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En la
mística
de les

paraules
➤ La crítica ha considerat
Paul Muldoon (Armagh,
Irlanda del Nord, 1951)
com una de les veus poèti-
ques en llengua anglesa
més potents d’ençà de la
Segona Guerra Mundial.
Segons el poeta i traductor
Francesc Parcerisas, la seva
poesia “combina el món
quotidià –hi ha moltíssi-
mes referències a la seva
família, per exemple– i el
joc amb el món contem-
porani: és un poeta que
juga amb la llengua i tam-
bé amb l’emoció, amb les
sensacions”.

Va començar a escriure
poesia en gaèlic de molt
jove, i ja al batxillerat va
conèixer el premi Nobel
Seamus Heaney, que li va
publicar els primers poe-
mes i amb el qual manté
una estreta relació d’amis-
tat fa més de 35 anys.

Format acadèmicament
a la Queen’s University de
Belfast, des del 1987 viu als
Estats Units i actualment
ocupa una càtedra d’hu-
manitats a la Universitat
de Princeton i també una
de poesia a la d’Oxford, des
d’on intenta inculcar als
seus estudiants els valors
de la lectura crítica i d’una
creativitat que en darrera
instància prové directa-
ment del poema o del que
podríem anomenar la
mística de les paraules, ja
que considera el poeta com
un transmissor de la poe-
sia, com un vehicle que
l’art necessita per fer-se
camí, en definitiva: un
mèdium.

Ha guanyat alguns dels
premis de poesia més im-
portants en llengua angle-
sa, com ara el T.S. Eliot Pri-
ze (1994), l’American Aca-
demy of Arts and Letters
award (1996), el Pulitzer
Prize de poesia (2003) i el
Shakespeare Prize (2004).
L’editorial La Poesía, Señor
Hidalgo va publicar el 2003
un del seus llibres més im-
portants, Topamos con los
británicos, en què el poeta es
transfigura en diferents
personatges, des d’un indi
nadiu dels Estats Units fins
a Salvador Dalí i Federico
García Lorca, als quals ret
homenatge, passant per la
Irlanda rural de la seva in-
fància. La mateixa editorial
té previst de publicar els
propers anys les seves obres
més recents.

EL BRAÇ DRET

Tenia uns tres anys
quan vaig ficar el braç dins la gerra dels dolços
per agafar l’última llaminadura amb gust de clau.

Teníem una botiga a Eglish
hi veníem pa, mantega, formatge,
cansalada i ous,
sals Andrews Liver,
i, fins a aquest moment, llaminadures amb gust de clau.

Donaria el braç dret per haver sabut aleshores
que Eglish era un nom que oscil·lava
entre ‘ecclesia’ i ‘église’.

El cel d’Eglish era la seva pròpia volta de vitrall
i el meu braç dret duia una màniga de vidre
que encara no s’ha trencat.

Del llibre ‘Quoof’
Traducció de Francesc Parcerisas

E N T R E V I S T A

Paul Muldoon
Poeta irlandès. Premi Pulitzer

➤ ➤ ➤
concert de rock, que és una
forma d’art molt particular
que s’ha d’entendre, i que no
té res a veure necessàriament
amb la bona música.
F.B.V. Creu que el sol fet d’escriure
en anglès fa que la seva poesia
arribi a tot el món, o, dit d’una
altra manera, que si escrigués en
una llengua minoritària com
l’irlandès no seria a hores d’ara
tan reconegut?
P.M. Seria idiota si li digués
que no és així. Per bé o per
mal, l’anglès ha esdevingut la
lingua franca del món, perquè
és una llengua que ho accep-
ta tot, que no té cap interès
en conceptes com la puresa, i
això fa que sigui una bona
llengua amb què intentar es-
criure. Un cop dit això, en
realitat no crec que tingui
cap importància: estic con-
vençut que sigui en la llen-
gua que sigui la bona poesia
viatjarà per tot el món, enca-
ra que només sigui per l’in-
terès en les traduccions a tot
el món. Això no vol dir que
totes les cultures estiguin
igual d’interessades en la
traducció, i als EUA, per
exemple, la xifra de traduc-
cions és molt baixa, no estan
gaire interessats en què passa
al món. El reconeixement a
diferents parts del món, a
més, també té a veure amb la
sort; és un misteri. D’altra
banda, d’alguna manera crec
que l’anglès no és la meva
llengua, i que cap escriptor,
com a mínim cap escriptor de
poesia, se sent com a casa
amb la seva llengua, encara
que soni estrany dir-ho. Per-
què d’alguna manera és la
llengua que els domina i han
d’estar disposats a passar molt
de temps treballant en aque-
lles dues frases fosques que no
acaben de veure clares. També
cal tenir en compte que el
món evoluciona, i d’aquí a
cent anys la lingua franca pot-
ser serà el castellà o el xinès.
De tota manera tampoc ens

