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Edgar Allan Poe, 
al seu cèlebre as-
saig Filosofia de 
la composició, en 
què s’esforça a ra-
cionalitzar l’es-
criptura del poe-

ma El Corb, es pregunta en quines 
circumstàncies el tema més trist –la 
mort– esdevé alhora el més poètic. 
Tot seguit, es respon: quan s’alia 
més íntimament amb la bellesa. Per 
consegüent, el tema més poètic és la 
mort d’una dona bonica. Poe no ho 
diu, però és evident que pensa en 
una dona jove. En un poema ro-
màntic, ha de ser així. 

Els temes centrals de la poeta 
polonesa Anna Swir (1909-1984), 

Les mirades d’Anna Swir
com els de Poe, són l’amor i la mort. 
En els seus poemes eròtics hi ha 
imatges poderoses d’exaltació i al-
hora un distanciament escèptic 
que denota una visió pessimista de 
la parella. En els poemes sobre la 
mort, que Swir va veure de prop 
(entre altres feines, va treballar de 
netejadora d’hospital durant la in-
surrecció de Varsòvia), hi ha una 
cruesa naturalista il·luminada, a 
estones, per una espurna d’imagi-
nació. Així, Al refugi, tot esperant 
una bomba parla d’un munt de per-
sones que ascendeixen col·lectiva-
ment al cel de la por. 

El tractament que fa Swir dels 
seus temes, com és propi de la lírica 
moderna, és fragmentari, de vegades 

versos de Swir és un llenguatge 
d’una simplicitat gairebé monstru-
osa, on tot és nervi i no hi ha ni un 
gram de greix. CzesØaw MiØosz (1911-
2004), que va traduir molts poemes 
de Swir a l’anglès i va prestigiar la se-
va obra arreu del món, la compara 
amb la poesia descarnada de Ta-
deusz Róşewicz. Un altre poeta es-
lau, el txec Miroslav Holub (1923-
1998), porta aquesta línia de despu-
llament del llenguatge fins al límit 
en el seu poema Manual d’una llen-
gua morta, que fa: “Això és un nen./ 
Això és una nena./ […] On està enter-
rat el nen?/ On està enterrada la ne-
na?/ Llegiu i traduïu/ a tots els silen-
cis i tots els idiomes./ Escriviu tam-
bé/ on esteu enterrats vosaltres”.!
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irònic, i admet diversos punts de vis-
ta. Una dona pot ser vella i tenir el seu 
instant de glòria, com en aquest poe-
ma: “Té seixanta anys. Viu/ l’amor 
més gran de la seva vida./ […] El seu 
estimat diu:/ —Els teus cabells sem-
blen perles./ Els fills d’ella diuen:/ —
Vella xaruga”. L’aliança entre la be-
llesa i la mort, companya implícita de 
la vellesa, no s’ha trencat. La prota-
gonista del poema, però, està més vi-
va que mai, perquè és feliç; i la mane-
ra d’enfocar-la, gairebé simultània-
ment, des de dues perspectives opo-
sades, intensifica l’autenticitat de 
l’escena i escurça brutalment el tra-
jecte entre el sublim i el ridícul. 

A banda del sentit de l’humor, el 
que dona força i expressivitat als 

La protagonista i 
narradora sense 
nom de Milkman, 
la novel·la amb 
què Anna Burns 
(Belfast, Irlanda 
del Nord, 1962) 

va ser guardonada amb el premi 
Man Booker 2018, és una noia de di-
vuit anys que donaria el que fos per 
escapar-se de l’ambient de violèn-
cia, sectarisme, angoixes, desespe-
ració i misèria que l’envolta. 

Tot i que no s’explicita mai, el lec-
tor de seguida dedueix quin és 
aquest ambient: el de la ciutat de 
Belfast a finals dels 70, durant el pe-
ríode més calent dels Troubles, 
quan l’Ulster era un camp de batalla 
en què s’enfrontaven l’IRA (“els re-

El conflicte nord-irlandès 
ðltrat pel #MeToo

nunciants a l’estat”, tal com se’ls 
anomena a la novel·la) contra “els 
agents de la policia de l’estat ene-
mic” (la policia eminentment pro-
testant d’Irlanda del Nord), contra 
“els soldats enemics de l’altra ban-
da del mar” (l’exèrcit britànic) i con-
tra “els paramilitars defensors de 
l’estat enemic” (els lleialistes de 
l’UVF i l’UDA). 

