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És un dels monuments de la po-
esia contemporània. La terra 
eixorca, de T. S. Eliot, ens posa 

davant el desencís de la modernitat. 
És, d’alguna manera, la cara íntima 
d’El malestar de la cultura de Freud, 
escrit a la mateixa època. Eliot, 
l’erudit vençut per la vida. Som als 
anys 20 del segle XX. La Primera 
Guerra Mundial ha resultat devas-
tadora, amb milions de morts en 
l’infern de les trinxeres i la fi del que 
Zweig batejaria com El món d’ahir, 
la il·lusió d’una civilització burgesa 
endreçada, amb rics cultes i pobres 
obedients i feliços. Tot això s’ensor-
ra. L’angoixa d’Eliot, el seu pessi-
misme, el seu profund esquinça-
ment interior, anticipen que el pit-
jor està per venir: la Segona Guerra 
Mundial. No hi ha esperança. No hi 
ha primavera: “Abril és el mes més 
cruel, brostant / liles en la terra 
morta, barrejant / memòria i desig, 
removent / les arrels mig adormides 
amb pluges de primavera. / L’hivern 
ens mantenia calents, cobrint / la 
terra amb la neu de l’oblit, nodrint / 
un poc de vida en tubercles secs”. 

Així comença el llibre, ara tradu-
ït per Marta Nadal. L’ha publicat 
Lleonard Muntaner Editor, amb 
pròleg de Bernat Nadal. S’afegeix a 
les traduccions d’Agustí Bartra, Jo-
an Ferraté i Rosa Leveroni. Com es-
criu el prologuista, “l’espiritualitat, 
la tradició, la vida, la mort, les passi-
ons, la filosofia, especialment l’ori-
ental, la decadència de la societat 
moderna, que protagonitza massa 
sovint accions violentes, i les frus-

tracions de l’ésser humà són idees 
exposades directament en els poe-
mes de La terra eixorca. I, també, de 
forma més discreta, l’escriptor ens 
assenyala que, igual que la mort, la 
possibilitat de regeneració, o de pu-
rificació, només pot arribar per l’ai-
gua o pel foc”, a través de cites de 
sant Agustí o del Sermó del Foc. 

No és un text fàcil. La gran erudi-
ció d’Eliot fa que s’oculti rere un uni-
vers riquíssim de referències, des de 
la llegenda del Sant Grial fins a la Di-
vina comèdia, del tarot a Shakespea-
re o Baudelaire. Pot ser alhora pla-
ner i hermètic. La seva decebuda se-
xualitat i sentimentalitat tenyeixen 
els versos d’una bellesa amarga: 

“Aquesta nit tinc nervis. Sí, molts. 
Queda’t amb mi. / Parla’m. Per què 
mai no parles? Parla. / En què pen-
ses? Què penses? Què? / Mai no sé 
en què estàs pensant. Pensa”. O, més 
explícit: “El moment ara és propici, 
segons li sembla, / el sopar ha acabat, 
ella està avorrida i cansada, / inten-
ta fer-se-la seva amb carícies / que, 
malgrat no ser refusades, tampoc 
són desitjades. / Sufocat i decidit, es 
decideix a atacar; / les mans explo-
ren sense trobar resistència; / la se-
va vanitat no requereix cap respos-
ta, / i entén com a acceptació la in-
diferència d’ella”. 

Del principi a la fi, tot gira al vol-
tant d’una buidor existencial, tot 
porta a esperar el remolí final: “...no 
em sentia / ni viu ni mort, i no sabia 
res, / mirant dins el cor de la llum, 
el silenci”. “Aquell que vivia, ara ja 
és mort / nosaltres que vivíem ara 
ens estem morint / amb un poc de 
paciència”. La vida com una presó 
enrunada.!

“ABRIL ÉS EL MES MÉS 
CRUEL, BROSTANT / 
LILES EN TERRA 
MORTA, BARREJANT / 
MEMÒRIA I DESIG...”

