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Seamus Heaney va rebre el Nobel de literatura el 1995

El millor munyidor
P O E S I A J O R D I L L A V I N A

Seamus Heaney, Electric Light
/ Llum elèctrica. Edició
bilingüe. Traducció,

presentació i notes de
Pauline Ernest i Jaume
Subirana. Edicions 62 -

Empúries. Barcelona, 2004.

P
er res del món voldria
que el títol que he do-
nat a aquest comenta-
ri pogués semblar una
poca-soltada. El miglior

fabbro amb què Dante va hono-
rar Arnaut Daniel –i T.S. Eliot,
Pound, en l’endreça de The
Waste Land–, convindria del tot
a Seamus Heaney. Però m’hi
agrada aquest matís de desvia-
ció que, alhora, entronca el po-
eta amb el seu passat familiar,
amb el seu particular horitzó, i
també amb una nissaga de po-
etes irlandesos –amb Patrick
Kavanagh al capdavant– que
provenen del camp i que se’n
van allunyar diguem-ne que
professionalment, però no pas
mentalment o anímicament.
Heaney té una capacitat fabu-
losa per, tot partint d’un ob-
jecte concret o d’una situació
ben delimitada en l’espai i en el
temps, fer el salt metafòric que
reclamava Vinyoli, i inferir-ne
tot de valors o fer-ne seguir un
munt de reflexions.

Aquest és el segon llibre que
publica Heaney –segons Robert

Lowell, el poeta irlandès més
important un cop desaparegut
Yeats– després de rebre el pre-
mi Nobel de literatura. L’ante-
rior és The Spirit Level (n’hi ha
una traducció castellana de
Pura López Colomé: El nivel,
Trilce Ediciones, Mèxic, 2000).

En un poema de La llanterna
de l’arç (del 1992 i, per mi, el seu
millor llibre), Heaney es refe-
reix a la mort en accident d’una
noia que anava en bicicleta. Ella
ja no hi és, i una de les rodes
continua giravoltant, amb els
radis que a poc a poc es van
distingint un per per un: aquest
és l’autèntic calfred que produ-
eix en el lector la poesia de
l’irlandès.

De calfreds com aquests,
Llum elèctrica en té una bona re-
serva. Diguem-ne que molt ben
dosificats, entremig d’altres
moments d’una narrativitat de
vegades una mica tediosa. Es
tracta d’un llibre dens, com-
plex, molt difícil de traduir.
Formalment, més ric, o més
deixatat, que l’anterior –que
encara feia un ús declarat d’u-
nes formes estròfiques tan tra-
dicionals com la terza rima–. La
feina de Pauline Ernest i Jaume
Subirana, des d’aquest punt de
vista, té un mèrit extraordinari.
Una feina que no s’ha limitat
només a entendre i traduir el
que Heaney havia deixat escrit,
sinó que es completa amb la

inclusió d’un seguit de notes
que aclareixen referències,
aplanen el terreny per a la in-
terpretació, revelen la condició
de certs noms propis que Hea-
ney integra en els seus poemes
(sense les notes, jo m’hauria
perdut més de dues i de tres
vegades). Gràcies a aquestes
postil·les dels traductors, el lec-
tor català podrà treure el trellat
de molts d’aquests poemes.

L’EMIGRACIÓ IRLANDESA
Llum elèctrica aplega molts poe-
mes, alguns, per al meu gust,
d’excessivament grandiloqü-
ents, amb un punt retòric que
m’embafa (aquells diàlegs entre
diversos personatges, Virgili i
altres interlocutors, per exem-
ple). M’estimo més el Heaney de
peces com ara Del maletí, Monta-
na –en què refereix amb una
gran subtilitat el fenomen de
l’emigració irlandesa cap Amè-
rica, a partir del testimoni de
John Dologhan, el “millor mu-
nyidor” que mai va treballar a
la casa familiar–, L’altar de roba,
els homenatges que tributa a
Brodsky (i a Auden, de retruc) i
al seu amic Ted Hughes. I, per
descomptat, aquell portentós
poema final, que dóna títol a
l’obra. Ara que sortirà una an-
tologia de poemes de Gabriel
Ferrater traduïda a l’anglès, i
que Heaney l’ha apadrinada,
deixeu-me remarcar un ele-
ment d’aquest poema final. El
poeta hi recrea el moment en
què va veure per primera vega-
da la llum elèctrica en una casa
del seu poble natal. D’això ja fa
unes quantes dècades. “La cli-
vella de la seva ungla, / dura
com un plectre, brilla que bri-
lla” (aquesta facultat del poeta
irlandès per fer concentrar la
nostra atenció en detalls en
aparença nimis que, de segui-
da, però, agafaran molta vola-
da). Aquesta imatge m’ha tras-
lladat a l’“escata de sol / que et
vibra en aquesta ungla”, de
Ferrater.

