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a faixa de paper negra sobre la
prototípica coberta marró de la
col·lecció de poesia de Lumen no-

més pot voler dir una de tres coses: una
aposta editorial decidida, un gran èxit
comercial o alguna efemèride especial.
El text de la faixa en qüestió diu literal-
ment: “El mayor poema del siglo
XX. Edición a cargo de Andreu
Jaume. En el cincuenta ani-
versario de la muerte de
T.S. Eliot”. En aquest cas
concret de La tierra bal-
día / Prufrock y otras ob-
servaciones, edició y tra-
ducció d’Andreu Jaume,
la faixa de paper respon als
tres factors al·ludits: el cura-
dor i traductor és un personat-
ge rellevant a Penguin Random
House Grupo Editorial; el llibre
encara es troba a les taules de
novetats a les llibreries després
d’un any; i es commemora, el
2015, el centenari de la publicació
de La cançó d’amor, de J. Alfred
Prufrock, i el cinquantenari de la
mort de T.S. Eliot [a la il·lustració].

Només una editorial catalana ha es-
tat al cas de la doble commemoració
eliotiana enguany. Adesiara ha publicat
per a l’ocasió Poemes 1925-1930, en la
versió anotada d’Alfred Sargatal, un vo-
lum d’obra reunida que inclou peces fo-
namentals com ara Els homes espantall,
Dimecres de Cendra i els famosos Poemes
Ariel. Al llibre d’Adesiara hem de sumar
la reedició de Quatre quartets (Viena,
2010, nova versió d’Àlex Susanna) i
l’edició de Prufrock i altres observacions
(Labreu, 2011, versió de Marc Masdeu).
Els 100 anys de Prufrock i els 50 anys de
la mort d’Eliot era l’avinentesa ideal per
reeditar La terra eixorca per completar
la tríada dels grans poemes llargs del
mestre.

Francament, em sap molt greu que
els lectors catalans hagin de recórrer a la
versió castellana d’Andreu Jaume per
accedir a La terra eixorca. Em sap molt
greu perquè la versió de Jaume té greus
problemes de mètrica, ritme, to, lèxic i
comprensió del text original, a banda de
nocions errònies i estrafolàries que s’ex-
pliciten al pròleg i a l’aparell de notes.
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Els primers seran els últims
Em sap molt greu perquè existeixen

tres (!) versions en català del poema en
diferents edicions: Agustí Bartra (Lle-
tres, 1951, Vosgos, 1977, Eumo, 1983,
Edicions 62 / La Caixa, 1994), Joan Fer-
raté (Laye, 1952, Edicions 62, 1977) i
Rosa Leveroni (Reduccions, 1999). Entre
totes sumen set edicions diferents del
poema entre el 1951 i el 1994. La gran
majoria són, a hores d’ara, totalment in-
trobables. Només es pot comprar la ver-

sió de Bartra que jo mateix vaig enta-
forar a l’antologia Poesia anglesa i

nord-americana. I tinc alguna
notícia de darrera hora que

m’indica que existeix una
quarta versió, ara per
ara inèdita, feta a qua-
tre mans entre el poeta
mallorquí Bernat Nadal

i la seva filla. Em sap
greu per la magnífica tra-

dició de traductors catalans
d’Eliot, que arrenca amb Marià

Manent l’any 1932 i es prolonga amb

figures com ara Miquel Arimany, Lluís
Maria Aragó i Francesc Parcerisas, una
nòmina a la qual hem d’afegir, evident-
ment, els intèrprets que ja hem citat
més amunt. Em sap greu per l’impacte
profund que l’obra d’Eliot ha tingut a
l’obra de poetes com ara Carles Riba,
Agustí Bartra, Ramon Bech, Gerard
Vergés, Bartomeu Fiol, Narcís Comadi-
ra, Francesc Parcerisas i Pere Gimfer-
rer, i crítics com ara Gabriel Ferrater,
Carles Miralles, Pere Ballart i Jordi Ju-
lià.

Sense La terra eixorca no és possible
entendre la poesia del segle XX i XXI.
És més, encara és un referent ben viu,
ben vàlid, ben actual. Renunciar a
aquesta joia em sembla un acte d’irres-
ponsabilitat. ❋
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