hem de capficar gaire amb
aquestes idees perquè les co-
ses canvien.
F.B.V. ¿Les traduccions han estat
molt importants, en la seva obra?
P.M. Hi ha molts poetes i molts
poemes de tradicions molt
diferents que han sigut im-
portants per a mi. La major
part de la cultura occidental
està basada en la traducció.
Per a mi les traduccions de
poesia són un dels avenços
més importants dels darrers
anys, i són vitals, perquè no
cal que els poetes de tot el
món viatgin per conèixer l’o-
bra dels altres. A mi m’ha in-
fluenciat la poesia japonesa,
l’esquimal, la italiana. També
m’ha influenciat la poesia ca-
talana que vaig llegir en les
traduccions de Pearse Hut-
chinson, un poeta irlandès
que ha traduït molta poesia
en català, tot i que no recordo
cap poeta en particular. Una
de les coses boniques d’inten-
tar escriure és quan un té al-
guna idea del que s’està fent
arreu del món. També és cert
que en les traduccions sempre
es perd alguna cosa, però el
resultat també és quelcom de
nou. La meva teoria és que,
d’alguna manera, el primer
poema ja deuria ser una mena
de traducció. La primera tasca
d’un escriptor és intentar ser
fidel a les seves possibilitats, i
en la mesura que transcriu
alguna cosa que existeix a fo-
ra d’ell ja hi ha alguna pèr-
dua, però el poema és capaç
de restituir allò que l’ha pro-
vocat. Segons Robert Frost la
poesia és el que s’ha perdut en
la traducció, però també es
pot entendre com el que que-
da de la traducció, allò que
resta.
F.B.V. A l’era de les comunicacions,
és molt difícil saber què està pas-
sant a les altres cultures, és molt
difícil, si un no és especialista,
saber els corrents literaris que
s’estan desenvolupant arreu...
P.M. Sí, i, paradoxalment, no
crec que sigui dolent. El 1970,

per exemple, als Estats Units
un sabia exactament quins
eren els gran poetes: Robert
Lowell, Allen Ginsberg, els
beats... Robert Frost, el gran
poeta nord-americà, ja havia
mort. Era com si sempre hi
hagués d’haver un número u,
una jerarquia, com una ma-
nera natural que tenim de
funcionar, no és gens estrany.
Tanmateix, jo crec que hi ha
una excessiva proliferació de
poetes per trobar avui el més
representatiu. Potser cal espe-
rar que passi el temps, proba-
blement en cada moment de
la història han tingut el pro-
blema de no saber quina era
la tendència més clara, els
exponents més importants,
fins passats uns anys, però les
obres d’art sempre s’obren
camí cap a la superfície, ens
utilitzen, nosaltres només
som un mitjà.
F.B.V. Per què va començar a es-
criure, i per què va continuar?
P.M. Vaig començar a escriure
perquè semblava fàcil, i vaig
seguir perquè m’hi vaig que-
dar enganxat, és una droga.
No sé si és el que faig millor,
perquè mai s’acaba, no és
quelcom que un pugui fina-
litzar, com aconseguir una
habilitat concreta i ja està,
sempre és un tornar a co-
mençar, no hi ha cap garan-
tia.
F.B.V. Quina importància dóna a
l’oralitat en la seva poesia?
P.M. Per a mi és molt impor-
tant, perquè forma part de la
tradició anglesa i nord-ameri-
cana, però sobretot de la me-
va, la irlandesa. A la llengua
irlandesa les paraules i el so,
la música, van sempre junts, i
jo ho tinc sempre en compte,
i sempre poso la poesia a pro-
va llegint-la en veu alta.

F.B.V. Fa lectures arreu del món...
P.M. Però ho faig el mínim
possible, perquè no m’agrada
separar-me de la meva dona i
el meu fill. Per a mi és un
honor que em convidin a
qualsevol lloc a llegir els
meus poemes: la poesia és tan
poc llegida a tot el món!
F.B.V. I per què n’hauríem de lle-
gir?
P.M. Perquè és millor que
qualsevol cosa que facin a la
televisió! Llegim poesia per
intentar donar sentit a les
nostres vides. Desafortuna-
dament, a moltes societats
llegir poesia no és popular, ni
tan sols a Irlanda, on se su-
posava que era un passa-
temps molt habitual. Curio-
sament, però, en els grans
esdeveniments de la vida, un
naixement, un casament,
una mort, la gent pensa que
un poema els pot ser útil, i
comencen a buscar, i en el cas
de les morts, en anglès aca-
ben trobant Dylan Thomas.
D’alguna manera saben que
la poesia té la seva funció al
món. A la meva cultura, com
a mínim, ens han ensenyat
que és extremadament difícil
entendre un poema sense
una guia, i el que és difícil és
sortir d’aquest cercle viciós i
dirigir-se a la poesia sense
por, a veure què ens ofereix i
trobar que és molt més ac-
cessible del que suposàvem.
La gent és molt sofisticada
quant a la gramàtica d’una
pel·lícula, per exemple, ente-
nem conceptes acadèmics
com flashback sense que ens
els hagin explicat, oi? Doncs
amb la poesia no té per què
ser diferent. La poesia ens pot
ajudar a viure la vida, només
li hem de permetre que ho
faci.

ESTAT DE TRÀNSIT

La mare obre la porta de darrere la cuina
la nit de Nadal de 1954
per buidar el pòsit
de la tetera damunt les lloses nevades.
Un vent de Sibèria
duu les veus que és capaç de dur
amb ell fins a la cuina....

Algú xiuxiueja una flama en els líquens
i menja l’amanita blanca i vermella
mentre els altres s’ajupen en la foscor
i fan torns
per beure la seva orina que expandeix la ment.
Un a un, els seus rens
s’ajunten a tocar dels musells.

La meva mare tanca la porta amb un cop
deixant al darrere les constel·lacions del pòsit
i m’envia al llit.
A les dues de la matinada baixaré al menjador
per entreveure el blanc i vermell
dins la xemeneia, el meu nou cavallet gronxador
encara inestable damunt les seves potes.
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