Repto el lector a destriar en
aquest llibre les nombroses re-
ferències a la terra i al medi lí-
quid que hi ha. La terra és
(“sorrenca, enlluernadora, mol-
sosa, pesant, freda”) el valor
simbòlic i la gravetat humana i
moral de què està investida.
Però la terra és, també, els ani-
mals que s’hi crien i les plantes
que hi creixen: Heaney, en els
seus versos, esdevé un solvent
notari de totes aquestes criatu-
res animals i espècies vegetals.
En aquesta obra –com en totes
les altres seves–, Heaney hi in-
trodueix, una vegada i una al-
tra, besllums de mite.

L’apagada
P A U D I T O T U B A U

E
n un dels assajos lite-
raris de Seamus Hea-
ney triats i traduïts
per Francesc Parceri-
sas a l’antologia De la

emoción a las palabras, el premi
Nobel de literatura 1995 glossa
les opinions d’Osip Mandels-
tam sobre l’ús de la terza rima de
Dante a la Comèdia com un
exemple d’impuls i d’instint
poètic més enllà de qualsevol
esquema. L’extraordinari Man-
delstam, un poeta gairebé inè-
dit en llengua catalana, inver-
teix l’argument clàssic dels es-
tudiosos que consideren Dante
un poeta d’ordre que utilitza
les tríades amb significats lò-
gics, escolàstics i metafísics, per
defensar que les estrofes enca-
denades de tres pals són conse-
qüència d’una necessitat inter-
na, una feliç fluència espontà-
nia amb significats irreducti-
bles, i, per tant, desvinculada
de fórmules ocasionals i d’in-
tencions tant pedagògiques
com polítiques.

Heaney sempre ha preferit

emparar-se en la intuïció i els
elements pertorbadors que en
el rigor mètric i en l’excés de
claredat. Les crítiques a Yeats
com a poeta massa mesurat,
només pendent de l’alquímia
de l’articulació i les manipula-
cions conscients, o els comen-
taris a una part de l’obra en
vers d’Auden com a massa ela-
borada, amb estranyeses i es-
tremiments massa reduïts o ig-
norats, li han servit com a ma-
nera subtil i elegant d’acos-
tar-los a la seva poètica, això és,
de reduir-los a un esbós que li
fes de contramirall. Els seus
millors poemes acostumen a
tenir aquesta estranyesa fasci-
nada i ambivalent que els re-
clama, a estones al·legòric, a

estones epifànic, però sense
acabar de decantar-ne el mag-
ma o de reduir-ne l’ambigüitat,
sinó restituint el pols de l’estu-
por i els seus atzars en vastes
unitats.

És una llàstima que el rastre
d’aquest Heaney a penes apa-
regui a l’extens recull Electric
Light que Faber and Faber va
donar a conèixer en llengua
anglesa el 2001, i que, junta-
ment amb el pioner La llanterna
de l’arç (editat en versió original
el 1987; en trilingüe anglès,
català i castellà el 1992, en ver-
sió catalana de Parcerisas), és el
segon entre els llibres complets
de l’irlandès que han estats
versats al català. Bona part dels
poemes que conté són home-

natges a poetes i amics morts o
pàgines de la literatura clàssica
amanides amb escenes de la
forest irlandesa i uns quants
referents històrics com a rere-
fons. Són poemes anecdòtics o
d’ocasió, gairebé de fórmula o
d’ús privat i personal, regals
que potser no calia fer públics
perquè acaba semblant que es
pengi medalles de poeta.

I, no obstant, el llibre també
té diversos moments fulgu-
rants, records d’infància i d’a-
dolescència sota una llum el-
líptica, plena d’imatges quoti-
dianament esplendoroses, en
un exquisit to elegíac tan assu-
mit com garbellat, amb un tè-
nue sentit de l’humor i la
comprensió pausada que s’im-
posa en observar el passat des
de la llarga distància, així com
la mateixa capacitat de pene-
tració en el conflicte subterrani
de les coses que el caracteritza.
Valguin aquestes meravelloses
llampades plenes de nervi com
a prova del que Mandelstam
veia en cada vers de la Comèdia.