La protagonista es voldria esca-
par dels assassinats, dels trets, de les 
bombes, dels rumors sobre confi-
dents i de les acusacions de traïció, 
però no pot i s’ha de conformar mi-
rant d’abstreure-se’n. Ho intenta 
submergint-se en la literatura del 
segle XIX i fent una cosa tan extra-
vagant com caminar pel carrer lle-
gint. La violència i el clima d’odi sec-
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tari que l’envolten, però, l’acorralen 
com una fatalitat. Els seus proble-
mes comencen el dia en què un pre-
sumpte dirigent de l’IRA anomenat 
el lleter –Milkman–, casat i ja a la 
quarantena, s’hi obsessiona i passa 
a assetjar-la, la qual cosa genera to-
ta mena de malentesos i maledicèn-
cies, fins al punt que acaba estigma-
tizada per la seva pròpia comunitat. 

Amb Milkman, Anna Burns s’ha 
proposat descriure, d’una manera 
escruixidora i veraç, l’espessa tera-
nyina d’opressions que atrapa els ci-
vils immersos en un conflicte tan 
sagnant i sectari com el d’Irlanda 
del Nord, en què un encadenament 
de violències terribles es va concen-
trar durant un temps llarg sobre un 
territori petit i claustrofòbicament 

tancat en si mateix. El fet que la nar-
radora conti la història quan ja fa 
dècades que ha passat, i a més la 
conti amb una prosa sinuosa i can-
telluda, àgil però asfixiant, reflexiva 
però adolorida, confereix un aire de 
trauma dramàticament sedimentat 
tant en la seva experiència com en el 
conjunt de l’obra. 

Tres són les particularitats de la 
novel·la de Burns. La primera és 
que no hi ha ni una engruna d’ide-
alisme en el relat que fa de la llui-
ta armada. Una idea que es repeteix 
sovint és que només la primera ge-
neració de membres de l’IRA van 
ser uns herois que ho van sacrificar 
tot per la causa, però que els que 
van venir després van ser bàsica-
ment uns aprofitats, uns mafiosos, 
uns criminals. (Potser val la pena 
remarcar que aquesta és la prime-
ra obra d’un autor nord-irlandès 
que ha guanyat el molt britànic 
Booker, i que Burns viu a Anglater-
ra des de fa anys.) 

La segona particularitat és que la 
majoria de les opressions que pateix 
la protagonista, catòlica i republica-
na, amb dos germans que havien es-
tat a l’IRA (i amb una germana “tra-
ïdora” que es va casar amb un pro-
testant), provenen de la seva matei-
xa comunitat. Així descriu la 
protagonista el lloc on viu: “Tan re-
cargolat, ple de secrets, tan xafar-
der, tan purità i alhora tan indecent 
i tan totalitari”. 

La tercera particularitat és la 
més important. Té a veure amb la 
condició de dona de la protagonis-
ta. Si els homes civils ja estan obli-
gats a portar una vida de restricci-
ons i de precaucions per no ser tit-
llats de traïdors –no poden criticar 
res de l’IRA, no poden dir segons 
quines paraules, no poden posar 
certs noms als fills, no poden lle-
gir premsa anglesa...–, les dones ho 
tenen encara pitjor. “Aquí no es to-
leraven les noies que no tractaven 
amb deferència els mascles, que no 
reconeixien la seva superioritat, 
que fins i tot podien arribar a con-
tradir-los; bàsicament no es tolera-
va la femella díscola”. Com a no-
vel·la sobre el conflicte d’Irlanda 
del Nord, Milkman és molt notable. 
Com a revisió dels Troubles en 
l’època del #MeToo, és oportuna i 
profundament pertorbadora. La 
traducció de Josefina Caball s’in-
tueix rigorosa i consistent.!


