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PRESENTACIÓ

Fidel a la trobada anual amb els lectors apareix aquest número 3 de Veus baixes, un
monogràfic de re haebraica. Hem entès el món hebreu en un sentit molt ampli i hi donam
cabuda igualment a poetes jueus clàssics i contemporanis, a poetes israelians i poetes jueus
europeus, i a poetes no jueus que s’han sentit atrets per la cultura judaica, especialment per
l’Escriptura.
Com sempre, hi trobareu les seccions de «Creació», «Estudis» i «Traducció», totes
tres constitutives del monogràfic. Fora ja d’aquest, pretenem continuar amb la sèrie de diàlegs
entre escriptors de diferents generacions, en aquest cas l’entrevista que Lucia Pietrelli ha fet
a Antònia Vicens.
Dins l’apartat dedicat a la creació poètica, hi trobarem tres autors que s’inspiren en
el textos bíblics. Nicolau Dols i Marta Pessarrodona ens ofereixen dues poesies que es
construeixen lliurement a partir d’uns passatges de la Bíblia. Hem d’agrair a Pessarrodona
que ens avanci un text d’un work in progress teixit amb fils escripturístics: Variacions. Per la seva
banda, Vicenç Villatoro ens permet conèixer un apòcrif, o millor el recull poètic d’un
personatge de ficció: el Llibre de les blasfèmies de Joan Lluís Cardona, una col·lecció de poemes
bíblics «entre alcoverians i espriuencs» —com els defineix l’autor— que dialoguen
críticament amb el text i els personatges de la Bíblia.
Cinc estudis integren la secció d’articles. Arnau Pons reflexiona a partir de la poesia
de Celan, un autor que coneix bé, ja que l’ha analitzat a fons i l’ha traduït i publicat. Tenim
després dos articles dedicats al judaisme medieval: Manel Frau-Cortès estudia i tradueix dos
poemes de Simó ben Tsémah Duran, un mallorquí que va haver de fugir de l’illa; Rosa Planas
parla de la influència del Kuzarí en la filosofia cristiana, especialment en el Llibre del gentil e dels
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tres savis de Ramon Llull. Tant el treball de Pons com el de Frau podrien anar també en
l’apartat dedicat a les versions poètiques, ja que inclouen la traducció del text que analitzen.
Cal destacar que és la primera vegada que es tradueix en català la lírica de Ben Tsémah Duran.
Finalment, Josep A. Grimalt ens parla de les coincidències de motius folklòrics entre la
narració bíblica del vot de Jeftè i una rondalla mallorquina, i Jaume Subirana ens acosta a la
poesia «Dedicació» de Carner, que parteix de la figura de Moisès.
L’apartat de les traduccions poètiques és també prou variat. Tenim traduccions de
poetes no jueus que prenen com a base la Bíblia: autors renaixentistes i barrocs traduïts per
Joan Alegret, i una poesia sobre Noè de Robert Graves en versió de Miquel Àngel Llauger.
Hi trobarem també dos autors europeus jueus, ambdós amb una relació problemàtica amb el
judaisme: Óssip Mandelstam (Arnau Barios ens tradueix un fragment de «Caos judaic») i
Erich Fried (Bartomeu Prohens versiona i emmarca «Escolta, Israel» i altres poemes). No
podien mancar en aquest número poetes israelians: Manuel Forcano ens ofereix un
avançament de la seva nova antologia de Yehuda Amichai; Marta Castillon ens acosta per
primera vegada en llengua catalana a una de les pioneres de la lírica israeliana, Rakhel
Bluvstein; Arnau Pons tradueix i comenta una poesia d’Amir Or (un altre treball «fronterer»,
que podria anar en la secció dedicada als estudis), i Roser Lluch dóna la seva versió d’una
selecció poètica de Zelda, una de les grans veus de la lírica hebrea contemporània i que també
és la primera vegada que es tradueix en català.
Només queda que agraïm a tots els autors que han participat en aquest nou número
de la revista, sobretot perquè hi han col·laborat desinteressadament i ho han fet amb
entusiasme. Per ventura pecarem d’orgull, però no de vanaglòria si estam gojosos d’aquest
nou Veus baixes. Que sia el lector qui ho jutgi.
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ESTUDIS

TERRA DE BENEDICCIÓ, PAÍS MALEÏT PER DÉU:
IMATGES DE LA TERRA EN LA POESIA
DE R. SIMÓ BEN TSÉMAH DURAN
Manel Frau i Cortès

Rabí Simó ben Tsémah Duran (1361-1444) és una de les figures més il·lustres de la literatura
hebraicocatalana i, això no obstant, molt poques de les seves obres han estat mai traduïdes
al català o, de fet, a gairebé cap altra llengua. 1 En contrast, els seus tractats legals i filosòfics
continuen essent publicats i són objecte d’estudi a les escoles rabíniques i departaments
acadèmics d’arreu del món. Un dels aspectes menys coneguts de l’extensa producció de
Duran és precisament la seva notable obra poètica. Fins molt recentment, els seus poemes
només havien estat impresos esporàdicament i de manera dispersa. És de justícia que avui en
presentem dos dels més interessants, traduïts per primer cop a la llengua catalana.
Simó Duran hagué de viure la convulsa època que marcà el principi de la desaparició
de la comunitat jueva catalanoaragonesa, i fou testimoni presencial de les matances de 1391.
Perdé nombrosos amics i parents en l’atac del call de Palma i, si aconseguí salvar la vida, va
ser a costa de perdre tots els seus béns. Com molts altres jueus mallorquins, fugí de l’illa i es
refugià a Algèria, on esdevingué rabí en cap i desenvolupà la seva carrera literària i de servei
comunitari.

1 Per a més detalls biogràfics sobre Rabí Duran vg. Isidor EPSTEIN, Les Responsa del Rabí Simó ben Tsémakh
Duran: una font per a la història del jueus del nord d’Àfrica; traducció i notes de Jordi Gendra i Manel Frau;
Lleonard Muntaner, Palma, 2001, i Manel FRAU-CORTÈS, «Arc i escut»: una obra apologètica de R. Ximon ben
Tsémah Duran en el marc de la literatura de polèmica; Lleonard Muntaner, Palma, 2014. Aquesta darrera obra
conté un llistat exhaustiu de la producció literària de Duran.
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És des d’Algèria estant que Rabí Duran escriu aquests dos poemes, que hem escollit
per la seva natura contrastada. El fil de connexió, si el lector ens ho permet, és la visió de la
terra llunyana, en concret, la visió idealitzada de la terra d’Israel —informada pel cabal literari
i cultural jueu— i la visió negativa de Mallorca —el país que l’ha rebutjat i enviat a l’exili—,
tenyida pel drama de 1391.
Duran escriví el primer d’aquests poemes com a elegia en record del seu sogre, Rabí
Jonàs Desmestre de Terol, que perdé la vida en els avalots del call de Mallorca el 1391. Simó
Duran havia estudiat a Terol a l’escola rabínica dirigida per Jonàs, una institució de primera
línia on l’autor havia coincidit amb pensadors jueus de la talla de Hasdai Cresques o Isaac
Tsarfatí. L’admiració de Duran pel seu sogre com a autoritat legal només és sobrepassada
per la seva estimació personal, una ferma relació que es consolidà quan Jonàs abandonà Terol
per obrir escola a Palma i viure més a prop de la seva filla Bongoda, casada amb Simó.
Aquesta elegia ha estat impresa per primera vegada només recentment, el 2012. 2
Prové del manuscrit 9041 del Jewish Theological Seminary de Nova York, foli 72. Es tracta
probablement d’un dels poemes més complexos de l’obra de Duran, on l’autor demostra un
excepcional domini de la llengua i literatura hebrea. La comprensió del text —de per si força
dens i al·lusiu— es complica a causa de les nombroses llacunes textuals en els versos 8-16.
El poema s’obre amb una imprecació cap a l’auditori, presumiblement els notables
congregats en memòria de Jonàs.
Consta de vint-i-cinc versos de dos hemistiquis, i tots els versos i hemistiquis
comparteixen idèntica rima. 3 Cadascun dels versos comença amb una lletra de l’alfabet
hebreu. Dintre de cada vers, totes les paraules comencen per la mateixa lletra, cosa que
introdueix interessants al·literacions i alhora gran sofisticació en el domini de l’idioma, atès
que Duran juga contínuament amb diverses formes de les mateixes arrels semàntiques. Un
cop cobert tot l’ordre alfabètic, el poema conclou amb una imprecació de tres versos que
recull la idea introductòria, encara sense trencar la rima, però ara ja fora del recurs de
l’al·literació. El peu utilitzat és l’anomenat complet. 4
2 Eti BEN SA’ADON, Xirató xel Rabí Xim’on bar Tsémah Duran (ha-Raixbats); Mekhon ben-Tseví, Jerusalem,
2012, p. 273-274. Ben Sa’adon presenta la poètica de Duran reunida en un sol volum per primer cop, i inclou
nombroses composicions que romanien inèdites. És en aquesta edició que basem la nostra traducció.
3 Els versos no estan dividits en estrofes. La divisió de la present traducció és nostra i s’ha fet a partir dels
temes literaris.
4 Si la poesia hebrea bíblica basava la seva forma en el paral·lelisme semàntic, la poesia medieval pot optar
per fer servir la rima, com el català, o bé el ritme basat en la quantitat sil·làbica, com la poesia llatina o àrab.
Duran era de l’opinió que el ritme basat en la quantitat era estilísticament plaent però desvirtuava el sentit i
la natura de la llengua hebrea, de manera que només el fa servir en algunes ocasions (com en aquest cas) i
mai en poesia sacra. Vg. Maguén avot 55b, citat per Ben SA’ADON, Xirató..., p. 26-27. Cal esmentar que aquesta
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Mallorca, la terra vista sota el prisma negatiu, és aquí personificada i oposada al call
(«Israel», 5 la comunitat o el poble jueu en general). Les metàfores que caracteritzen el call són
sovint també lligades a la terra i al cicle natural (font, collita, branca, brot i àdhuc la daina,
símbol d’Israel). La natura de la terra opressora resta absent, com absent està Déu en el dia
de la matança, només per reaparèixer en una al·lusió a la futura redempció.

