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El poeta irlandès Paul Muldoon va néixer a Portadown el 1951

P O E S I A

Després de Seamus Heaney
A N D R E U G O M I L A

Paul Muldoon, Indecisiones.
Antología. Traducció de
Dámaso López. Visor.

Madrid, 2005.

S
ovint es parla de la
potència literària
d’Irlanda com una
cosa gairebé anor-
mal, si tenim en

compte les dimensions de l’illa
i la seva població. Això no
obstant, la literatura irlandesa
ha donat a Occident alguns
dels millors escriptors de l’úl-
tim segle i mig
(Joyce, Beckett, Wil-
de, Yeats, etcètera) i
ens demostra dia
rere dia que l’efer-
vescència de finals
del segle XIX i prin-
cipis del XX no va
ser cosa d’un dia,
sobretot en el ter-
reny exclusivament
poètic. En un país
enclaustrat com el
nostre, el lector po-
dria pensar que Se-
amus Heaney és
l’últim exponent
d’aquella literatura,
però basta anar a
una bona llibreria
–és a dir, una boti-
ga que compti amb
originals en anglès
en el seu catàleg–
per adonar-se que
hi ha almenys un
altre poeta que ja
gaudeix de gairebé
tanta veneració
com el premi Nobel
del 1992: Paul Mul-
doon (Portadown,
1951).

Si Robert Lowell
deia que Heaney és
el millor poeta irlandès des-
prés de Yeats, ara podria afir-
mar que Muldoon és el seu
més digne seguidor. La dife-
rència d’edat, dotze anys, no és
prou determinant per pensar
que es tracta de dues genera-
cions totalment diferenciades,
tot i que cal saber que Heaney
va ser el padrí literari de Mul-
doon. Tots dos, a més, tenen
interès especial per les arrels
celtes d’Irlanda, a banda de
pensar en la poesia a través de
la història i d’un important

compromís social i polític. No
debades tots dos van néixer a
Irlanda del Nord, dins la co-
munitat catòlica o republica-
na, és a dir, antibritànica. He-
aney i Muldoon, alhora, escri-
uen una poesia falsament sen-
zilla, plena de referències al
món irlandès, centrífuga, de
cadència rural i familiar.

Uns trets, tots aquests, que
els acosten moltíssim a la lite-
ratura catalana, cosa que no ha
estat gens aprofitada. De Hea-
ney, per exemple, només hi ha
dos llibres seus traduïts al ca-
talà, l’últim dels quals, Llum
elèctrica (Edicions 62-Empúries,
2004), és excepcional. I això
que parlem d’un premi Nobel
que és un dels poetes anglosa-
xons vius més importants del
món. Pel que fa a Muldoon, la
cosa és més trista. No n’hi ha
res traduït i els que no sàpi-

guen prou anglès han d’anar a
cercar dos llibres que han sor-
tit en castellà fa poc temps:
Topamos con los británicos (La Po-
esía, Señor Hidalgo) i el més
recent, Indecisiones (Visor), una
esplèndida antologia, en tra-
ducció de Dámaso López, que
ens permet endinsar-nos en
una obra ja consolidada.

A Indecisiones podem obser-
var que la poesia de Muldoon
és realista, és a dir, que els
elements que la formen són
els que l’envolten. No és gaire
encertada la visió que ens in-
tenta oferir el traductor i pro-
loguista, segons la qual el po-
eta ens diu que no hi ha res
millor que el món que trepit-
ja, ja que als versos de l’autor
hi ha una lleu desesperança,
com en un dels últims poemes
de la sèrie, Aftermath. Aquí
Muldoon ens parla d’un pa-

triota que riu després de pe-
gar-li un tret a un altre, de
cases cremant-se, de gent que
només pensa a beure, potser
per oblidar l’embolicada situ-
ació nord-irlandesa. En Hea-
ney també trobem aquesta
amargor davant la realitat del
seu país.

El conflicte de l’Ulster

–com era d’esperar en un es-
criptor aferrat al real– és una
de les constants en l’obra del
poeta de Portadown. Muldoon
el tracta amb una certa ironia
i, en certs moments, amb un
toc una mica sarcàstic. I sense
rancor, tot i que podria te-
nir-ne molt davant les barba-
ritats que van perpetrar els
britànics a l’illa, sobretot du-
rant el segle XIX. És esclaridor
en aquest sentit el poema Co-
nocer a los británicos, acabat
amb dos versos molt pu-

nyents: “Nos dieron seis anzuelos
/ y dos mantas bordadas con viru-
ela”. Aquesta va ser la conse-
qüència de topar-se amb els
britànics... També cal destacar
les composicions De Christo, en
què compara Irlanda amb les
accions de l’artista nord-ame-
ricà, consistents a embolicar
edificis, i Los turistas, en què es

retrata a ell mateix
i la seva família
com a gent estra-
nya a part del seu
país.

