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Us oferim
el pròleg de
Marc Masdeu
de la traducció
de ‘Prufrock
i altres
observacions’
publicat per
LaBreu
Edicions

Oh, do not ask,
“What is it?”

“The love song of
J. Alfred Prufrock”

firmava T.S. Eliot en
una entrevista a Wri-
ters at Work el 1963
que “a La terra eixorca

ni em vaig preocupar per si en-
tenia el que hi deia”. Aquesta
aparent temeritat, aquest des-
afiament a un possible lector ca-
parrut i desvalgut un cop hagi
llegit qualsevol dels seus poe-
mes, hi hem d’afegir opinions
com “el que el poema significa
és tant el que significa pels al-
tres com el que significa per
l’autor”. Fins i tot sentenciava
que “la interpretació del lector
pot diferir de la de l’autor i ser
igualment vàlida, potser mi-
llor”. Òbviament, hem d’agafar
aquestes afirmacions amb les
pinces del dubte o, si més no,
amb la precaució extrema per
algú que tenia un discurs total-
ment definit i que fou un dels
crítics més notables de la seva
època.

D’aquesta manera, però, ens
deixa a la intempèrie, podríem
concloure, ens llança un regal
enverinat i se’n desentén com-
pletament, com si la seva res-
ponsabilitat amb allò dit (es-
crit) quedés liquidada un cop
fets públics els seus versos. I, a
més a més, no es tracten d’unes
ratlles entenedores a primer
cop d’ull, sinó del fruit d’un poe-
ta obscur, que utilitza tot de re-
ferències a l’alta cultura i a la li-
teratura universal, que inclou
fragments en llengües estrange-
res, que utilitza sense pietat
una mena de muntatge sincrò-
nic d’accions, una acumulació
simultània d’imatges i que ex-
ecuta com vol l’argument, el
desenvolupament i l’aparent
manca de discurs intel·ligible.

I efectivament és així. Eliot
no ens pren per la mà quan en-
carem els seus llibres de poesia.
No és el professor que repeteix
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tres vegades les paraules del
dictat, sinó que és l’angoixat
creador que ens ofereix la seva
obra amb la pretensió que el lec-
tor sabrà esforçar-se per desxi-
frar allò que vol dir, fer-se’n una
opinió i degustar el que pugui
sense pistes ni crosses. Eliot no
tracta el receptor com un infant
que escolta un conte abans
d’anar a dormir, sinó que propo-
sa el seu pensament d’una ma-
nera visceral. No cal entendre-
ho tot a la primera de canvi,
l’important és captar-ne la idea
general, l’ànima i l’alè d’allò que
vol dir, gaudir de les imatges
que ens proporciona. És així
com es justifiquen les declara-
cions anteriorment citades, és
d’aquesta forma que ell fa la se-
va feina i els altres han de fer la
que els pertoca, conscient que
ell ja no hi pot fer més, que no
pot modificar en cap cas el que
resulti de la lectura.

El primer conjunt de poemes
de T.S. Eliot és el llibre que vos-
tè té a les mans. Prufrock i al-
tres observacions és pòrtic i in-
troducció d’una de les obres
més importants i genuïnes de la
literatura universal. Ho és per-
què com a primer volum ja s’en-
trelluquen les característiques
pròpies d’una veu singular, i
també perquè ofereix l’evolució
d’un aleshores jove escriptor.
Així, hi trobem poemes comple-
xos en la línia que després con-
rearà sense treva i hi ha, també,
peces més curtes i accessibles,
segurament escrites anterior-
ment, d’efecte més irònic i te-
nyides d’amarg sarcasme. Ex-
cel·lint per damunt de tots el
primer d’ells, La cançó d’amor
de J. Alfred Prufrock, tot el con-
junt ens donarà les claus d’una
personalitat punxeguda i d’un
inici de full de ruta coronat per
fites tan extraordinàries com
La terra eixorca o Els Quatre
Quartets.

Publicada per primera vega-
da la col·lecció sencera el 1917 a
The Egoist sota l’ajut financer
d’Ezra i Dorothy Pound, Eliot va
veure com dos anys abans apa-
reixia The love song of J. Alfred

Prufrock a la revista literària de
Xicago, Poetry. Però el poema ja
estava acabat el 1911, és a dir,
quan l’autor tenia 23 anys. El
seu amic i mentor Ezra Pound
havia persuadit la redactora
Harriet Monroe afirmant que
“Eliot s’ha educat a si mateix,
s’ha modernitzat pel seu comp-
te”. I això és important perquè
se sol relacionar el naixement
de la poesia nord-americana
moderna amb l’aparició el 1912
d’aquesta revista. I fins i tot al-
gú, com el poeta John Berry-
man, assegurà que el moment
just del canvi és la metàfora bri-
llant que enceta el primer llibre
d’Eliot: “Anem llavors, tu i jo, /
quan el vespre s’estén contra el
cel / com un pacient anestesiat
sobre la taula”.

A Prufrock i altres observa-
cions ja apareixen alguns signes
del Imagism, que sota la batuta
de Pound i amb un altre expo-
nent magnífic com James Joy-
ce, entre d’altres, consoliden
una nova manera d’encarar la
literatura i l’art. També s’hi ob-
serven actituds absolutament
modernes respecte els senti-
ments, el centre d’interès i l’am-
bient. El tractament de l’ab-
surd, l’exploració del subcons-
cient, la impotència i la sexuali-
tat velada, la dualitat de veus en
un mateix individu i el prosais-
me de la vida quotidiana són
elements clau d’una poesia que
modificarà en gran mesura el
gènere, que alterarà el camí pels
poetes contemporanis i veni-
dors. Aspectes com el monòleg
interior i l’adequació a la se-
qüència psicològica de la ment i
no de l’argument són novetat
clara aquells anys, com el pren-
dre referències clàssiques per
ordenar allò contemporani.