crítica al ritme vocàlic ja apareix al Kuzarí de Halevi.
5 En aquest primer poema cal entendre «Israel» com a equivalent del poble jueu, no com al lloc geogràfic.
Serà en el següent poema quan Israel designarà principalment l’indret, Terra Santa, i només el poble per
implicació.
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EN HONOR DEL MEU MESTRE ESTIMAT, RABÍ JONÀS DESMESTRE
Com puc enyorar amb delit aquell país 6 maleït per Déu 7
que ja s’ha esvaït? A vosaltres alço el meu clam! 8
Una terra que afavorí una gent minsa i sense enteniment
tot edificant una gran ciutat en honor seu. 9
Terra que amb fàstic rebutjà Aquell qui és l’Heroi vencedor,
que s’ha inflat d’orgull, i que de supèrbia s’ha omplert.
Ha exterminat els nadons que maldaven per trobar el pit matern;
la seva Església ha multiplicat la caterva dels qui ens acusen,
I arribat el temps, revelà la flor dels seus savis;
i amb ostentosa pompa, ensenyà mitges veritats que a molts feren errar. 10
Qui sí que enyoro amb delit és Jonàs i el seu seguici! 11
Vull explicar arreu el seu llegat i la seva vida, 12 tan tost finida.
Aquesta terra féu dispersar els cants, les límpides melodies de la morada de Jonàs
escampà per terra les daurades filigranes de la seva llar.
Els atacants desplegaren la seva ira; s’afanyaren a delmar els pietosos.
Un cop més, s’inflamà la seva còlera contra el lloc d’on brollava la gràcia.
Fins i tot abans que es complissin els dies de llur purificació
escorxaren els infants de pit, el nostre tresor més preuat.
En arribar el seu dia, ¿oblidarà el Creador el nostre poble, la seva creació única,
considerarà la seva mala inclinació i desitjarà que el terror els caigui a sobre?
[Déu] rebutjà la niciesa dels folls,
del poble que coronava el seu cap amb rauxa.
Israel, 13 coberta d’opressió com d’un mantell, [conduïda al temple de la idolatria] 14
recorda els qui han patit, [que el seu record no s’esvaeixi].
[L’Etern] ben aviat diu prou [a l’arrogància dels impius],
l’Excels aferma el Santuari d’on brollen les aigües purificadores,
Generosament proveeix i obre camins […]
llum de llums, encegador fulgor que il·lumina.
Ell tanca el clos que protegeix els seus elegits de la tempesta
quan els envolten les hordes en revolta.
Però fins al temps en què s’esvaeixi la seva ira tindrà present el teu pecat:
permetrà que es manifesti l’enardiment d’aquesta gent tumultuosa i agitada.

6 Ex 34,24
7 Gn 5,29
8 Pr 8,4
9 Al·lusió poc clara. Podria referir-se a Roma.
10 Es refereix als predicadors que volien convèncer els jueus per fer-se cristians a través de proves textuals
talmúdiques.
11 Probablement es refereix als seus estudiants, presumiblement assassinats igualment durant els atacs.
12 Nedarim 9:9.
13 El poble jueu, no el lloc geogràfic.
14 És a dir, el poble jueu, convertit per la força.
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Llavors brostarà la justícia per Israel, florirà frondosa la branca.
Nodrint-se de lloances, fruits de la seva boca, el meu poble abandonarà la niciesa.
Com el caçador deposa l’arma davant la gràcil silueta d’una daina, Israel assolirà
compassió,
Flor poruga, l’Etern et salvarà de ser tallada cobrint-te amb brodades teles.
Recobra forces, poble meu! que l’aridesa de la destrucció va minvant.
Com rostoll de la collita, la santa resta d’Israel ja ha estat escapçada.
Mireu, prínceps del meu poble: fins i tot els malvats arriben a compadir-se,
el mal que han fet és un tast que assacia la seva set d’ignomínia.
Dins les portes del call, els seus habitants guarden record dels qui han tornat a la
pols:
allà visqueren nobles i rics, en precioses morades.
La mort dibuixà el viu retrat de la innocència dels pietosos.
Vivifica, Senyor, el call un cop més, que magnífic torni a brillar.
Que continuï transmetent a futures generacions salvació, llum, glòria i místic secret,
que Déu el guardi pur, que Adonai el consideri recte i innocent.
Amics, contempleu aquests fets, a vosaltres alço el meu clam. 15
Així ha acabat la terra que Déu ha maleït. 16
Quan al final de la foscor sortim a la llum, finalment trobaré consol.
S’obrirà un camí a través de la terra maleïda per l’Etern.

15 Pr 8,4.
16 Gn 5,29.
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El segon dels poemes que traduïm aquí presenta una visió idíl·lica de la terra d’Israel, les
imatges de la qual beuen de les fonts bíbliques i midràixiques. El gènere del poema és el de
la consolació o nehamà. Es tracta d’una llarga sèrie de seixanta-un versos no dividits en
estrofes, amb dos hemistiquis cadascun. 17 Si en l’elegia anterior Duran feia servir l’ordre
alfabètic per a articular el seu poema, aquí l’autor signa a través d’un elaborat acròstic: si
agafem la primera lletra de cada vers, veiem aparèixer la frase «Jo sóc Simó, fill de Tsémah, la
llum del qual brilli eternament amb força», seguida per l’alfabet hebreu complet, i finalment
una altra frase: «Amb força, eternament, amén». La rima és força elaborada: malgrat que els
hemistiquis no rimen entre si, la paraula final de cada vers presenta una rima consonant,
ampliada i morfològica. És a dir, tots els versos acaben amb un participi de present femení
d’una arrel lèxica el tercer radical de la qual és sempre la lletra xin, però només en veus verbals
determinades, de manera que els quatre darrers fonemes de cada vers són idèntics al llarg de
l’extens poema.
L’obra apareix en distints manuscrits i ha estat impresa en diverses ocasions. 18 La
nostra traducció es basa en l’edició de Ben Sa’adon. 19
En aquests dos poemes aparentment desconnectats entre si, podem localitzar-hi un
cert nombre de lligams. Si la terra opressora del poema anterior maldava per tallar la «flor
poruga», la tendra branca, el rostoll del poble jueu (imatges d’escassesa i hostilitat), aquí la
terra d’Israel es presenta com a autèntic corn de l’abundància, que acull i nodreix els seus
habitants. És una dramàtica oposició d’aquesta mare nodridora i d’aquella altra terra hostil
que assassina els nadons. En ambdós casos, el poeta es proposa parlar-nos del país llunyà que
troba a faltar: en un cas és un lloc que no pot enyorar amb delit, atesa la desgràcia que hi va
ocórrer (tot i que sí n’enyora els records i la figura del seu sogre), i en l’altre és un indret de
què ens parla amb infinita nostàlgia, tot i no haver-hi estat mai en persona, com sabem per
la seva biografia. La imatge d’Israel és mítica, però no totalment idealitzada, ja que l’autor és
conscient que la Ciutat és en runes sota l’opressió de pobles estrangers. En ambdós poemes,
aquesta opressió és temporal i un dia conclourà gràcies a la intervenció divina. Heus ací el
text d’aquest segon poema.

