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Unvespredemaig,aLaPedrera,durantelFestivalde
PoesiadeBarcelona,vampoderescoltarJulieChris-
tie iMartaPessarrodonarecitantelpoemaqueW.H.
AudenvadedicaraW.B.Yeats.Moltsensvamquedar
ambl’emociód’aquellFuneralbluesquandiu“Stopall
theclocks,cutoff thetelephone” iensvanvenirganes
d’anarcapalpoetaquehavia inspirataquestsversos.
Bé, jahosé,aixòpassariaenunmónidealenquèla
Il·lustracióhaguéstriomfat.Nosésivamsermoltso
pocsocap,peròeldesigdeuriaarribaraJosepCots,
l’editorde1984, ialprofessorJosepM.Jaumà.Mesos
méstard, tenimales llibreriesaquestanovatraducció
de150poemesdeYeats, l’homeperquis’haviend’atu-
rarelsrellotges ipenjarels telèfons.
El llibrefaunrecorregutperl’obrad’unpoetaque

encarasomiavaenunmónmésidealqueelquevam
viureaquellvespredemaig.Enelseucas, imaginava
unaIrlandaherevadelestradicionsceltes, indepen-
dentdel’Anglaterramaterialista ipuritana.Com
explicaJaumàenlaintroducció,recórreraquestes
pàginesenspermetdescobrirelYeatsmésromàntic
delsprimerspoemesdelsanysvuitantadelsegleXIX
–“Ipassejopelsboscosquanl’estiu/afartabéles
abellesdaurades,/oquanlasolituddelatardor/pinta
ambcolorsdelleopardelsarbres”– iacabarambun

poetamadurquetreucon-
clusionsdevida:“Resnohe
trobatqueemplaguéstant/
comunaplanejadamitja
soledat;/poderpassar-me
mitjanit/ambunamicamb
prouenginy/comperno
deixar-meentreveure/quan
resultoinintel·ligible”.Pas-
sejar,conversar... accionsde
poeta.
Yeatssemprehaservitde

coartadaperalsqui fanfaltes
d’ortografia,poblacióque
augmentaambelsanys.Ell
novaentraralauniversitat
perculpa,diguem-ne,
d’aquestatara.Lasevauni-
versitatvasermarxara
Londres,escriurepoesiade
temesirlandesos, fer-seamic

del’estrafolàriaMadameBlavatsky,viatgeradelmón
ultraterrenal,enamorar-sedel’actriuMaudGonne,
quenoelcorresponia,comhadeser, imésendavant
aliar-seambLadyGregory,unavíduaricapromotora
delaculturairlandesa.Totplegatquedapoetitzat,
comremarcaJaumà,amb“passiói intel·lecte,aquests
dosadversarisque,peraYeats,noespodensepararen
absolut”.Jahosabeudoncs,atureuelsrellotges i
despengeuelsmòbils:éshoradepassejar iconversar
ambYeats. |

W.B.Yeats
Indòmita Irlanda
EDICIONSDE1984.TRADUCCIÓDEJOSEPM.JAUMÀ.480PÀGINES.24,50EUROS

Celebrem l’aposta d’Edicions
de 1984 de traduir al català
l’antologia deW.B. Yeats

Apagueu
elsmòbils

Julie Christie homenatja Yeats L.FERNÁNDEZ

ADA CASTELLS

Memòries novel·lades A través de la història de
Bàrbara, la noia que el cuidava de petit, Agustí Pons
reconstrueix la vida d’una família de postguerra

Homenatge
a laminyona
JULIÀ GUILLAMON
En la seva novel·la La saga de los
Marx (1993) quan ja ha presentat
tots els embolics sentimentals, ide-
ològics, familiars i polítics de Karl
Marx, els seus familiars i els seus
amics, Juan Goytisolo fa un tall en
el relat i reprodueix una fotografia
de la minyona, que representa la
bondat desinteressada. Amb
aquesta mateixa filosofia, Agustí
Pons (Barcelona, 1947) s’ha llençat
a una quête, a la recerca de la noia
aragonesa que el cuidava a ell i als
seus germans quan eren petits.
Agustí Pons és l’autor de biogra-

fies més important que tenim, el
seu llibre sobre Espriu, la millor
obra que ha escrit en aquest camp.
Els elements subconscients que
intervenen en la creació literària
l’han desviat des d’Espriu transpa-
rent fins aBàrbara. Peruna raóevi-
dent: si ha estat capaç d’escriure la
biografia d’un home tan reservat
com Espriu (i abans de personali-
tats amb tantes ombres, tan discre-
tes o tan enrevessades com Joan
Triadú, Pere Calders o Maria Au-
rèlia Capmany), no ha de poder
escriure la història de la seva famí-
lia? Un dels episodis més tendres
de la vida del poc tendre Espriu és
la relació ambTana, laminyona de

tants anys. De Tana a Bàrbara.
Ponshadisposatentorndelami-

nyona tots els elements de la no-
vel·la familiar.La relaciócomplica-
daentreelpare i lamare, l’aventura
dissortada de la fàbrica de botons
dePoblenou, lesperipèciesdeldes-
patx de loteries dels parents de la
mare al carrer Ferran. Ha estirat
d’aquests fils finsque l’handuta les
guerres carlines i a la guerradeCu-
ba i l’haanat trenantper ferel teixit
quemés li agrada: lahistòriadel se-
gle XX, amb fabricants propietaris
de torres a Vallcarca, anarquistes,

Aturada en el temps, habitació del servei del palau Moxó de Barcelona

Pons recupera la història
barcelonina de la loteria
Mir del carrer Ferran quan
era una de les vies principals
de la Barcelona vella.
L’aviMir posava anuncis

en diferents publicacions
catòliques, la de l’Obra
d’Exercicis Espirituals, per
exemple: “El joc és pecat.
No jugueu! Però si caieu en
la temptació feu-ho a la
loteria del carrer Fernando
número 32”.

loteria Mir


