blau doll de  les roques.

Abandona, quan el teu front sagna lleument,
Llegendes avials
I el fosc auguri del vol dels ocells.

Entres però amb passos blans dins la nit,
Que penja curulla de raïms de porpra,
I el gest dels teus braços és més bell en el blau.

Brunzeix un esbarzer,
allà on els teus ulls lunars són.
Oh, quan temps fa, Elis, que t’has mort.

El teu cos és un jacint
On un monjo enfonsa els dits de cera.
Un negre avenc és el nostre silenci

Del qual surt a estones una bèstia plàcida
I lentament abaixa les feixugues parpelles.
Als polsos et degota negre rou,

El darrer or d’astres en runa.

(Traducció de Feliu Formosa)
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GRODEK
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Drüster hinrollt: umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.

Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt,
Das vergossne Blut sich, mondne Kühle;
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,
Zu grüßen die Geister der helden, die blutendenHäupter;
Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes.

O stolzere trauer! ihr ehernen Altäre,
die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz
Die ungebornen Enkel.

GRODEK
Al vespre ressonen els boscos tardorals
per les armes que maten, les planures daurades
i els llacs blaus, i el sol damunt
rodola ombrívol; la nit estreny
guerrers agonitzants, el foll lament
de les boques malmeses.

Però al fondal de salzes s'agrupa en silenci,
núvol roig on habita un Déu de còlera,
la sang vessada, fredor de lluna;
tots els carrers desemboquen en negra putrefacció.

Sota el brancatge daurat de la nit i dels astres,
l'ombra de la germana fluctua pel bosc silenciós
a fi de saludar els esperits dels herois, les testes sangonents;
i sonen tènues entre els joncs les flautes fosques de la tardor.

Oh dol més ple d’orgull! Altars d’aram.
La flama ardent de l'esperit nodreix avui un dolor immens,
els descendents no nats. (Traducció de Feliu Formosa)
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GIUSEPPE UNGARETTI (Alexandria d'Egipte 1888 – Milà 1970)
Va passar la seva infància i adolescència a Alexandria, on la seva família s'havia traslladat perquè el pare 
treballava en la construcció del Canal de Suez. El 1912 viatjà a Paris i va estudiar a La Sorbona  on va fer 
amistat amb intel lectuals de l’època, com ara Bergson, Apollinaire, Gide,... El 1914 va tornar a Itàlia i en ·
esclatar la guerra es va enrolar voluntari per compartir la destinació dels seus contemporanis. Va combatre 
en el Carso (província de Trieste) i després a França. En 1916 va publicar en italià la col lecció de poesies ·
El port soterrat on reflecteix les seves experiències en la guerra, en la qual s'ha trobat amb la humanitat 
més pobre, la del dolor quotidià; en 1919 publica una segona col lecció titulada · Alegria de nàufrags 
(l'alegria de qui evita la mort).

A partir de 1921 treballa a Roma en diverses revistes i diaris, i en 1933 publica la seva obra més coneguda, 
Sentiment del temps. Entre 1936 i 1942  va ser professor d'italià a la Universitat de São Paulo (Brasil), 
període durant el qual va sofrir la pèrdua del seu fill de nou anys. Retornat en 1942 , va ser professor a la 
Universitat de Roma La Sapienza fins a 1958. 

En 1947 v a publicar El dolor (fruit de la pèrdua del seu fill i del seu germà en els anys de la II Guerra) i 
posteriorment altres obres i traduccions, i la compilació de la seva poesia sota el títol La vida d’un home.

IN DORMIVEGLIA

Assisto la notte violentata
L'aria è crivellata
come una trina
dalle schioppettate
degli uomini
ritratti
nelle trincee
come le lumache nel loro guscio

Mi pare
che un affannato
nugolo di scalpellini
batta il lastricato
di pietra di lava
delle mie strade
ed io l'ascolti
non vedendo
in dormiveglia

ENTRESUEÑO

Asisto a la noche violentada
El aire está acribillado
como un encaje
por los escopetazos
de los hombres
hundidos
en las trincheras
como los caracoles en su concha

Me parece
que una afanosa
nube de picapedreros
golpea el empedrado
de piedra de lava
de mis calles
y yo lo escucho
sin ver
en el entresueño.
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SAN MARTÍN DEL CARSO 

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro

Di tanti
che mi correspondevano
non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca

È il mio cuore
il paese piú straziato

SAN MARTÍN DEL CARSO 
(Valloncello dell’ Albero Isolato a 27 agosto de 1916)

De estas casas
no ha quedado
más que algún
pedazo de muro

De tantos
a quienes estaba unido
no ha quedado
ni siquiera eso

Pero en el corazón
ninguna cruz falta

Mi corazón
es el país más devastado.