17 La present divisió es basa en la temàtica i l’estructura interna del poema.
18 Manuscrits: Jewish Theological Seminary 9041, foli 10a; École Rabbinique de París 26, foli 15. Mar’eli, Y.
«Tsafnat pa’neah», Kovets ‘al yad 14:7, p. 26; Heinrich BRODY & M. WIENER, Mivhar ha-xirà ha-’ivrit; Inzel,
Leipzig, 1922, p. 319-321; L. ZUNZ, Literaturgeschichte der Synagogalen Poesie, [sense editorial], Heldesheim,
1966, p. 522; Y. DAVIDSON, Otsarha-xirà veha-piüt, p. 3.287.
19 Ben SA’ADON, Xirató..., p. 235-342.
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SIÒNIDA
Amb nostàlgia us parlaré de la glòria de la Terra 20 consagrada, 21
per ella el cor batega i l’ànima es commou,
El plaer de trepitjar la Ciutat, divina morada i residència,
de proclamar la seva fama, el seu record més dolç que la mel!
En recordar-la s’inflama el cor amb caliu d’amor.
Ciutat que ara rau en runes, rasa com un camp llaurat. 22
I si peco d’exageració, no m’ho tingueu en compte,
que Déu mateix i la meva ànima per això em perdonen!
A què s’assembla aquella Terra, glòria de les nacions, a què la compararé? 23
turquesa i safir guaitant entre ferro i coure.
Esclatant bellesa que no trobareu entre totes les terres d’Edom, 24
ni a cap contrada d’Orient, ni a Tir ni a Filistea.
Com una gran dama que hom compara a una minyona, 25
només ella va adornada amb vestits patricis.
Paisatge deliciós, que alegra el món sencer, Ciutat on l’orbe se sosté 26
pedra de la qual brolla la pura aigua que reconforta un món cansat 27
Terra de la daina, d’aquesta pols creà Déu aquell Adam, contornat per les mans seves,
i hi insuflà l’ennoblidor esplendor de l’ànima.
Allà Déu acceptà l’agradable sacrifici d’Adam, d’Abel i de Set. 28
Triplicat fins i tot, l’honor de l’íntegre patriarca 29 no val tant com aquesta terra.
Fonament del món, aixopluc del diluvi, lloc on no hi plogué
terra pura, salvada i mai ferida per la condemnació. 30
Terra escollida per ser el repòs dels ancestres, 31
cossos sants, sense corrupció ni floridura. 32
Qui en morir sigui enterrat en aquella Terra,
no rejovenirà com l’àliga, en arribar el Dia? 33
Condemnat serà qui malament parli de la Pedra preciosa, 34
perquè no afebleix ni consumeix els qui hi habiten. 35
20 «Terra» i «Ciutat» es refereixen en aquest poema a Israel i Jerusalem respectivament, i per això les escrivim
en majúscules.
21 M. Kelim 1:10.
22 Jr 26,18.
23 Is 40,18.
24 De la mateixa manera que Ismael o Hagar representen els països àrabs, Edom és la personalització del món
cristià en la poesia hebrea medieval.
25 Zohar, ve-Ethanan 266a.
26 Sl 48,3.
27 Ioma 54b.
28 NomR. 20.
29 És a dir Abraham, Gn 17,1.
30 D’acord a Zevahim 113b, la terra d’Israel fou l’únic lloc del món no inundat per les aigües del diluvi i, per
tant, no castigada pel pecat.
31 Referència a la Cova dels Patriarques.
32 Yalkut, lekh-lekha 78. La terra honorà set patriarques i els estalvià que el seu cos es corrompés.
33 Es refereix al dia del judici. Segons Ketubot 101a, només els enterrats en terra d’Israel ressuscitaran en
aquell dia. La imatge de l’àguila procedeix del Salm 103:5.
34 Epítet d’Israel.
35 Nm 13,32. Els espies foren condemnats per malparlar de Canaan com una terra que devorava els seus
habitants.
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Gran és la Ciutat de Veritat, 36 com la filla d’un gran rei, i per tant
vomitarà fora els rebels, rebutjats com olla rovellada que ara put. 37
Un país en el qual no trobaren a mancar res els qui s’hi establiren, 38
ans graciosa proveeix de mel, llet i abundants béns.
Donarà abundant llavor als qui respecten el seu jubileu, però si la treballen
romandrà per a ells abandonada i desolada. 39
Mancats d’enteniment provocaren Déu i preferiren adorar ídols que no són déus. 40
Per això la Terra enviarà lleons, 41 per extreure’n la follia com qui mol gra en un
morter. 42
Ciutat en cap, fou escollida casal d’ofrenes, vi i sacrificis, 43
libació, místic secret, llauna d’anar al forn i safata. 44
Justícia hi ha en el si de la Ciutat, hi residirà i no se n’apartarà; 45
el poble serà perdonat àdhuc de pecat i transgressió
I si el pecat enrogeix com porpra, blanc es revelarà el vermell velló del Temple. 46
un misteri profund: els ulls dels rebels no hi donen crèdit.
Així la Xekhinà 47 es troba entre el seu poble, i com a testimoni
el foc suspès, làmpada d’orient, amb fulgor il·lumina.
Casa de Déu, plantada al bell davant de les portes del firmament,
per on ascendeix la pregària com per un ample camí. 48
La Ciutat que anomenaren Vall de la Visió, 49 perquè només d’ella
brollava magnífica la profecia, que esmolada penetra el pensament.
Els judicis capitals, la proclama dels mesos lunars, i altres actes de majestat
en feren Ciutat gran i poderosa. 50

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Jerusalem, d’acord a Za 8,3.
Ez 24,6.
Dt 8,9.
Lv 25,21; 26,34-35. Déu promet que, malgrat el descans del jubileu, la terra continuarà produint, però si el
poble no respecta el descans de la terra, seran deportats i la terra tanmateix descansarà, buida i desolada.
Dt 32,21.
2Re 17,25-26.
Pr 27,22.
Epítet de Jerusalem, escollida per Déu per a edificar-hi el Temple on s’oferirien els sacrificis.
Estris per al sacrifici ritual. Els cabalistes els consideren símbols de secrets místics. Aquí contrasten amb
l’olla rovellada que representa els rebels i amb el murtrer que representa el judici dels folls.
Sl 55,11(12) citat per la via negativa. La metàfora es refereix al Temple i el seu sistema d’expiació sacrificial.
D’acord a Ioma capítol 6, a la porta del Temple de Jerusalem hi havia un velló vermell. Quan, durant el dia
de l’Expiació, el boc expiatori arribava al desert (Lv 16,8ss) i el pecat era perdonat, el velló miraculosament
esdevenia blanc. Vegeu també Is 24,3.
Personificació de la presencia divina i de la part maternal, femenina i protectora de la divinitat. D’acord a
Xabat 22b, hi havia un testimoni que aquesta Divina Presència es trobava al Temple: l’anomenat «foc suspès»
o làmpada de l’est que brillava suspesa sobre l’altar sacrificial.
Al·ludeix a la visió de Jacob a Betel (que significa ‘casa de Déu’). Vg. Gn 22,17.
Is 22,1, en la interpretació d’Ibn Ezra.
La pena capital i la proclamació dels mesos lunars per observació directa només es podien efectuar des del
Sanedrí, que es reunia a la Sala de Pedra Tallada del Temple de Jerusalem (Mixné Torà, hilkhot Sanhedrin
14, hilkhot kiduix ha-hódeix 81).
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Pur és el vi d’aquella Terra, l’oli de gran valor, tota plena de béns i de llum,
la seva bona soca arrelada en el jardí de l’Etern.
Només en les seves collites es basa el recompte de les estacions de l’any, 51
perquè els més primerencs són els seus fruits, i àdhuc els més tardans.
Si fou escollida com a lloc per a les sagrades ofrenes, no fou perquè no hi manquen
ramats, vedells, bestiar de pastura i d’estable, en abundància?
Déu es compadeix dels habitants d’aquella Terra,
els visita i els fa infantar quan li clamen amb desesperació. 52
Acluca els ulls el neci per no veure com n’és d’abundant aquella Terra,
com qui manté els ulls clucs als preceptes divins, que són innumerables. 53
No és d’estranyar que per amor a aquesta Terra els amos puguin perdre els servents
o que els matrimonis, en discutir-se, acabin separant-se per ella. 54
Quan miraculosament apareixia lepra a les parets d’una casa,
era només perquè, en esbucar-la, trobessin l’or amagat pels soldats amorreus. 55
A llepar la pols d’aquesta Terra s’aprestaran els reis dels idòlatres,
fins i tot avui, quan una mà ferma sotmet aquesta terra. 56
No fou, en eterna herència, donada al poble sant,
a condició que guardassin el pacte, amb preceptes ben explícits? 57
A qui escau tan bella contrada, sinó al fill per amor infantat?
De ben cert no la donaran al fill d’una serventa alliberada! 58
No revelà Déu a aquest poble el seu secret? 59 De ben cert no escollí
un poble estranger que camina, cec, a les palpentes!
Per mitjà del príncep fidel colpejà l’egipci amb mà ferma,
mentre que, en el seu pecat, ell ensopega i cau al parany. 60
Gran miracle, mai no vist per cap nació, en aquell dia
quan comandà la mar i a peu sec travessà el poble. 61
El mannà, aigües de la roca, guatlles i núvol protector, i un dia
tremolant rugí la Terra i llavors també ens donà la revelació. 62
Tallat de soca-rel fou el poder de Sihon i d’Og, i aleshores
heretàrem la seva terra, 63 car en la lluita la divina mà ens assistia.