L’aire, la llum 
i l’hora violeta 
de T. S. Eliot
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El drama de les 
persones migrades

No parlaré del drama de tantes 
persones que, buscant un fu-
tur digne, es juguen la vida 

travessant deserts i mars, i massa 
sovint la perden. Parlaré d’un dra-
ma insignificant, per comparació, 
que complica la vida, i crea proble-
mes de consciència, als editors de 
textos: l’impacte que la censura del 
fonamentalisme progre –la correc-
ció política– té en el llenguatge en 
termes d’agilitat estilística, eficàcia 
comunicativa i cohesió textual.  

El text arrenca dient “nens i ne-
nes” però al tercer paràgraf se’n can-
sa i diu “nens” tot i voler dir “nens i 
nenes”. Què fa el pobre editor? ¿Dei-
xa que sigui ambigu i incoherent? 
¿Hi posa sempre “nens i nenes” quan 
són “nens i nenes”? ¿Hi posa sempre 
“nens” perquè el context ja deixa clar 
quan “nens” vol dir “nens i nenes”?  

L’última plaga ens ha caigut a so-
bre en forma de persones. Primer 
vam passar de sords i cecs a persones 
sordes i persones cegues. Ara hem fet 
un pas més i alguns llibres d’estil ja 
ens insten a escriure persones amb 
sordesa i persones amb ceguesa. 
¿Són sords i cecs al sentit del ridícul? 

En el cas dels immigrants, el pri-
mer pas va ser treure el prefix im- i 
dir-ne migrants. Devia semblar que 
tenia –almenys de moment– conno-
tacions menys negatives. Però l’im- 
(i l’e-) permetien una distinció relle-

vant. Un migrant és emigrant des del 
punt de vista del lloc d’origen, i im-
migrant des del punt de vista del 
d’arribada (migrant només sembla 
adequat si està en trànsit i no hi ha 
cap punt de vista). I passa a ser emi-
grat i immigrat –passa del gerundi al 
participi– quan ja està establert.  

Però aquests migrants menys 
connotats feien un tuf masclista i va 
caldre convertir-los de seguida en 
persones migrants. ¿I si ja s’havien 
establert al nou país? Si s’hi havien 
establert ja no estaven en trànsit i el 
punt de vista era inevitable: eren o 
immigrats o emigrats. Doncs no, 
han decidit dir-ne persones migra-
des. L’adjectiu migrat, en efecte, és 
al diccionari: vol dir “neulit, escàs, 
mesquí”. ¿No seria molt millor dir-
ne immigrants o immigrats i tractar-
los com a persones?!
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¿NO SERIA MILLOR 
DIR-NE ‘IMMIGRANTS’ 
O ‘IMMIGRATS’ 
I TRACTAR-LOS 
COM A PERSONES?

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
AA. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !           1/4 
 
[ 2 ] L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 2/16 
 
[ 3 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !             3/9 
 
[ 4 ] La filla del rellotger 
KATE MORTON   
Rosa dels Vents 
640 pàgines i 22,90 !           8/8 
 
[ 5 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          7/43

[ 1 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                  1/5 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS  
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 10 !                  2/4 
 
[ 3 ] Abans ningú deia 
t’estimo 
DIVERSOS AUTORS / E. Catalana 
160 pàgines i 14,90 !       10/22 
 
[ 4 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !          3/13 
 
[ 5 ] El tumor 
TONI SOLER 
Anagrama 
160 pàgines i 15,90 !            6/5

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !            1/7 
 
[ 2 ] Fuego y sangre 
G.R.R. MARTIN  
Plaza & Janés 
880 pàgines i 32,90 !           3/8 
 
[ 3 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !           2/8 
 
[ 4 ] La hija del relojero 
KATE MORTON  
Suma de Letras 
560 pàgines i 22,90 !           5/8 
 
[ 5 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !         4/15

[ 1 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !            1/5 
 
[ 2 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
496 pàgines i 19,90 !       2/168 
 
[ 3 ] Nudo España 
PABLO IGLESIAS, ENRIC JULIANA 
Arpa 
448 pàgines i 19,90 !             -/8 
 
[ 4 ] Sempiterno 
DEFREDS 
Espasa Calpe 
160 pàgines i 15,90 !            3/3 
 
[ 5 ] Comedia 
DANTE ALIGHIERI 
Acantilado 
944 pàgines i 49 !                   -/6