VEGLIA

Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita

VELA
(Cima Cuatro el 23 de diciembre de 1915)

Una noche entera
echado junto
a un compañero
masacrado
con su boca
desencajada
vuelta al plenilunio
con la congestión
de sus manos
penetrante
en mi silencio
he escrito
cartas llenas de amor

No he estado nunca
tan
aferrado a la vida

(Traduccions d’Oreste Frattoni)
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ÓSSIP MANDELSTAM (1891-1938)
Poeta i assagista nascut a Varsòvia i educat a San Petersburg, que va viure la revolució soviètica i la 
dictadura stalinista. Fou un dels primers membres de l'escola poètica acmeista (al costat d’Anna 
Akhmàtova, Mikhaïl Kuzmín i Nikolai Gumiliov), moviment que defensava, contra el misticisme i 
l'ambigüetat del simbolisme, la precisió i la sobrietat. La pedra (1913) i Tristia (1922) formen la seva obra 
poètica publicada en vida.
Fou arrestat pel govern de Ióssif Stalin durant la repressió dels anys 30 i enviat a l'exili intern amb la seva 
muller Nadejda. Més tard, i després de dos intents de suïcidi, la seva pena es va veure reduïda i, finalment, 
el poeta i la seva muller es van establir a Vorónej, una ciutat del sud-oest de Rússia. El 1938, Mandelstam 
fou arrestat altre cop i fou condemnat a cinc anys de treballs forçats en un gulag de Sibèria. Morí aquell 
mateix any en un camp de trànsit anomenat Vladperpunkt (prop de Vladivostok). 

VERSOS DEL SOLDAT DESCONEGUT (FRAGMENTS)

[...]
Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан без окна, вещество.

До чего эти звёзды изветливы:
Всё им нужно глядеть —для чего?—
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,

[...]
Sigui aquest aire testimoni
—de llarg abast és el seu cor—,
omnívor i en actiu, a les trinxeres, 
sense finestra un oceà: matèria.

Què en són, de delatores, les estrelles!
Ho volen mirar tot —¿a fi de què?—:
de jutge i testimoni la condemna,
l’oceà sens finestra, la matèria...

La pluja —sembrador hostil— recorda 
el seu mannà que no té nom,
com les creuetes boscanes marcaven
l’oceà o bé la falca de batalla.

Homes hi haurà que, dèbils i gelats,
sí, mataran, passaran fred i gana,
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И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать,

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчёт,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечёт.

. . . . . . . . .

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задёшево
Притоптали траву в пустоте,
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оконных смертей,
За тобой — от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте.

За воронки, 
за насыпи, осыпи 
По которым он медлил и мглил, 
Развороченный — пасмурный, оспенный 
И приниженный гений могил

i en la famosa tomba que l’acull
reposa aquell soldat desconegut.

Ensenya’m, fràgil oreneta
que de volar ja has desaprès,
com dominar aquesta tomba aèria
sense ales ni timó, ensenya-me’n!

De part de Lérmontov, en Mikhaïl,
estricte informe et lliuraré
de com el clot de l’aire atrau i estira
i com la tomba un geperut redreça.

. . . . . . . . .

Aràbiga gasòfia, carn picada,
llum de velocitats en un raig mòltes,
amb les entravessades soles 
a la meva retina el raig roman.

Els milions de morts a preu de saldo
en el buit han obert una sendera—
i bona nit, que vagi bé els desitgen
en nom de les terrestres fortaleses.

Incorruptible cel de les trinxeres,
un cel de morts en massa i a l’engròs,
rere teu, des de tu, que ets tot enter,
amb els meus llavis vers la fosca volo...,

per cràters, terraplens, grans enderrocs,

per on s’entretenia en boira, humiliat,
del tot ombrívol, picat de verola,
el geni de les tombes saquejades.

1-15 de març del 1937  

(Traducció de Jaume Creus)

15



16



SIEGFRIED SASSOON (1886-1967)
Escriptor britànic conegut, amb justícia, com el Poeta de la Guerra. Va estudiar a Cambridge, però va 
deixar inacabats els estudis de Dret i d’Història. En esclatar la guerra, s’hi va allistar voluntari. La seva 
poesia tant descriu els horrors de les trinxeres com satiritza les pretensions patriòtiques que, segons el 
parer de Sassoon, eren responsables d'una guerra impulsada pel patrioterisme. Els seus poemes 
reflecteixen la «cruel veritat» de la guerra d’una forma brutalment realista: la brutícia, les malalties, els 
suïcidis, els cossos mutilats, la brutalitat o la ineptitud dels oficials...
Va combatre amb gran valor, motiu pel qual va guanyar la creu al mèrit militar. Ferit en una acció de 
guerra, va ser hospitalitzat a Anglaterra. Allà, desenganyat, va llençar al riu la seva medalla i, aconsellat per 
Bertrand Russell, va escriure el manifest pacifista de 1917, «Acabem amb la guerra. Declaració d’un soldat» 
(Soldier's Declaration), que va ser publicat a la premsa i llegit al Parlament. El govern anglès com a 
represàlia va optar per hospitalitzar-lo com a presumpte malalt mental. I va ser al sanatori de 
Craiglockhard, prop d’Edimburg, on va conèixer el poeta Wilfred Owen, amb qui va fer una bona amistat. 
El 1918 els van declarar curats i els van tornar a enviar al front; Owen hi va morir, i Sassoon va ser ferit i 
novament repatriat. En acabar la guerra, va ser director literari del diari socialista Daily Herald.