51 Les festes jueves es basen en el cicle agrícola d’Israel. Així, l’arribada de la primavera a Israel marca la Pasqua
arreu del món, o la seva collita marca la Pentecosta.
52 Com en el cas d’Anna la mare de Samuel (1Sa 1).
53 Is 44,18; Sl 119,96.
54 Pr 21,11. Ketubot 111b. El manament d’emigrar a Israel i a Jerusalem és tan important que, per exemple, si
en un matrimoni només un dels dos cònjuges hi vol anar, és lícit que l’altre demani la separació.
55 LevR 17:6. Segons aquest midraix, en sentir que els israelites arribaven, els cananeus tingueren por i
amagaren la seva riquesa en les parets. Més tard, Déu envià lepra a les cases, amb la intenció que quan els
israelites les esbuquessin, trobessin l’or amagat. La metàfora és per lloar la terra d’Israel: fins i tot les seves
plagues són benediccions.
56 Is 49,23, en la interpretació de Metsudat David.: Déu forçarà els reis i poderosos de les nacions a humiliar-se
i llepar la pols dels peus d’Israel. En l’època de l’autor, el país estava sota el domini de diverses potències.
57 Lv 26,27-35.
58 El fill fruit de l’amor és Isaac, prefiguració del poble jueu, mentre que el fill de la serventa alliberada és
Ismael, és a dir els àrabs. La terra d’Israel escau al fill legítim i estimat. Vegeu Gen 16:1-16, Is 41:8.
59 Només als israelites Déu revelà el seu nom inefable, la seva vertadera essència.
60 El príncep fidel és Moisès (cf. Nm 12,7). La metàfora del pecador que cau en la trampa prové del Sl 9,17.
61 Moisès, en la partició del Mar Roig.
62 La terra, per ordre divina, donà nodriment als israelites al desert i, finalment, un dia reberen la Torà, mentre
la muntanya tremolava.
63 Nm 31,3-4.
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Esterrosses l’enemic amb celeritat. I tornà enrere el sol per a proclamar
la glòria de Déu, quan en la batalla es detingué en silenci el gran astre. 64
En va els idòlatres s’escoltaren els auguris dels endevinaires. Tu, congregació meva,
escolta la profecia del Déu Protector, i no com ells, les quimeres.
Que davant de la senyora tremoli la serventa,
grassa era abans, i ara s’ha aprimat. 65
Ai las, els fills a l’exili!, perquè la Terra plany
les cadenes de ferro i de bronze que lliguen llurs peus.
En recordar Sion s’agita el meu cor, nafra sense medicina,
ni embenada ni amb ungüent curada. 66
Quan Tir, ciutat que regala corones, passà aquella Terra a fil d’espasa,
no s’omplí de tot cabal de béns, afeblint el nostre ric país? 67
El meu cor per terra està vessat, i es desfan
de llàgrimes els meus ulls per caure al sòl de pura feblesa, 68
perquè l’esclau amb menyspreu i rigor et domina i no té compassió,
com l’escurçó mossega i estreny com la serp. 69
Fins quan, Déu meu, romandré oblidat, fins quan durarà el teu enuig? 70
Fins i tot de dia, a les palpentes, la meva mà talla la foscor.
Fins quan, sense pietat, els enemics clavaran
als meus ronyons sagetes i estaré rodejat pels arquers? 71
Amb venjança respondràs als enemics, que debades
conspiren i parlen vanitats, amb enrenou es congreguen per atacar-te. 72
Diuen que estan a favor de la pau, però quan els parlo,
només hi ha al seu bell mig destrucció i opressió, i frau mussiten. 73
Recorda, Amant, la teva Esposa i l’amor de les seves nuviances,
com feia maons però havia de recollir ella mateixa la palla. 74
A aquells qui estan de dol, acosta’ls la teva salvació, i omple
d’honor i glòria la Terra que ara seu, bruta, entre ses cendres.
Tingues compassió dels qui endolats planyen, que la teva llum brilli sobre ells,
però que al bell mig del dia, la mà de l’enemic vagui errant a les fosques.
Als estrangers que menysprearen el teu Santuari, oh Déu, aviat destrueix-los,
que aquesta gent dolenta resti avergonyida, fètida la seva olor.
Sobre el nostre poble, assadollat d’oprobi, un brillant futur arribi prompte,
trenca el parany que ens té agafats, i escaparem del fossar i de la xarxa. 75

64 Js 10,12.
65 Es refereix a Sara (la senyora, el poble) i Hagar (la serventa, els països àrabs). Hagar vivia a casa i menjava
bé, i ara vaga pel desert. Així el domini dels musulmans sobre els jueus no ha de durar.
66 El poeta porta el dolor de l’exili a la diàspora. Is 1:6.
67 Is 23,8. Tir era tan majestuosa que els seus mercaders semblaven prínceps. Aquesta abundància, per al poeta,
només pot provenir de l’espoli que féu a Israel en envair-la.
68 Lm 2,11; 3,49. Vg. Sl 6,8, amb el comentari Metsudat David.
69 Pr 23,32.
70 Sl 79,5.
71 Jb 16,13.
72 Dt 32,43, Sl 2,1.
73 Sl 55,11; 120,7.
74 Jr 2,2; Ex 5:7. La relació entre Déu i el poble d’Israel és comparada a un amant i la seva estimada.
75 Dt 32,35; Sl 123,5; Sl 124,7.
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El meu dol en goig transforma i envia a Sion un redemptor,
que s’alegri l’ànima que davant del tumult tremola. 76
Quan pujaré amb gran poder, sobre les muntanyes dels meus enemics,
que, sota el meu peu, l’orgullosa Hagar esdevingui menyspreu dels pobles. 77
Torna a portar a la Terra els nostres exiliats, i que les nacions
vinguin amb presents sobre les espatlles, ases joves i ramats de camells. 78
La profecia no menteix: en el temps assenyalat es complirà. De la presó seré lliurada.
I per molt que el temps de la redempció sembli torbar-se, ben prest serà aquí! 79

76
77
78
79

Jr 31,13. El tumult pot ser una al·lusió als atacs als calls catalans.
Mi 1,3; Gn 34,30. Hagar representa els pobles àrabs.
Is 30,6.
Ha 2,3.
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ENTRE LA BÍBLIA I LA RONDALLA
Josep A. Grimalt
L’estudi de les afinitats entre els relats de la Bíblia i la rondalla no se pot considerar res de
nou en els nostres temps. De l’any 1901 és l’estudi de Hermann Gunkel sobre el Gènesi, i
del 1918 l’obra de Sir James G. Frazer Folk-lore in the Old Testament (3 vols. Macmillan,
London), 80 per esmentar només dos títols reconeguts.
Els estudiosos de la rondalla anomenen «tipus» a un conte tradicional que té existència
independent i no necessita formar part d’un relat més extens per a integrar-se dins la tradició:
la Ventafocs, Na Magraneta, Aladdín, en tant que s’actualitzen en rondalles, són tipus.
Anomenen «motiu» un element que, formant part d’un o més tipus, té unes característiques
que permeten identificar-lo i li donen fisonomia pròpia. Un tipus és format d’una seqüència
de motius, i un mateix motiu sol formar part de tipus distints. Un motiu molt estès és el de
l’infant col·locat dins una caixeta, cistella o un receptacle semblant i abandonat a la seva sort
dins un riu; recollit per un qui el salva i el cria, l’infant se convertirà en l’heroi de la rondalla.
Amb variants de detall, el trobam en narracions tan distants com la història bíblica de Moisès,
la de l’estela de Sargon d’Akkad, el conte de Farizada i la llegenda de Gregori. Pertanyents a
la tradició oral, els dos darrers tipus han rebut tractament literari a Les mil i una nits i a la
novel·la de Thomas Mann L’Elegit, respectivament. 81

80
81

Una continuació de l’obra de Frazer és la de Theodor H. GASTER Myth, Legend and Custom in the Old Testament
(Harper & Row Publishers, New York, 1969).
Per a una exposició més rigorosa dels conceptes de tipus i motiu, vg. l’obra, fonamental, de Stith THOMPSON,
The Folktale (Holt, Rinehart amd Winston, New York, 1946). Se’n pot trobar una síntesi en els manuals
d’introducció a la rondallística i en el meu article «La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a
introducció a llur estudi» (Randa 7, Barcelona, 1978, pàg. 5-30).
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Les coincidències entre Bíblia i rondalla, i Folklore en general, s’observen sobretot en
els motius, però també n’hi ha en tipus sencers: un tipus pot prendre forma de relat bíblic i
de rondalla, amb variants, això sí, que poden impedir que un lector ordinari en capti la
identitat com la captarà l’estudiós d’aquestes matèries, familiaritzat amb els relats tradicionals.
A un mateix tipus pertanyen la història de Tobit o de Tobies i la rondalla «En Joanet i ses tres
peres», i crec que la història de Josep i els seus germans contada en el llibre del Gènesi se pot
considerar adscrita al mateix tipus que la rondalla recollida a l’Aplec d’Alcover amb el títol de
«Sa rondaia de So’n Roig». 82
En aquest article, intentaré mostrar com un mateix motiu se fa present a una rondalla
recollida a l’Aplec d’Alcover i a un dels llibres de la Bíblia. La rondalla se titula «Es fii d’es
pescador», que s’inicia amb l’episodi següent:
Un pescador de canya intenta debades agafar qualque mica de peix. Havent tirat un cop
més l’ham, la canya li boteix de les mans i li compareix un peixot monstruós al qual l’ham
s’havia enganxat. El peix se disposa a menjar-se el pescador, però aquest aconsegueix que el
deixi lliure a canvi de la promesa de dur-li, al cap d’un any, «lo primer» que li sortirà a camí
quan arribarà a ca seva de tornada. Si no complia la promesa vençut el termini, en tres dies
seria mort. El pescador accepta el pacte confiant que, com sempre succeïa, li sortiria a camí
una cusseta magra. Però aquell dia justament li sortí a camí un fillet seu, l’únic que tenia.
Arribat el dia, quan el pare confessa a la família que havia fet aquella promesa, el fill,
per evitar-li la mort, de bon grat se’n va a la pesquera a trobar-se amb el peix. Aquest no el
se menja ni li fa mal, sinó que li diu que se posi a damunt ell i el se’n du a un lloc misteriós.
(No és el cas de contar tota la rondalla, que podeu trobar a les edicions indicades. Qualsevol
lector familiaritzat amb les rondalles endevinarà que el fill del pescador, l’heroi de la rondalla,
no sols no mor, sinó que acaba casant-se amb una princesa.) 83