Els referents canviaran ben
aviat, i Eliot s’avança amb el
Prufrock i les seves observa-
cions punyents. No en va, pocs
anys després, el 1922, es consi-
derarà un anno mirabili de la
història literària amb l’aparició
gairebé simultània d’obres com
ara The Waste Land (T.S.
Eliot), Ulisses (James Joyce),

Trilce (César Vallejo) i Anabase
(Saint-John Perse). A més, si no
deslloriguem el pensament es-
tricte d’aquesta nova òptica
d’encarar la literatura, com així
hauria de ser, no podem obli-
dar-nos del Tractatus Logico-
Philosophicus, de Ludwig Witt-
genstein.

Thomas Stearns Eliot (St.
Louis, Missouri, 1888 – Lon-
dres, 1965) formà part de l’ar-
rel més tradicional dels Estats
Units, d’una família de Nova
Anglaterra que provenia de pu-
ritans anglesos que van creuar
el mar el segle XVII, encara a
l’estela dels “Pares fundadors”.
Son pare fou un gran industrial
i un home de negocis; la seva
mare, una aficionada a la litera-
tura que va escriure versos reli-
giosos i un drama sobre Savona-
rola.

Eliot va destacar a la Smith
Academy de Saint Louis i des-
prés d’un any preparatori a la
Milton Academy va estudiar fi-
losofia a Harvard. Va llegir Art-
hur Symons i va descobrir els
simbolistes francesos, que l’in-
fluïren notablement (sobretot
Jules Laforge i Tristan Corbiè-
re), com també ho feren el
Dant, Robert Browning i el poe-
ta metafísic anglès John Donne.
Més tard viatjà a París a fer un
postgrau, on va compartir amis-
tat amb Jean Verdenal, un es-
tudiant de medicina
que posteriorment
morí a la batalla
de les Dardene-
lles, i a qui Eliot
dedicà el seu
primer llibre.
Tornà a la
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universitat per seguir un curs
amb Bertrand Russell, i fou de-
clarat el seu millor alumne. Poc
després, va anar amb una beca
a Marburg per estudiar filosofia
alemanya, fins que la primera
gran guerra esclatà i el dugué a

Londres, on va decidir que no
calia arriscar-se als subma-
rins enemics per tornar a
Harvard i ser doctor. La tesi
sobre F.H. Bradley no fou

mai presentada. A la ca-
pital britànica cone-

gué Pound i aquest
l’introduí en el
món literari an-
glès, relacionant-
se, entre d’al-
tres, amb Woolf i
Joyce. En aques-
ta època va exer-
cir d’assessor

editorial de la re-
vista avantguardis-

ta The Egoist. El
1917, després d’aban-

donar la feina de profes-
sor que mai no l’om-

plí, treballà al

banc Lloyd’s, fins que el 1922 es
convertí en director de la revis-
ta The Criterion i el 1925 fou
nomenat director editorial de
Faber and Gwyer (més tard, Fa-
ber and Faber).

Els seus episodis nerviosos i
els problemes derivats del seu
primer matrimoni amb Vivien
Haigh-Wood, així com la con-
juntura internacional, són al-
guns elements que l’impulsen a
plasmar la decadència i el fracàs
de la societat.

Tot això apuntat, tant de la
vida personal com literària, po-
dria justificar en part la comple-
xitat de la poesia d’Eliot. Aquest
sistema de pensament, de me-
todologia en la creació, pareix
una literatura fragmentada i di-
fícil. És clar que no resulta fàcil
l’aproximació primera, ni la que
busquen els lectors que passen
pels llibres com aquell qui fa
volts de rambla. Però la cerca de
la bellesa, la reconstrucció de la
realitat tan poc maniquea, el
plantejament dels mil i un mati-
sos, semblen exercicis d’hones-
tedat per part de l’autor. Ell,

repeteixo, no és el vell professor
que alliçona els indefensos
alumnes d’una classe. Ell pre-
senta el dilema amb nous dile-
mes, ens configura un món on
encara hi ha més grisos i ofereix
la seva visió solitària sense els
categorismes barats. Com que
ens retrata amb una càmera on
queden palesos els milers de de-
talls d’un collage, ens incomoda.
Com que no ens fa la feina bruta
d’explicar-nos una sola veritat
impossible, ens empenta a for-
mar-nos nosaltres mateixos
una opinió. Com que no mostra
un panorama amable i compas-
siu fàcil d’entendre, ens provo-
ca la pregunta del milió d’arca-
des i la impossibilitat de passar
pàgina.

És amb aquest llibre que
Eliot ens ofereix com a lectors
la temptació d’endinsar-nos en
el mar. Però tota incursió a les
aigües comporta el perill d’ofe-
gar-se. I és just això el que pro-
posen els poetes majúsculs,
sempre. Tant en la forma com
en el fons. El mar del Prufrock
és l’entrada al vast magma que
vindrà després. Entrin sense
por però amb cura, doncs és

molt possible que un cop
ofegats vulguin seguir
submergits en altres
oceans com El dime-

cres de Cendra, Els
Poemes d’Ariel, La

Terra eixorca o
Els Quatre Quar-

tets. ❋

El lament
de Prufrock
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