TO MY BROTHER

Give me your hand, my brother, search my face;
Look in these eyes lest I should think of shame;
For we have made an end of all things base.
We are returning by the road we came.

Your lot is with the ghosts of soldiers dead,
And I am in the field where men must fight.
But in the gloom I see your laurell’d head
And through your victory I shall win the light.

18 desembre 1915

AL MEU GERMÀ

Dóna’m la mà, germà, mira’m la cara;
mira aquests ulls, que no s’avergonyeixen;
perquè hem fet net de tot el que era bàsic.
Ara tornem pel camí d’on veníem.

T’ha tocat ser amb les ànimes dels morts,
mentre jo estic al camp on els homes combaten.
Però en la fosca veig el teu cap llorejat
i per la teva victòria guanyaré la llum.
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THE GENERAL

«Good-morning; good-morning!» the General said
When we met him last week on our way to the line.
Now the soldiers he smiled at are most of ’em dead,
And we’re cursing his staff for incompetent swine.
«He’s a cheery old card», grunted Harry to Jack
As they slogged up to Arras with rifle and pack.

. . .
But he did for them both by his plan of attack.

Denmark Hill Hospital, abril 1917

EL GENERAL

«Bon dia, bon dia», va dir el general
fa una setmana, quan anàvem camí del front.
Ara, els soldats que va saludar són quasi tots morts
i maleïm el seu estat major d’incompetents porcs.
«Sembla una vella postal», li va dir en Harry al Jack
quan pujaven cap a Arras amb fusell, manta i sac.

. . .
Però ell se’ls va carregar tots amb el seu pla d’atac.

SUICIDE IN THE TRENCHES

I knew a simple soldier boy
Who grinned at life in empty joy,
Slept soundly through the lonesome dark,
And whistled early with the lark.
In winter trenches, cowed and glum,
With crumps and lice and lack of rum,
He put a bullet through his brain.
No one spoke of him again.
You smug-faced crowds with kindling eye
Who cheer when soldier lads march by,
Sneak home and pray you'll never know
The hell where youth and laughter go.

The Cambridge Magazine, 23 febrer 1918

SUÏCIDI A LES TRINXERES

Vaig conèixer un soldat un dia,
que somreia a la vida amb alegria.
Sol en la fosca dormia i roncava,
i de bon matí, amb l’alosa, xiulava.
A la trinxera, a l’hivern, trist i desanimat
per les bombes i els polls, i amb el rom acabat,
es va fotre un tret al cervell.
Ningú no va parlar més d’ell.
Vosaltres, gent altiva d’ulls tancats,
que feu visques quan desfilen els soldats,
torneu a casa feliços de no saber, en veritat,
a quin infern la joventut i l’alegria han acabat.

(Traduccions de Ramon Carreté Parera)
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WILFRED EDWARD SALTER OWEN (1893-1918)

Owen és considerat pels historiadors com el primer poeta britànic de la Primera Guerra Mundial. Durant 
aquest període es van publicar milers de poemes, però molt pocs han tingut el ressò d'un reconeixement 
tan massiu de crítica i de públic com els poemes d’Owen. Abans de la seva mort, només se'n van publicar 
cinc, però Sassoon, juntament amb la poeta Edith Sitwell, van ajudar posteriorment a garantir la 
publicació de la col lecció sencera. · Benjamin Britten va musicar-ne alguns en la seva obra War Requiem.

Poetes romàntics com Shelley o Keats van ser d'una gran influència en la seva obra primerenca, no obstant 
això, els seus poemes més famosos («Dulce et Decorum Est» i «Anthem for Doomed Youth») van sorgir a 
partir de la profunda influència del seu amic i conseller Siegfried Sassoon. El 4 de novembre de 1918, just 
una setmana abans que s'acabés la guerra, Owen va caure abatut durant la travessia del canal de Sambre-
Oise, al nord de França. La seva poesia, dura i xocant, ens parla dels horrors de la Gran Guerra: una 
màquina inhumana de matar joventut.

