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T.S. Eliot amb la seva dona Valerie el 1957
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La terra, la poesia
C A R L E S M I R A L L E S

Us oferim una anàlisi del

poema ‘The Waste Land’, que

T.S. Eliot va publicar el 1922 i

que va ser traduït al català

per noms com ara Marià

Manent, Joan Ferraté, Rosa

Leveroni i Agustí Bartra

Les referències
d’Eliot a
l’antropologia
contemporània
són
particularment
significatives

P
ocs llibres de poesia,
en el segle XX, deuen
haver estat tan deci-
sius com The Waste
Land (1922), de T.S.

Eliot. No solament és un llibre
imprescindible per a la poesia
en llengua anglesa sinó que
funda una tradició d’una ma-
nera o d’una altra sensible en
l’entera poesia del Nou-cents;
i, encara, marca per tot arreu
el concepte i la pràctica de la
poesia, en el sentit que és ge-
neralment assumit que en
aquest llibre troben origen
una sèrie de trets caracterís-
tics de la literatura posterior.

Entre nosaltres, Marià Ma-
nent, que en traduí el títol per
La terra erma, certificava el seu
coneixement aprofundit del
poema en l’últim capítol (Da-
rreres tendències de la poesia an-
glesa) del seu llibre Notes sobre
literatura estrangera (1934). Ma-
nent hi té un resum bellíssim
i atent del poema, del qual
destaca que ha estat aclamat
pels joves “com l’autèntica
expressió del món desorbitat i
confús de la postguerra”. El
situa entre l’aigua com a
“símbol de tota llibertat, de
tota fecunditat i florida espi-
ritual”, evocada des del bell
començ amb el record de la
primavera de la jovenesa, d’u-
na banda, i “un país tot es-
berlat per l’eixut”, una “àrida
plana”, “el món sec i podrit de
Londres” –o sigui, la terra de-
vastada del títol–, d’una altra.
És a dir, expressa amb claredat
una de les tensions centrals en
el poema. I un altre aspecte en
destaca Manent: que “els sím-
bols que utilitza Eliot són
predominantment culturals”,
per oposició al fet que, “cor-
rentment, el poeta sol captar
els seus símbols en el món
dels objectes o de la natura”.
Anomena els primers símbols
indirectes, perquè entén que
procedeixen de la mediació
literària, i, en canvi, té els se-
gons per directes –perquè el
poeta els treu directament de
les coses, de la realitat que
l’envolta–. Creu que el mèrit
d’Eliot és “d’haver reeixit a
expressar un missatge perso-
nal i a comunicar la seva

emoció a desgrat de tantes al-
lusions sàvies i misterioses”, i
explícitament atribueix
aquest fet a un tret d’estruc-
tura o construcció literària:
“Malgrat la utilització d’un
material tan divers, ha sabut
donar al poema una unitat
íntima innegable”, la qual rau
en “els ressons interns, l’en-
llaç i el contrast dels temes”,
coses que cal, segons Manent,
descobrir en el poema mitjan-
çant “una lectura atenta i re-
petida”. Per entendre’l cal,
doncs, trobar una mena de
sintaxi dels mots, de les imat-
ges que hi ha en el poema o hi
són evocades però que cal que
cada lector pel seu compte sà-
piga descobrir-hi.

El poema es presenta així
indeslligable de la seva inter-
pretació. I, interpretar-lo, s’ha
de fer a través d’una tradició,
i no comptar només amb els
mots del poeta i la realitat si-
nó tenint present que els mots
del poeta només s’hi referei-
xen indirectament, a través
d’objectes literaris. Això vol-
dria dir que, devastada la terra
–la realitat, la llengua que la
diu–, la poesia, per refe-
rir-s’hi, no pot fer-ho sense la
mediació de la poesia que
tractava o feia com si tractés
directament amb ella. I tot
plegat voldria dir que els poe-
tes i els lectors no poden,
d’ençà d’aquest moment, fer
com si la terra no hagués estat
efectivament devastada; com
si els mots d’una llengua bas-
tessin per tenir el poeta trac-
tes amb la realitat. La poesia
no rau ja en les coses, en la
realitat, ara, sinó que és el
poeta a crear-la en el poema
mobilitzant l’entera tradició,
la que diu la realitat de sem-
pre, per tornar a poblar-la, a
fer-la fèrtil.

Des d’aquesta perspectiva,
les referències d’Eliot a l’an-
tropologia contemporània, a
Frazer per exemple, són par-
ticularment significatives. El
primer editor de The Waste
Land va trobar que el poema
era massa breu –té 434 ver-
sos–, potser també que era
massa obscur o difícil, i de-
manà al poeta unes notes;

Eliot les escriví. La lectura del
poema, “atenta i repetida”,
que Manent recomanava, deia
que havia de fer-se “ajudada
de les set pàgines de notes”.
Així, la nota inicial reconeix
que “no solament el títol sinó
el pla i una bona part del
simbolisme incidental del po-
ema van ser suggerits pel lli-
bre de Miss Jessie L. Weston
sobre la llegenda del Graal:
From Ritual To Romance”, que és
del 1920, i també proclama el
deute del poeta amb un llibre
“que ha influït profundament
en la nostra generació”, The
Golden Bough (1890-1915), de
Sir James George Frazer. Com

que Eliot acabava aquesta no-
ta escrivint que qualsevol lec-
tor familiaritzat amb aquestes
obres “reconeixerà immedia-
tament en el poema certes re-
ferències a cerimònies de la
vegetació”, o sigui a rituals de
renovació del món, presents
de diferents maneres en dife-
rents religions, això va fer que
la crítica usés els mites del
Graal i en general les orienta-
cions que li proporcionaven
els treballs de l’anomenada
escola antropològica de Cam-
bridge més que no ho hauria
fet sense aquesta nota liminar.
Cosa que ha provocat la reac-
ció d’alguns estudiosos. Entre
els quals, entre nosaltres, Joan
Ferraté.

El desembre del 1952, en el
número 21 de la revista Laye,
Ferraté ja publicà una traduc-
ció del poema d’Eliot amb el
títol La terra eixorca. Coïncidia
llavors en la traducció del títol
amb la versió d’Agustí Bartra
publicada l’any anterior a Mè-
xic en el volum Una antologia
de la poesia nord-americana. Pot-
ser és encara anterior una
versió de Rosa Leveroni, cor-
regida per Carles Riba, que
romangué inèdita i Jordi Malé

recuperà en el número 71 de
la revista Reduccions (1999). El
títol del poema era, en aques-
ta traducció de Leveroni, La
terra erma. L’any 1977, quan
Ferraté revisà la seva antiga
traducció i la reescriví, de fet,
en la seva Lectura del poema
–un llibre esplèndid que con-
té el text original, una versió
catalana i un comentari–, li
canvià el títol, que passà a ser
La terra gastada.

En les pàgines 100 i 101 de
la seva Lectura, en introduir els
lectors “en la tercera secció de
la Part I” del poema, Ferraté
reacciona contra el que ano-
mena “el complex Frazer-Miss
Weston”, o sigui, la pista de
lectura donada en general per
Eliot per a tot el poema, i
abruptament conclou que, “a
desgrat de les declaracions
d’Eliot que estan fetes per in-
duir-nos a creure el contrari,
no em sembla que hi hagi res
en aquesta secció del poema
que es pugui elucidar de cap
manera interessant amb el
recurs a la ideologia dels mi-
tes de la fertilitat”. Té raó i no
en té. Perquè, en concret,
l’observació i l’anàlisi del