82

83

«En Joanet i ses tres peres» i «Sa rondaia de So’n Roig» vénen incloses, respectivament, en els toms XIII i
XII de l’edició popular en 24 toms de l’Aplec d’Antoni M. Alcover publicada per l’Editorial Moll, amb gran
quantitat de reimpressions, i totes dues en el tom VI de l’edició preparada per l’autor d’aquest article amb
la col·laboració de Jaume Guiscafrè, publicada per la mateixa editorial. Per als interessats en els estudis
rondallístics, assenyalaré que els corresponen els tipus 506* i 725 de l’índex d’Aarne-Thompson, actualitzat
per H.-J. UTHER, The Types of the Folktale (Helsinki, 2004. FFC 284). Per la relació entre «Sa Rondaia de So’n
Roig» i la història bíblica de Josep, vid. Josep A. GRIMALT, «Relato bíblico y cuento popular (un ejemplo de
Antoni M. Alcover)», a Vicente BALAGUER & Vicente COLLADO (ed.), V Simposio Bíblico Español: La Bíblia
en el arte y en la literatura. I. Literatura; Fundación Bíblica Española, València, 1999, pàg. 353-361.
Inclosa dins el tom II de l’edició popular en vint-i-quatre volums i en el tom I de la nostra edició esmentada.
Respon al tipus 302.
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Per part seva, el llibre dels Jutges ens conta que Jeftè, defensor d’Israel contra els
ammonites, fa a Déu aquesta prometença: «Si em dónes la victòria contra els ammonites, el
primer de casa meva que surti a rebre’m, quan jo torni victoriós de la guerra contra ells, serà
per a tu, Senyor, i l’oferiré en holocaust.» Quan Jeftè, victoriós, torna a ca seva, és la seva
pròpia filla la qui surt a rebre’l. Desesperat, se lamenta, però la filla mateixa l’anima a complir
la promesa (11:29 i ss.). 84
Veurem que, entre un relat i l’altre, hi ha diferències que, essent així mateix importants,
no afecten el bessó, consistent en l’engany que sofreix l’oferent, que no preveu fins a on se
compromet amb el vot o promesa, i el cop aborronador que se’n du davant el resultat d’una
imprevisió. A part d’altres que hi poguem observar, jo assenyalaria les variants següents:
• Jeftè fa la promesa d’una manera espontània i és ell mateix qui tria en què consistirà.
El pescador la fa per escapar d’una amenaça immediata de mort i és el peixot el qui
en determina, indirectament, l’objecte. A la redacció d’Alcover, llegim literalment:
«No res, diu es peixot, a la fi: no te menjaré si em promets dur-me aquí mateix,
d’aquí a un any i un dia, lo primer que et sortirà a camí quant arribes a ca-teua». 85
• Jeftè és un jutge, està al front d’un poble; el personatge de la rondalla és un pescador
socialment insignificant. Els escenaris són molt distints.
• Encara que Jeftè no preveu que la víctima del sacrifici serà justament la seva filla,
per a la nostra sensibilitat el seu procedir és repulsiu: sap que haurà d’oferir un
sacrifici humà. Qualque traducció permet entendre que la promesa és genèrica i
que la víctima podria esser un semovent qualsevol, però en general deixen clar que
en tot cas se tractarà d’un ésser humà, si bé no identificat. El pescador, en canvi,
confia que li sortirà a camí la cusseta; no s’exposa, doncs, a haver de sacrificar cap
criatura humana.
•

Jeftè fa la promesa a Déu; el pescador la fa a un monstre que l’amenaça.

Notem així mateix que el peixot té cosa de sobrenatural: a part uns trets humans
(fa ús de la paraula), té poder a distància sobre la vida del pescador: si no compleix
la promesa, morirà.

84
85

És notable que, quan un personatge ha estat objecte d’una promesa que se sent com una amenaça, no se’n
lamenta, sinó que se presta de bon grat al compliment.
Per a la redacció de la rondalla, Alcover se valgué de materials procedents de cinc narradors diferents, que
no coincideixen. Entre les corresponents anotacions manuscrites d’ell, n’hi ha una en què el peixot precisa:
«me dus es teu fii», indicació que en modifica tota la trama. Encertadament, Alcover en prescindeix i s’ajusta
a les altres versions recollides. L’anotació no descriu quina és la reacció del pescador davant aquella
exigència; les anotacions de les llibretes són esquemàtiques i no solen entrar en detalls.
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Des del punt de vista de l’efecte dramàtic, aquestes diferències se poden considerar
laterals. Com he dit, el bessó de l’episodi consisteix en la imprevisió dels efectes de la
promesa, que van molt més enllà de l’expectativa del prometent i el cop que ell se’n du davant
el resultat, per a ell una tragèdia. A diferència de la rondalla, el text bíblic no deixa entreveure
si Jeftè preveia gens qui hauria d’oferir en holocaust. En principi, podria esser qualsevol que
li fos indiferent. El pescador pensa en la cusseta.
La història de Jeftè havia de suscitar moltes interpretacions i comentaris, sobretot en
els nostres temps, perquè és difícil fer-la avenir amb la concepció moderna de Déu. Alguns
s’orienten en el sentit que la seva promesa no és de sacrificar la vida de la filla, sinó de
consagrar-la al Senyor, i si ella plora la seva virginitat és perquè no podrà esser mare. Els
sacrificis humans eren freqüents a l’època, però se poden al·legar textos que fan pensar que
eren prohibits als israelites (Dt 12,31; Lv 18,21; Lv 20,2 i altres); ara, no n’hi ha cap que
condemni expressament el procedir de Jeftè. 86
El propòsit d’aquest article no és de fer cap aportació a la interpretació del passatge
bíblic, sinó, com s’ha dit des del principi, de mostrar una coincidència entre una història de
la Bíblia i un motiu rondallístic. Per a tal objectiu, és indiferent quina sia la interpretació del
passatge considerat. N’hi ha prou entenent-lo tal l’entenem en una primera lectura. L’element
essencial que acosta els dos relats és que el compliment literal de la promesa obliga molt més
que no havia previst el qui l’havia feta. La idea de fons comuna és l’engany de què és objecte
el prometent.

86

Els interessats per aquesta qüestió poden veure el text de Wayne Partain «Jefté no mató a su hija», que
trobaran a internet: http://www.waynepartain.com/Sermones/s4992.html. Algunes versions del sacrifici
d’Ifigènia, promès pel seu pare, conten que la deessa Àrtemis la substituí per una cèrvola. És inevitable
recordar que Isaac, escapat del sacrifici, fou substituït per un pobre moltó que va tenir la mala sort de quedar
enganxat per les banyes a uns matolls (Gènesi 22:13). Ja és trist que, en tots dos casos, qualcú hagués de
pagar la festa.
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EL KUZARÍ EN LA TRADICIÓ CRISTIANA
UN EXEMPLE DEL DIÀLEG ENTRE RELIGIONS
Rosa Planas
Així com és indiscutible la influència que ha tingut el Kuzarí