DULCE ET DECORUM EST

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of gas-shells dropping softly behind.
Gas! Gas! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time,
But someone still was yelling out and stumbling
And floundering like a man in fire or lime.—
Dim through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams, you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
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And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,—
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori

DULCE ET DECORUM EST

Doblados como viejos mendigos bajo bolsas,
Chocando las rodillas y tosiendo como viejas, maldecimos a través del lodo
Hasta darle la espalda a las condenadas bengalas
Y empezar a arrastrarnos a un descanso remoto.
Los hombres marchaban dormidos. Muchos ya sin botas
Cojeaban cubiertos de sangre. Todos lisiados y ciegos;
Ebrios de cansancio, sordos incluso a los silbidos
De las bombas de gas que caían a sus espalda.
¡Gas! ¡Gas! ¡ Rápido, muchachos! En un éxtasis de torpeza
Nos calamos las máscaras justo a tiempo;
Pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos, tropezando
I confuso como un hombre ardiendo en llamas o cal viva.
Borroso tras los vidrios empañados y la espesa luz verde
Como hundido en un mar verde, lo vi ahogarse.
En todos mis sueños, ante mi vista impotente,
Se abalanza sobre mí, se atraganta, se ahoga, se apaga.
Si en algún sueño asfixiante tú también pudieras seguir a pie
La carreta donde lo arrojamos
Y ver los blancos ojos retorciéndose en su cara,
Una cara colgante, como un diablo emfermo de pecado;
Si pudieras oír, en cada bache del camino, la sangre
Vomitada por pulmones de espuma corrompidos,
Obscenos como el cáncer, amargos como el bolo alimenticio
De viles e incurables llagas en lenguas inocentes;
Amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo
A los niños que arden ansiosos de gloria
Esa vieja Mentira: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
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ANTHEM FOR DOOMED YOUTH

What passing bells for those who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles' rapid rattle.
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs,–
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the handsof boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls' brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

HIMNO A LA JUVENTUD CONDENADA

¿Qué toque de difuntos para los que se mueren como reses?
Sólo la monstruosa rabia de los cañones.
Sólo el tartamudeo veloz de los fusiles
puede escupir sus apremiantes rezos.
Ninguna imitación para ellos de plegarias o campanas,
ninguna voz de luto salvo los coros
–los estridentes y chiflados coros– de las bombas que gimen;
y las cornetas llamándolos desde tristes condados.
¿Qué velas pueden ser portadas para favorecerlos a todos?
No en las manos de los niños, sino en sus ojos
brillará el sagrado destello de la despedida.
La palidez de las frentes de las niñas será su mortaja;
sus flores, la ternura de las mentes pacientes,
y cada lento crepúsculo, un bajar de persianas.

(Traduccions de Borja Aguiló i Ben Clark)
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JOHN MCCRAE ALEXANDER (1872 – 1918) 

Poeta canadenc, metge i tinent coronel a la Primera Guerra Mundial on va morir de pneumònia. 

Al començar el conflicte armat, Canadà, com a domini de l’Imperi Britànic, va entrar també en guerra i  
McCrae va ser anomenat cirurgià  de l’artilleria canadenca i va tenir al seu càrrec un hospital de campanya 
en la segona batalla d’Ypres en 1915. El tinent Alexis Helmer, amic i antic alumne seu, hi va morir. 
L’enterrament li va inspirar el seu poema més famós, «In Flanders Fields», «En els camps de Flandes», 
escrit el 3 de maig de 1915. El poema fa referència als badabadocs de color vermell que creixen damunt les 
tombes dels soldats morts en el front. El poema i els badabadocs són distintius omnipresents quan se 
celebra el dia de l'Armistici en els països membres de la Commonwealth, sobretot al Canadà, on és una de 
les obres literàries més conegudes. El poema també és molt conegut als Estats Units quan es celebra el Dia 
dels Veterans.

IN FLANDERS FIELDS

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravelysinging, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

EN LOS CAMPOS DE FLANDES

En los campos de Flandes las amapolas se mecen
entre las cruces, fila sobre fila,
que marcan nuestro sitio; y en el cielo
las alondras, aún cantando embravecidas,
vuelan sin oirse apenas entre cañones.

Somos los Muertos. Hace pocos días
vivimos, sentimos el amanecer, vimos el brillo del ocaso,
amamos y fuimos amados, y ahora aquí yacemos
en los campos de Flandes.

Retomad la disputa que fue nuestra:
estas débiles manos os entregan
la antorcha; levantadla bien alto.
Y si falla esta fe que compartimos
no podremos dormir, aunque crezcan las amapolas
en los campos de Flandes.

(Traducció de Borja Aguiló i Ben Clark)
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