Amb tot, Muldo-
on sempre parteix
de l’experiència
personal. Constru-
eix els poemes a
partir d’un fet
anecdòtic, que va
agafant relleu a
mesura que la
composició creix.
Les escenes quoti-
dianes prenen, ai-
xí, molta força.
N’és un exemple
Coliflores, en el qual
ens narra una esce-
na aparentment
vulgar, però que
esdevé ràpidament
la descripció d’un
temps que ja no
existeix, d’uns per-
sonatges que ja no
hi són físicament
(“Todos se han ido del
mundo de la luz”) i
que potser ningú
no recorda llevat
d’ell.

I és que la recu-
peració del passat –personal i
col·lectiu– és també un dels
objectius de la poesia de Mul-
doon. Els mites celtes i la his-
tòria contemporània d’Irlan-
da es barregen en els seus
versos. Si Heaney ens parla de
Beowulf, el gran poema èpic
anglosaxó del segle VIII que va
traduir, el seu deixeble s’acos-
ta a Myself and Pangur, poema
del segle IX trobat a Àustria i
que possiblement va escriure
un monjo irlandès, en el qual
Muldoon diu concentrar-se en
els límits del que pot saber
l’home. També recupera for-
mes tradicionals, com l’Aisling,
un poema visionari creat per
Aogán Ó Rathaille al segle
XVIII. I, amoïnat pel sedàs del
temps, arriba a esmenar i po-
sar a punt el seu univers per-
sonal i irlandès a Fe de erratas,
poema que suposa tota una
declaració d’intencions de ca-
ra al futur: “Donde dice ‘fúnebre’
debe decir ‘célebre’. / Donde dice
‘dolor’ debe decir ‘flor’”.

Muldoon és un poeta que
capta l’essència de la quotidi-
anitat amb tota la seva com-
plexitat, la destria i ens l’ofe-
reix d’una manera clara i pre-
cisa. El to narratiu de les
composicions i la ironia des-
carnada ens acosten amb sen-
zillesa el seu món poètic. Un
conjunt que és alhora parti-
cular i universal, com la mi-
llor poesia.

A S S A I G

Sexes
T O N I V A L L

Josep Lobató,
Prohibit als pares. La Magrana.

Barcelona, 2005.

U
n fenomen. Això ha
esdevingut el pro-
grama nocturn de
Ràdio Flaixbac Pro-
hibit als pares. Des de

ja fa gairebé dos anys les nits
de la ràdio barcelonina més
jove tenen un nou referent:
un programa que parla sense
complexos ni tabús d’un te-
ma, el tema. La sexualitat
vista des de tots els punts de
vista i postures –mai més ben

dit– possibles és el motor
d’aquest programa que escol-
ten milers de joves. Com en
molts altres casos de progra-
mes –radiofònics o televi-
sius– exitosos, ja n’hi ha una
versió en negre sobre blanc.
El llibre de Josep Lobató, un
dels presentadors del progra-
ma, ha estat un dels super-
verdes de l’últim Sant Jordi, i
fins i tot la presentació en al-
guns actes públics va haver de
ser suspesa per la gran aflu-
ència de públic.

El llibre segueix la mateixa
filosofia del programa: parlar
de sexe amb espontaneïtat i
dient les coses pel seu nom.

L’autor ha recollit algunes de
les preguntes més habituals
dels oients del programa en
relació amb temes com ara la
masturbació, l’exploració del
propi cos, la primera vegada,
l’embaràs, els anticonceptius
i la infidelitat, entre d’altres.

UN PÚBLIC ADOLESCENT
És evident que el llibre s’a-
dreça essencialment a un
públic molt determinat: els
adolescents, que tenen més
dubtes que certeses a l’en-
torn de la sexualitat. En
aquest sentit, el llibre com-
pleix el seu propòsit sense
voler ser res més que un ma-

nual d’ús amè i divertit que
dóna consells sensats i no
frivolitza. Això últim és im-
portant, sobretot tenint en
compte conceptes com ara
influenciabilitat, inseguretat
i por: tots associats a la con-
ducta dels joves en el tema
que ens ocupa.

No crec que fos el propòsit
de Lobató fer una gran dis-
sertació sobre la sexualitat; si
així fos, hauria calgut una
mica més d’aprofundiment,
o sigui que Prohibit als pares és
un volum útil al qual ningú
hauria de demanar un rigor
sociològic més enllà de la
bona voluntat i el treball se-
riós. Dues característiques
que ofereix des de la primera
pàgina. I a més a més és di-
vertit, com el programa de
ràdio.