87

de Iehudà ha-Leví (Tudela?,

Navarra c. 1075 ‒ ? c. 1141) en la història del judaisme occidental, també cal esmentar
l’impacte que va tenir en la tradició cristiana. La forma de diàleg i el sentit polèmic que
presenta l’obra fa que s’estengui a la literatura de controvèrsia, que va gaudir d’una gran
vigoria durant tota l’Edat Mitjana i que es mantingué, gairebé de manera ininterrompuda,
fins a temps ben recents. La disputa entre religions representava aleshores un problema de
primera magnitud, com així ho palesen els nombrosos testimonis escrits i també les
controvèrsies públiques que es convocaren amb l’objectiu de demostrar amb arguments les
veritats de la fe.
Ha-Leví, abans d’escriure el Kuzarí, havia viatjat per la península Ibèrica i coneixia de
primera mà la confrontació religiosa que vivien les distintes comunitats, on convivien jueus,
musulmans i cristians. Unes relacions que eren especialment difícils perquè, obligats a
conviure, no es podien deixar d’enfrontar en la lluita política per dominar el territori i, d’altra
banda, maldaven per aconseguir la supremacia espiritual des de la seva identitat religiosa. Els
més malparats en aquest tipus de societat eren els jueus que, sense disposar de territori ni de
cap espai on desenvolupar-se com a poble, malvivien entre les nacions intentant mantenir la
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unitat, basada en la força de la seva fe i de la seva tradició. En el convenciment de ser els més
antics i legitimats pel fet d’haver estat l’origen de les altres religions que els dominaven,
trobaren que aquest sentiment es palesava en les pàgines del Kuzarí, on el khaver (el rabí) no
s’està d’afirmar aquesta posició davant del rei quan aquest el confronta amb la condició
d’esclavatge en què viu el poble jueu entre els pobles de la terra.
S’ha insistit sovint en el caràcter original del Kuzarí en tant que es configura com una
de les primeres obres escrites on es presenta la controvèrsia religiosa; d’aquí la necessitat de
preguntar-nos si va ser possible una interrelació amb els oponents cristians contemporanis.
Un dels filòsofs de més renom i coetani de ha-Leví és Pere Abelard (1079-1142), creador de
polèmica dintre del mateix pensament cristià en enfrontar-se obertament a Bernat de
Claravall amb qui mantingué un pols per la manera amb la qual encarava el problema de la
conciliació entre fe i raó. Va ser perseguit, empresonat, i va viure una vida sempre a la frontera
de l’ortodòxia, tal i com ell mateix explica en la seva autobiografia Historia calamitatum on,
aclaparat pels problemes, es planteja fins i tot d’anar a viure a terres de gentils on, segons els
seu parer, hauria mantingut amb major comoditat la seva fe cristiana. Abelard és autor d’un
diàleg interreligiós, Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum que, per les seves
característiques i coincidència d’època, ha estat comparat amb el Kuzarí. 88
Manfred Svensson ha sostingut que el Dialogus és una mena d’apologia d’Abelard
mateix en la seva discussió amb Bernat, ja que el text para esment en el discurs entre cristians
més que no pas amb els jueus. El protagonista del diàleg és el filòsof que és qui manté la
disputa amb el jueu i el cristià. Abelard exerceix de jutge. L’enfrontament no és entre religions,
sinó de les religions amb la filosofia. Abelard, que pertanyia al cercle de Pere el Venerable
(ca. 1094-1156) coneixia l’islam, una de les tres sectae que apareixen al diàleg. Pere el Venerable
va ser el primer en ordenar una traducció de l’Alcorà, Mahometus pseudopropheta (1141) i es va
mostrar partidari de la disputa ideològica més que no pas dels fets d’armes com les croades,
ell mateix va ser autor d’un tractat Adversus iudaeorum inveteratam duritiem, de contingut prou
radical.
El text d’Abelard presenta algunes connexions amb el Kuzarí, com l’explicació que
dóna el jueu a la raó per la qual el seu poble és perseguit. Segons ha-Leví es tracta d’una prova
preparatòria per a l’arribada del regne messiànic que ha de tornar a Israel tota la seva
esplendor, mentre que per al jueu d’Abelard els cristians, més que els altres, tenen el motiu
88
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de la venjança per a perseguir-los, atès que els jueus foren els qui mataren el seu Messies. El
jueu d’Abelard reconeix que el cristianisme és una continuació del judaisme i, en un moment
del diàleg, anomena frater al cristià, que també participa en el diàleg.
La posició del filòsof del Dialogus té també punts en comú amb l’actitud que més
endavant adoptarà Ramon Llull (1235-1315), ja que es queixa que molts estan disposats a
creure sense entendre. Llull insistirà en la validesa dels arguments racionals i en la possibilitat
de demostrar la fe amb «raons necessàries» i aquesta certesa serà la base de la seva apologètica.
En la posició contrària es troben Bernat de Claravall, Ramon de Penyafort i els dominics que,
juntament amb altres, afirmaven que el valor de la fe rau precisament en la impossibilitat de
ser demostrada.
En el Dialogus el jueu és el primer a parlar, ja que se li respecta l’antiguitat, el fet d’ésser
el primer en la cronologia dels monoteistes. S’acosta al jueu del Kuzarí quan afirma, a més del
valor intrínsec de la tradició, ser el representant del poble que ha portat la llei de Déu al món;
també recorda el khaver del Kuzarí quan diu que la recompensa que rebran de part de Déu
serà més gran a causa del patiment que han suportat com a poble. Patiment i recompensa,
juntament amb el testimoni de la tradició, acosten ambdues obres que presenten un
prototipus de jueu molt semblant. Un altre dels arguments que comparteixen ambdós jueus
literaris és l’essència d’aquesta recompensa que els espera, que no rau en béns materials sinó
en el gaudi de la divinitat. El valor del ritualisme també es troba en boca del jueu d’Abelard,
ja que, per a aquest, els rituals distingeixen el poble jueu dels altres pobles, coincidint també
en això amb el khaver de ha-Levi.
Les primeres confrontacions públiques entre jueus i cristians tingueren lloc a París
(1240) i a Barcelona (1263), la darrera entre Pau Cristià, dominic i natural de Montpeller, i
Nahmànides, en presència del rei Jaume I i Ramon de Penyafort. 89 El rei concedí llibertat
d’expressió, almenys teòricament, perquè els contrincants exposessin les seves raons. Encara
que els jueus foren respectats, sembla que Nahmànides va haver d’exiliar-se a Terra Santa, on
arribà l’any 1267. Aquests primers debats degueren influir en Ramon Llull, que s’adonà que
les raons basades en els textos no ajudaven a convèncer l’adversari ni li modificaven la
comprensió de la pròpia fe. D’aquesta convicció en va sorgir un nou sistema, personal i
diferent, per procurar la conversió dels oponents (musulmans i jueus) que el mateix Llull
anomenà l’Art.

les controvèrsies i la literatura que produïren vg. Manel FRAU-CORTÈS, «Arc i escut»: una obra apologètica
de R. Ximon ben Tsémah Duran en el marc de la literatura de polèmica; Lleonard Muntaner, Palma, 2014.
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El Kuzarí va ser una obra de gran exemplarisme pel que fa a la presentació de la
disputa com un diàleg civilitzat. De fet, el rei khàzar, model de monarca tolerant, esdevé un
exemple per als campions de la disputa sense armes. El seu mètode és escoltar, parar l’orella
i intentar comprendre els arguments que li posen al davant els dignes representants de les
religions per ajustar-los a les seves pròpies inquietuds i treure’n la veritat. Aquest plantejament
el trobarem en forma molt semblant al Llibre del gentil e dels tres savis (1272?) de Ramon Llull.
Tal i com ha assenyalat A. Bonner, aquesta obra és «una presentació popular dels
arguments apologètics lul·lians d’acord amb el mètode i l’estructura de l’Art». 90 Seguint
aquest autor considerem que el Llibre del gentil no és tan sols l’obra apologètica i polèmica
més important de Ramon Llull, sinó que —com el mateix Bonner ha insinuat— és possible
que fos concebuda com un instrument d’ensenyança per als missioners que havien de
dedicar-se a la conversió, els frares del monestir de Miramar, la fundació emblemàtica de Llull
per escometre l’acció evangelitzadora en terres d’infidels.
Llull s’adonà que les religions en confrontació (judaisme i islamisme) no eren blocs
monolítics, sinó que hi havia faccions i tendències. A partir d’aquesta realitat, Llull rebutjà els
arguments basats en els textos sagrats i exigí dels seus disputants uns principis d’acord, que
tots ells podien admetre i defensar: 1) creença en un sol Déu; 2) que Déu s’expressa a través
d’uns atributs o dignitats; 3) que la matèria ha estat creada a partir de quatre elements.
A través d’aquests principis, Llull havia d’organitzar les bases de la discussió. La dona
Intel·ligència, figura al·legòrica que presenta les armes als contrincants, mostra els cinc arbres
que duen les solucions escrites en llurs flors. S’estableixen així les regles per al debat. En
aquest sentit, el Gentil s’allunya del Kuzarí on tot i presentar-se la forma dialogada, no assistim
en cap moment a un debat organitzat, amb uns supòsits metodològics que tots s’avenen a
respectar. L’exposició continuada d’arguments és però idèntica en ambdues obres, encara que
Llull tria, igual que Abelard, per a l’orde d’intervenció el plantejament cronològic, de la religió
més antiga a la més moderna.
En el llibre segon 91 trobem el torn del jueu i s’enumeren els 8 articles en què, segons
Llull, es basa la fe jueva:
1.- Un sol Déu.
2.- Déu és creador.

A. BONNER (ed.), Obres Selectes de Ramon Llull (1232-1316); Moll, Palma 1989, vol. I, pàg. 95 (d’ara endavant,
LLULL, OS). Bonner tingué cura també de l’edició de Ramon LLULL, Llibre del gentil e dels tres savis; Patronat
Ramon Llull (Nova Edició de les obres de Ramon Llull 2), Palma, 2001.
91 LLULL, OS, I, pàg. 142.
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3.- Déu donà la llei a Moisès.
4.- Déu enviarà un Messies per alliberar els jueus de la captivitat.
5.- La resurrecció tindrà lloc.
6.- Hi haurà un dia del Judici on Déu jutjarà bons i dolents.
7.- Existeix la glòria celestial.
8.- Existeix l’Infern.
La pràctica totalitat d’aquests articles, tret del punt 4, són compartits pels cristians,
que sols difereixen en la qüestió del Messies. També existeixen diferències quant a la
comprensió de Déu i la finalitat de la creació. El jueu manifesta la creença en un món ordenat
a un fi; també admet la grandesa infinita de Déu, però afirma que és impossible saber
exactament què és Déu com tampoc és possible saber què és l’ànima. Aquest coneixement
només arribarà en la vida futura. Aquest desconeixement és voluntat de Déu, que volgué fer
una diferència entre el món terrenal i el món futur, amb la qual cosa es palesa que l’abisme
que ens separa de Déu és insalvable, tot i que la revelació del Sinaí va voler ensenyar-nos
quina havia de ser la nostra conducta per tal de fer-nos-hi pròxims i complir la seva voluntat.
També hi ha disparitat entre jueus i cristians a l’hora de raonar sobre la naturalesa i
l’origen del mal. El jueu, en ser interrogat sobre si Déu havia creat el mal, respon amb
l’afirmació de l’existència de dos tipus de mal: el de culpa i el de pena. El mal de culpa és
provocat per la falta de bondat i, per tant, com a deficiència, és creat. El mal de pena, que ve
a ser el remordiment, prové de la justícia de Déu, i també és creat. Ateses aquestes
consideracions, el mal és creat i prové en darrer terme de Déu.
El jueu introdueix el concepte d’eternitat limitada o evum: «una eternitat qui és
apellada en latí evum e és eternitat qui ha començament e no ha fi», 92 creada per Déu que és
ell mateix l’eternitat sense límit. Aquesta eternitat que té un principi afectaria els àngels i els
éssers espirituals, entre els quals s’hi troba l’home, que han estat creats però que són
immortals en tant que participen d’una mateixa naturalesa espiritual. D’aquí el concepte
d’evitern.
Davant la pregunta del gentil sobre què feia Déu abans de la creació, la resposta del
jueu pren derivacions cabalístiques: «Déus ha en si mateix obra eternal, amant e entenent si
meteix, e gloriant en si meteix, e entenent totes coses.» 93 La precreació activa de Déu suposa
una relació entre les dignitats, anterior a la realització històrica de la voluntat divina. L’obra
que no és de si mateix ni en si mateix esdevé el món, segons el jueu de Llull: «mas obra qui
92
93

LLULL, OS, I, pàg. 151.
LLULL, OS, I, pàg. 153.

