
◆ C U L T U R A ◆ V
A V U I

dijous

13 de maig del 2004

➤ ➤ ➤

ARXIU

El nord-americà Eliot es va nacionalitzar britànic

S O B R E L L E G I R E L I O T , L A T R A D I C I Ó I E L M I T E

Gràcies al
mite, la veu
del poeta
abasta tots
els temps,
tots els àmbits

poema avala que només l’ad-
herència al text en pot donar
explicació; en general, però,
el complex Frazer-Miss Wes-
ton és un filtre constant, per
voluntat d’Eliot, entre el text
del seu poema i el lector, i pot
legítimament usar-se –o no–
per elucidar-ne qualsevol
passatge.

Crec que Eliot, però, no va
errar-se en demanar als lec-
tors que el tinguessin pre-
sent, aquest filtre, per raons
que tenen a veure amb la
mena de relació dels mots del
poema amb la realitat, que
Manent deia que era indirecta;
i també en funció del que
Manent mateix anomenava la
unitat del poema. De fet, això
no significa que Ferraté no
tingués raó –que en té, des
del punt de vista del seu ofici:
n’és prova que se’n surt d’ex-
plicar molt bé i sense falla la
secció de referència i tot el
poema–; vol dir, només, que
el nucli més irreductible de la
unitat del poema no pot for-
mular-se prescindint de la
comparació implícita entre la
terra devastada de després de
la Primera Guerra Mundial
–sobretot des del punt de
vista de la situació moral i
religiosa, per a Eliot– i la
llengua de la poesia, la terra
gastada de la tradició literà-
ria. És aquest fet, precisa-
ment, a explicar el caràcter
cultural, com deia Manent,
dels símbols del poema.

A la pàgina 12 del llibre de
J.L. Weston llegim que el re-
sultat de la recerca de l’heroi
que busca el Graal és tornar la
fertilitat, la plenitud del fruit,
a una terra erma, eixorca,
gastada (“the restoration to
fruitfulness of a Waste Land”), i
trobem aplicat a l’estat d’a-
questa terra el substantiu de-
solation: una terra, doncs, as-
solada, després de la guerra, i

desolada. El títol del poema
també és en aquesta direcció
que indica.

Però no en resulta un dis-
curs unidireccional sinó, des
de la certesa de la fragmen-
tació (“un munt d’imatges
trencades”), l’articulació dels
fragments en una seqüència
que integra les contradicci-
ons, els contrastos i els con-
traris. Qui, conscient de la
crueltat de la primavera, vol
despertar la terra per a la
fructificació, en termes lite-
raris, assumeix, junt amb la
fragmentació i la dispersió,
característiques d’un espai
al·legòricament desert, deso-
lat –tot de veus: diferents, ir-
reconciliables d’entrada–, la
necessitat d’un ordre (un pri-

mer títol per a The Waste Land
era He Do the Police in Different
Voices). I aquest ordre, i per
això és tan imprescindible la
indicació d’Eliot, és la vida
com a recerca d’uns valors
que no apareixen en la deso-
lació del present: en un espai
que és tots els espais i en un
temps que és tots els temps,
perquè són l’espai i el temps
d’un mite. El del Graal, però
també tots els altres mites i
fins els sistemes filosòfics que
s’hi poden comparar o s’hi
relacionen.

L’any 1923, en el número 75
de la revista The Dial, Eliot ce-
lebrava la publicació de l’Ulys-

ses i l’ús que Joyce hi feia del
mite per tal de posar ordre en
el desgavell del món contem-
porani, en el desori de la rea-
litat (“Ulysses, order and myth”).
Hi citava, aquí també, l’etno-
logia i Frazer, i no oblidava la
psicologia. El que celebrava en
Joyce volia haver-ho aconse-
guit, ell, en el seu poema en
diferents veus que constituei-
xen una sola veu –o una sola
visió, per dir-ho com ho deia
ell mateix en nota al vers III
218: la visió de Tirèsies, que
coincideix amb “la substància
del poema”–. Gràcies al mite,
la veu del poeta abasta, com la
del profeta, tots els temps, tots
els àmbits, en l’espai de la pa-
raula. La paraula que floreix a
la terra devastada per restau-
rar-la amb l’ordre del poema;
un ordre que el poema deu al
mite.

