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El poeta i dramaturg irlan-
dès Seamus Heaney, que
l’any 1995 va guanyar el
premi Nobel de Literatu-
ra, va morir ahir als 74
anys en un hospital de Du-
blín, a conseqüència d’una
malaltia que li havien de-
tectat recentment.

Heaney, que va néixer
el 1939 en una granja pro-
pera a la ciutat de Derry, a
Irlanda del Nord, en una
família catòlica dedicada a
l’agricultura, està conside-
rat un dels poetes en llen-
gua anglesa més impor-
tants. El seu poemari
North (1975), en el qual
critica el derrotisme dels
catòlics irlandesos a Irlan-
da del Nord, es considera
la seva obra mestra.

Els seus treballs ini-
cials, publicats amb el
pseudònim Incertus, ja re-
flectien la seva ideologia
nacionalista contrària al
domini britànic d’Irlanda
del Nord, posició que sem-
pre va mantenir en la seva
obra. En els seus versos, hi
abocava també l’ambient
rural d’Irlanda del Nord i la
vida pagesa en la qual s’ha-
via criat. El seu compro-
mís nacionalista el va por-
tar a traslladar-se a la Re-
pública d’Irlanda el 1972 i,
un cop allà, la seva poesia
es va obrir a temes més
universals, que impregna-
va de simbolisme, de mis-
teri i d’ambigüitat.

Considerat el poeta ir-
landès més destacat des
de William Butler Yeats
(1865-1939), va publicar
el seu primer poemari el
1966 (Death of a natura-
list) i també va signar
diverses obres teatrals
com ara The cure at Troy
(1990) i The burial at The-
bes (2004).

Va estudiar literatura
anglesa a la Universitat
Queen’s de Belfast, on
posteriorment va exercir
com a professor, al mateix
temps que freqüentava els
cercles literaris de Belfast,

on va fundar una societat
de joves poetes locals. Als
anys vuitanta va conti-
nuar la seva tasca docent
amb la càtedra de poesia
de la Universitat d’Oxford.

El 5 d’octubre del 1995
l’Acadèmia Sueca li va
atorgar el Nobel de Lite-
ratura, que reconeixia
“una obra literària de be-
llesa lírica i profunditat
ètica, que enalteix els mi-
racles de cada dia i el pas-
sat viscut”.

Dues de les seves obres
més destacades, La llan-
terna de l’arç (1987) i

Llum elèctrica (2001), han
estat traduïdes al català i
publicades a Edicions 62.
La primera, per Francesc
Parcerisas, i la segona, per
Pauline Ernest i Jaume
Subirana. Heaney també
va prologar la versió angle-
sa del poemari de Gabriel
Ferrater Les dones i els
dies, amb traducció d’Ar-
thur Terry i publicat per
l’editorial anglesa Arc Pu-
blications. En llengua cas-
tellana, bona part dels seus
títols (Cadena humana,
Distrito y circular, etc.)
han estat publicats a Visor.

El Nobel de Literatura
es va aixecar en defensa de
les llengües minoritàries
com ara l’asturià i l’irlan-
dès i en va reivindicar pú-
blicament el reconeixe-
ment, “en tots els nivells,
nacional i internacional”.

Fa dos anys, Heaney va
fer donació dels seus do-
cuments literaris a la Bi-
blioteca Nacional d’Irlan-
da. Es tracta d’una col·lec-
ció que inclou, entre altres
coses, manuscrits, una
gran quantitat de fulls
solts, textos mecanogra-
fiats i notes a mà. ■
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Dues de les seves
obres, ‘Llum
elèctrica’ i ‘La
llanterna de
l’arç’, han estat
traduïdes al català

L’autor i director Marc
Crehuet debuta en teatre
social. Ho fa amb una peça
que el col·lega Jordi Casa-
novas li va encarregar per
a la sala Flyhard (amb una
capacitat de només 40 lo-

calitats) i que primer va
escriure en forma de pam-
flet (“des de la indigna-
ció”), fins que va reposar i
es va convertir en una co-
mèdia negra, de clarobs-
curs i una evolució dels
personatges que permet
empatitzar amb el dissor-
tat que perd un ull per cul-
pa d’una pilota de goma i
també amb l’antiavalot
que la va disparar per dis-
persar aquella manifesta-
ció. El rei borni, després

de fer diana a la petita Fly-
hard i al Lara de Madrid,
presenta ara una nova mi-
nitemporada al Barts del
Paral·lel, des d’avui i fins al
12 de setembre.

Crehuet va escriure
aquesta peça inspirant-se
en el cas d’una víctima ita-
liana. Un temps més tard
es va produir el dissortat
cas d’Esther Quintana. La
clau de comèdia no rebai-
xa el to de denúncia, tot es-
copint amb mordaç sar-

casme contra altres mò-
bils, com el de la comoditat
d’activistes que es parape-
ten en la consigna però
que no actuen perquè es
facin realitat. O entre una
relació d’amistat de les
dues noies que, en realitat,
és un cau d’insatisfac-
cions. També els polítics
tenen un paper galdós:
apareixen defensant-se en
un discurs ambigu però
acabaran patint de la seva
violència cega. ■

Quan la violència encega
Marc Crehuet reposa
‘El rei borni’, en què
denuncia l’ús policial
de pilotes de goma
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Què passaria si coincidissin l’agressor i la víctima d’una
pilota de goma? ■ R. BLANCH