- 31 -

no és en si meteix ni de si meteix, ço és lo món». 94 L’externitat de Déu és la creació, mentre
que per a Llull l’acte més important d’aquesta externitat és l’encarnació.
Quan la conversa davalla a la consideració dels textos escrits, el jueu es fa portaveu
de l’Antiga Llei, «la vella lig». Tot i admetent que Déu ha donat aquesta llei, i que és bona, el
jueu del Gentil afirma: «lig de gràcia, la qual Déus donà a Moisès, profeta, en lo munt de Sinaí;
en la qual lig són los deu manaments escrits, e ha molts d’altres manaments; e en la qual lig
és estada revellada a Moisès la creació del món e lo començament dels sants pares». 95 Aquests
«sants pares» són els patriarques, els mateixos que són evocats en el tractat de la Misnà
anomenat Pirquei Avot (‘Dites dels pares’), fundadors del corrent rabínic del judaisme. Si més
no, la intenció de Llull en fer parlar així el jueu és obrir possibilitats noves en els continguts
de la Llei, que no es limitaria a la llei escrita sinó que abastaria la totalitat d’allò que va ser
comunicat a Moisès. Aquesta ampliació de continguts, on s’haurien revelat veritats sobre el
Messies, hauria de facilitar la comprensió del cristianisme. Cal tenir en compte que la llei
revelada a Moisès, segons el judaisme, conté la creació del món, tema entorn del qual va girar
l’especulació cabalística. Aquesta és la interpretació que trobem al Séfer ietsirà, un dels textos
més antics de la càbala. 96La declaració del jueu de Llull en referir-se a la Llei entén molt més
que la Torà escrita, també hi va implícit el que no està escrit, però que s’inclou en la revelació,
en una al·lusió a allò que deien els cabalistes que va ser comunicat a Moisès de «boca a orella»
per Déu. És en aquest sentit que el jueu del Gentil sembla respondre tenint presents els
plantejaments cabalístics que, com hem vist, també es troben en el Kuzarí. 97
Més endavant, el jueu afirma que, tant cristians com sarraïns, admeten la Llei: «Certa
cosa és que los crestians e los sarraïns creen que Déu ha donada la lig a Moisès, e cascú ha
creença que la lig nostra sia vera. Mas cor ells creen en altres coses qui són contràries a nostra
lig, per açò, en quant creen ço qui a nostra lig és contrari, descreen nostra lig». 98 El savi jueu
acusa de contradicció tant els cristians com els musulmans, ja que per llurs creences
contradiuen l’essència de la llei mosaica. Les variacions parteixen de les diferents
interpretacions, cosa que estava present en el pensament de Llull a l’hora de formular les
distintes intervencions dels savis.
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Un dels punts de més discrepància entre les creences és el que fa referència al Messies.
En els fragments que s’hi refereixen, el jueu afirma que creu en la seva vinguda, però que
l’objectiu d’aquesta només és un: alliberar el poble jueu de la captivitat. Per tant, nega la
qualitat universal del messianisme cristià. Quant a la preeminència que ocupa la salvació del
poble jueu, coincideix amb El Kuzarí, el discurs del qual gira entorn de la centralitat d’Israel
en el conjunt de les nacions. Pel que fa a les qualitats humanes que haurà de tenir el Messies
jueu, s’indica que serà un profeta i que es presentarà com l’enviat de Déu. El tema del Messies
resulta molt complex perquè a les fonts bíbliques i rabíniques és una figura molt fosca. En
els textos de Qumran, la figura messiànica fluctua entre diverses representacions: un Messies
reial i sacerdotal, un altre en què aquestes dues condicions apareixen per separat, i finalment
un Messies militar. No obstant això, és en la literatura apocalíptica on es troba més
desenvolupada la idea messiànica, tot i que aquesta va ser àmpliament rebutjada per la tradició
rabínica. Si més no, és en aquest context que es creà la idea d’un personatge individualitzat;
encara que, a vegades, hom es referia a un període històric, l’era messiànica, on tothom seria
lliure i no existirien les necessitats (és la idea que presenta ha-Leví en El Kuzarí). Aquest
període de llibertat sense límits on tot serà permès ha de provocar —segons els rabins—
l’extinció de les prohibicions i per tant el judaisme ja no tindrà sentit i desapareixerà. Veiem,
doncs, que segons aquest pensament, l’aparició del Messies ha de comportar necessàriament
la desaparició del judaisme com a religió. El creixement de les idees messiàniques va anar
augmentant a mesura que la pressió cristiana era exercida contra els jueus; això va permetre
que l’expulsió de 1492 fos interpretada com un període de prova abans de l’arribada del
Messies, idea que venia acompanyada de tota casta de còmputs de caràcter esotèric.
El jueu de Llull atribueix al fet de viure en servitud la impossibilitat de complir com
cal els manaments de la Llei: «per lo defalliment de nostres primers pares, e per la servitud
en què som, no puscam bé tenir ni complir la lig que Déus nos ha donada». 99 Idea que també
és present en el Kuzarí, on es parla de la necessitat del retorn a Israel per tal de complir amb
plenitud la Llei. El jueu del Gentil parla de tres captivitats: «La una durà setanta ans e l’altra
quantre-cents, mas aquesta [la tercera] ha més de mil dos-cents ans». 100 La primera es refereix
a Babilònia, la segona a Egipte. La tercera no concorda amb la caiguda de Jerusalem a mans
de Titus l’any 70 dC i possiblement fa referència a la data d’origen del cristianisme. El jueu
de Llull comparteix la mateixa preocupació històrica que el del Kuzarí, on s’analitzen les edats
d’Israel.
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A l’article 5 del Llibre del gentil, el jueu parla de la resurrecció, 101 i exposa que en el
judaisme hi ha tres opinions:
1) Els qui neguen la resurrecció: «lo cors, per ço cor és de natura
corrompable, no pot esser retornat en aquell esser meteix en lo qual és ans de
la mort». 102 Probablement es refereix als caraïtes (dels qui trobem una àmplia
descripció en el Kuzarí) i altres racionalistes que, tot partint de les ensenyances
dels filòsofs grecs, negaven la resurrecció del cos i en alguns casos també la
immortalitat de l’ànima, com era el cas dels antics saduceus, que representaven
l’opinió contrària a la dels fariseus, els quals defensaren sempre l’existència
després de la mort.
2) Una resurrecció amb posterioritat al Judici (o fi del món) en què es
retrobaran els cossos amb llurs ànimes, i la vida terrenal prosseguirà en un estat
beatífic, però idèntic, on hauran desaparegut les malalties, les guerres i totes les
ocasions de pecar. Tots seran jueus i «hauran muller e infants, e menjaran e
bouran, e no faran pecat, e en aquest estament estaran longament. Emperò
dien e creen que temps vendrà que tuit morran [tots moriran] e d’aquí enant
no serà resureció e les ànimes d’aquells hauran glòria sens que·l cors no
ressuscitarà». 103 És a dir, la resurrecció del cos serà temporal i per un espai de
temps limitat que, una vegada transcorregut, la mort arribarà per a tothom.
Després d’aquesta segona mort, sols ressuscitaran les ànimes i els cossos
desapareixeran per sempre. Aquesta és l’opinió que el savi jueu diu que tenia
abans de venir a la discussió i que, segons Ruiz Simon, 104 prové directament de
la idea de Maimònides expressada en el Tractat de la resurrecció, obra de la qual
no hi ha certesa d’autenticitat, però que en tot cas recolliria el pensament
maimonidià sobre aquesta qüestió. La mort definitiva del cos està d’acord amb
el que pensaven els sectors més racionalistes del judaisme i de l’islamisme que,
tot i acceptar la vida futura i l’eternitat de l’ànima (pensament platonià), no
veien possible la duració del cos més enllà de la mort.