L’any 1936 el poeta grec
Iorgos Seferis publicava una
traducció de The Waste Land
precedida d’una Introducció
que, si no és l’únic seu text
sobre Eliot –i els altres també
són molt interessants, sobre-
tot el tan arbitrari paral·lel
que traçà entre Kavafis i Eli-
ot–, és una intuïtiva i lúcida
reflexió sobre la paraula poè-
tica en el Nou-cents, particu-
larment pel que fa al període
d’entreguerres. Allí Seferis es-
criu, comentant aquesta nota
d’Eliot, que, “com Tirèsies s’i-
dentifica amb tots els perso-
natges del poema, així el poe-
ta s’identifica amb els poetes
del passat que per a ell perso-
nifiquen la tradició”, i posa en
relació l’ús del mite amb l’ús
per Eliot de segments textuals
de poetes del passat, de moltes
llengües i de moltes èpoques.
“A mi em sembla –continua–
que amb aquesta tècnica Eliot
va mirar de trobar a la seva
època alguna cosa que jugués
el paper de la mitologia”; la
que jugaven, vol dir, els mites
antics a l’època en què una
paraula –en posa dos exem-
ples: un, una advocació de les
Erínies a la tragèdia d’Èsquil;
l’altre, el sintagma “eterno do-
lore” de Dante–, “indepen-
dentment de la destresa del
poeta, podia despertar en les
ànimes tot un món de por o
esperances”. La imatge de les
ànimes adormides correspon,
idealment, al món desert,
sense vida real, del poema
d’Eliot.

Així, amb el doble recurs,
complementàriament, al mite
i a les paraules carregades de
la tradició –de fet, una mica la
mateixa cosa–, Eliot va provar
de despertar la vida, de tornar
ufanosa la terra devastada; va
intentar que tornés a florir-hi
la paraula, des dels vells mi-
tes, des de la primavera pro-
vençal i toscana de la lírica
medieval europea. Va ser un
experiment, com assenyalava
Seferis, “per a un públic limi-
tat”. En aquesta branca de la
poesia contemporània, la
llengua del poeta paga, pel
seu pes –és encara de Seferis,
aquest mot–, el preu dels pocs
lectors –els que saben llegir
amb l’atenció i la constància
que Manent recomanava.
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L ’ A P A R A D O R

Alicia Gallotti, El nou
Kama-Sutra il·lustrat.

Traducció d’Àlex Gombau.
Columna. Barcelona, 2004.

G allotti ha col·laborat du-
rant deu anys a la revis-
ta Playboy. En aquest lli-

bre desvela tots els secrets de
les arts amatòries sense tabús
i amb precisió. Per l’autora, el
sexe s’ha d’entendre com un
acte sa, imprescindible i des-
inhibit.

Rosa Bosch,
Una rosa al cor.

Abadia Editors.

Saldes, 2004.

L libre de poemes en què la
seva autora mostra un
imaginari adquirit des de

petita: estrelles, mags, prín-
ceps, gripaus, bruixots, gurus
de disseny, àngels... Els pri-
mers mestres de Bosch van ser
el vent, la pluja, la terra i els
contes a la vora del foc.

Lluís Gimeno Betí,
Mossèn Alcover i les comarques
centrals del territori lingüístic.
Curial i Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

V olum que estudia des de
diversos punts de vista la
figura i l’obra de mossèn

Joaquim Garcia Girona (Benas-
sal, 1867 - Baeza, 1928), un cas
molt singular d’intel·lectual
compromès amb la llengua.

Rosa Regàs,
Diari d’una àvia d’estiu.

Planeta. Barcelona, 2004.

L a guanyadora de premis
com ara el Planeta, el Na-
dal i el Ciutat de Barcelo-

na ens ofereix una sèrie de
pensaments, amb fons reflexiu
i format narratiu, sobre els 13
anys que fa que els seus molts
néts passen l’estiu amb ella a la
masia que té a la localitat em-
pordanesa de Llofriu.

Teresa Puig, El pare, la mare i
altres éssers singulars.

Autoedició. Barcelona, 2004.

N ovel·la que relata les pe-
ripècies d’una sèrie de
personatges com ara una

actriu passada de rosca que
recita psalms, un guru manre-
sà, un heterosexual que es fa
gai, un representant de vi, una
devota de Magdalena, un ma-
fiós que porta banyes...

Àlbum Sara Llorens, a cura de
Joan Pujadas. Ajuntament de

Pineda de Mar. Pineda
de Mar, 2004.

A mb motiu del cinquante-
nari de la mort de l’es-
criptora i folklorista Sara

Llorens, l’Ajuntament de Pine-
da de Mar ha editat aquest vo-
lum que vol ser un reconeixe-
ment a la tasca pionera de
l’autora en el món del folklo-
risme a Catalunya.


