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Paul Muldoon: “Llegim poesia
per intentar donar sentit

a les nostres vides”
F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

El poeta Paul
Muldoon (Armagh,
1951) és un dels
referents de la
poesia actual en
llengua anglesa,
com ho demostren
premis com ara el
Pulitzer de poesia de
l’any 2003 i el
Shakespeare Prize
del 2004. L’any
passat, l’editorial La
Poesía, Señor
Hidalgo va publicar
‘Topamos con los
británicos’, que,
publicat
originalment el
1987, és un dels més
importants de la
seva carrera

F.B.V. Què pretén amb la poesia?
P.M. No tinc cap intenció en
absolut, el que m’agrada fer
és intentar esbrinar quina és
la intenció del poema. D’això
en parlo als meus alumnes
d’Oxford, sobre la intenció
d’aquell sentit de la frase, el
final del poema..., l’ambició
del poema, la seva intenció.

El que intento és fer algun
canvi al món, efectuar algun
canvi en les persones a través
de les paraules, fer-los mirar
el món d’una manera una
mica nova. Després d’això,
m’agradaria aconseguir que

els lectors arribessin a la ma-
teixa experiència. La meva
intenció, si és que en tinc cap,
és permetre que la intenció
del poema es faci clara. No
tinc altra ambició que servir
al poema.

F.B.V. Ser un mèdium?
P.M. Sí, de totes totes. L’altre
dia els parlava als alumnes
d’Oxford sobre l’obra de Ro-
bert Graves, que va viure
molts anys a Mallorca i que té
una noció de la deessa blanca,

en diu, de l’escriptor com a
essencialment un xaman mit-
jançant el qual el poema tro-
ba el seu camí cap al món. És
una idea que crec que molts
escriptors han reconegut com
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IV
Actualitat de
Maria-Mercè Marçal
. .....................................................
Es presenta una reedició de Versions
d’Akhmàtova i Tsvetàieva (Proa), que
ha reunit en un sol volum les
versions dels poemes de les poetes
russes fetes per Marçal i Monika
Zgustova. Proa també edita Sota el
signe del drac. Proses 1985-1997, a cura
de Mercè Ibarz.

XII
El filòsof Lyotard
traduït al català
. .....................................................
CETC i Angle Editorial han
publicat la primera traducció al
català –a càrrec de J. Pipó i
F. Pons– de l’assaig La condició
postmoderna. Informe sobre el saber,
del filòsof francès Jean-François
Lyotard, que el 1979 va decretar
la fi de la modernitat.

XIII
‘Passos al voltant’
d’Herberto Helder
. .....................................................
Passos al voltant és el títol del
recull de textos poètics, entre la
narració i l’assaig, del portuguès
Herberto Helder que, amb
traducció de V. Martínez-Gil, ha
publicat Pagès Editors. Aquest és
un dels llibres més accessibles del
poeta nascut a Madeira.