En relació a aquest tema del Llibre del Gentil, vegeu Josep Maria RUIZ SIMON.«“En questa era yo ans que
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103 LLULL, OS, I, pàg. 164.
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3) Defensa d’un judici final i, una vegada realitzat, d’una separació entre
bons i dolents: «los hòmens bons hauran glòria perdurable, e los mals hauran
pena». 105 La pena però serà de dos tipus: una pena temporal (paral·lela a la del
Purgatori 106 per als qui poden ser redimits) i una pena eterna (paral·lela a
l’Infern) on romandran uns pocs el pecat dels quals és massa greu per ser
perdonat: «alcuns hòmens romandran en infern per tots temps, e aquests són
de poca quantitat de nombre, e són tan colpables que no són dignes que null
temps lur sia perdonat». 107
Aquesta darrera opinió, tan propera a la que defensaven els cristians, és la que admet
el savi jueu, el qual també afirma que «en esta opinió haja menys de jueus que en les altres
opinions damunt dites» 108 és a dir, que representava un sector minoritari dintre del judaisme
de l’època. Curiosament, el Kuzarí també defensava un sistema de càstig i recompensa amb
posterioritat a la mort.
Pel que fa a la llengua hebrea, un dels temes cabdals en el Kuzarí, el savi jueu del Gentil
afirma: «lo nostre lenguatge e la nostra letra és en hebraic, e aquell no és tant en ús con esser
sulia, e és abreujat per defalliment de ciència. E per açò nosaltres no havem tants de libres en
ciències de filosofia e d’altres coses con a nós seria mester.» 109 El jueu es queixa d’un
defalliment de la llengua per falta d’ús, i també de l’escassa producció en hebreu de llibres de
ciència. Aquesta opinió, però, no nega la realitat dels jueus medievals que adoptaven la llengua
i part de la cultura del país on vivien, mentre que reservaven l’hebreu per a ús litúrgic. Si
havien d’escriure sobre ciència o fer literatura també adoptaven la llengua del seu entorn tal
i com hem vist en el Kuzarí, que va ser escrit originàriament en llengua àrab, com també les
obres àrabs de Maimònides.
Tot i aquest desavantatge, el savi jueu confirma el valor de la ciència sagrada jueva:
«una ciència és entre nós, qui és apellada Talmut, e aquella és gran e de molt gran expusició
e de subtil». 110 La grandesa del Talmud és tal, que «nos embarga a haver coneixença de l’altre
segle». 111 És a dir, la vitalitat de la ciència talmúdica permet que la religió jueva segueixi viva
i activa dintre de la història i que el poble jueu resisteixi els intents de conversió.
LLULL, OS, I, pàg. 164.
El Purgatori arrela en el cristianisme a final del segle
Taurus, Madrid, 1981.
107 LLULL, OS, I, pàg. 164.
108 LLULL, OS, I, pàg. 16
109 LLULL, OS, I, pàg. 164.
110 LLULL, OS, I, pàg. 165.
111 LLULL,OS, I, pàg. 165.
105
106

XI.
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Vg. Jacques LE GOFF, El nacimiento del purgatorio,

En l’article 6 el tema és el dia del Judici que el jueu admet, igual que el gentil, com
una manifestació del poder i de la justícia de Déu en contra de la supèrbia i la injúria dels
homes. Davant del problema que el gentil presenta sobre la invisibilitat de Déu, i que el dia
del Judici no podrà ser vist per aquells que seran jutjats, el jueu respon confirmant aquesta
invisibilitat divina però «més en així com se mostrà per alguna semblança visible a Moisès
quan donà la llei vella, així, per alguna semblança que pendrà el dia del judici, es mostrarà a
tot el poble quan darà sentència». 112 Aquesta afirmació permet al gentil d’observar que la
semblança no serà Déu. El cristianisme (i, per tant, també Llull) tenien la resposta a aquest
dilema, el dia del judici Déu es manifestarà a través de Jesucrist.
En l’article 7 el tema del Paradís serà provat amb «sis flors». En acabar l’exposició, el
gentil demana al jueu si al Paradís hi haurà relacions sexuals entre homes i dones, i si l’home
hi continuarà experimentant les mateixes necessitats biològiques de beure, menjar i dormir.
En definitiva, si les coses que l’afecten en aquesta vida terrenal també l’afectaran en la vida
paradisíaca. A tot això, respon el jueu amb una resposta que el situa vora l’espiritualitat
defensada pels cristians, en el Paradís no hi haurà ni les necessitats ni les fragilitats de
l’existència corporal:
Paraís no és loc de totes aqueixes coses que tu dius, cor en totes aquixes coses ha
defalliment, e totes són donades a home en est món per ço que l’home pusca viure, e
que lo món no peresca en humana espècia. On, sàpies per veritat que paraís és loc
complit on ha compliment de tots béns, veent Déu [la visió de Déu és la recompensa];
de la qual vista hom ha tan gran compliment, que neguna d’estes coses temporals no
és a hom necessària. 113

Segons Bonner, citant Hillgarth, aquest era el punt de vista de Maimònides. Igualment
el Kuzarí ofereix una visió espiritualitzada de la vida futura. El gentil, en canvi, gira l’argument
i atorga a l’Infern les necessitats que no existiran en el cel, manifestant d’aquesta manera la
«contrarietat» entre Paradís i Infern, cosa que també accepta el jueu. D’altra banda, si al
Paradís hi hagués aliments, plaers sensuals, etc., tal i com defensen els musulmans, entraria
en contradicció amb el gaudi de Déu, raó final de la creació, i que ha de ser suficient per a
alimentar i complaure tots els desitjos humans.
En l’article 8 el tema és l’Infern. El jueu n’afirma l’existència, que considera necessària
per tal de demostrar el poder de Déu. La tipologia infernal presenta el foc etern que crema
112
113

LLULL, OS, I, pàg. 168.
LLULL, OS, I, pàg. 172.
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els pecadors i afecta físicament els homes. Sembla que a l’espai infernal, s’hi donaran cita els
quatre elements constitutius de la matèria però separadament: foc, aigua, terra i aire, exercint
les seves qualitats sobre els condemnats que les patiran.
El gentil proposa la següent qüestió: si el pecat és finit, per què l’Infern no té fi? «Com
lo pecat que l’home pecador fa sia termenat e finit en durament de temps, ¿com pot esser
que ell, per aquell pecat, sostenga pena eternalment sens fi?» 114 El jueu admet que aquest
argument és defensat per alguns teòlegs jueus: «són molts jueus qui creen que la infernal pena
haurà fi», 115 però ell, tot i ser jueu, no admet aquesta opinió i es decanta per la contrària: «Mas
yo no són de lur opinió, ans creu que la infernal pena serà eternal.» 116 Les raons que dóna
són: 1) la manifestació del poder de Déu; 2) la llibertat: els homes que poguessin redimir llurs
penes no haurien actuat en llibertat sinó coaccionats i, en no haver elecció, no hi pot haver
glòria; 3) el concepte mateix de glòria: segons Llull, admetre els condemnats a la glòria
minvaria el mateix concepte i restaria gràcia als qui l’han adquirida per elecció. En igualar-se
condemnats i glorificats, quedarien equiparats en una reducció que limitaria la glòria dels qui
l’aconseguiren en vida a través de l’exercici de la llibertat.
Més endavant, el gentil demana al jueu la localització de l’Infern i el tipus de pena que
s’hi imparteix, a la qual cosa el jueu respon que existeixen diverses teories entre el seu poble:
1) Uns creuen que l’Infern es troba en aquest món: «los uns creen que infern és en
aquest món». 117 Possible referència a la vall de l’Hinnon, situat als voltants de Jerusalem i al
qual també s’hi refereix el Kuzarí.
2) Altres defensen que està situat al bell mig de la terra: «los altres dien que és en lo
mig loc de la terra» 118 (concepció hel·lenitzant).
3) Altres el localitzen a l’aire: «los altres dien que és entre l’àer». 119
4) Alguns afirmen que la situació de l’Infern és no poder veure ni percebre Déu: «los
uns dien que infern no és altra cosa mas no veer Déu e considerar que han perduda la glòria
e la vista de Déu» 120 (aquesta seria la posició de Maimònides).
5) La darrera opinió defensa la materialitat de l’Infern amb foc, glaç i patiments físics.
Aquesta és la mateixa opinió que sostenia el catolicisme de l’època, i en la concepció de la
qual es troben components de diferents cultures anteriors al cristianisme.
LLULL, OS, I, pàg. 173.
LLULL, OS, I, pàg. 173.
116 LLULL, OS, I, pàg. 173.
117 LLULL, OS, I, pàg. 175.
118 LLULL, OS, I, pàg. 175.
119 LLULL, OS, I, pàg. 175.
120 LLULL, OS, I, pàg. 175.
114
115
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Amb aquesta reflexió sobre l’Infern acaba l’exposició del jueu, el qual es complau
d’haver fet concordar les seves opinions amb l’arbre: «Provat e demostrat havem com lo
poble dels jueus han vera lig e són en via de veritat, segons que havem concordat nostres
articles ab les flors dels arbres e lurs condicions.» 121
Queda demostrat a través d’aquesta conclusió que els jueus comparteixen algunes
veritats amb els cristians, les paraules del jueu s’avenen amb l’opinió de Llull sobretot quan
diu que els jueus «han vera lig e són en via de veritat». 122 És a dir, comparteixen arrels, però
no han arribat fins a l’extrem de la veritat, ja que encara són «en via». Si més no, tot el
raonament exposa la posició de Llull no adversa al judaisme en tant que comparteixen uns
mateixos fonaments racionals de fe. Malgrat tot, la no-conversió serà interpretada com una
ofensa, forma d’obstinació perversa segons la dialèctica de les controvèrsies, ja que la
proximitat de creences fa més intolerable la permanència dels jueus en les seves antigues
posicions.
Ens hem detingut en l’anàlisi del Llibre del gentil de Ramon Llull pel fet que el Kuzarí
pot haver estat una de les influències més poderoses sobre aquesta obra cabdal del filòsof
mallorquí. Aquesta possibilitat augmenta si tenim en compte que l’obra es trobava en les
biblioteques dels jueus de la comunitat mallorquina, tal i com demostra l’inventari de Lleó
Mosconi, jueu d’Òcrida al qual ens hem referit abans, la biblioteca del qual es va subhastar
l’any 1375: a l’inventari apareix una traducció del Kuzarí a l’hebreu, amb molta probabilitat la
d’Ibn Tibbon.
Pel que fa a una possible influència del Kuzarí entre els pensadors cristians posteriors,
cal que ens referim a la revifalla dels estudis hebraics en la Itàlia del Renaixement, quan
aquesta obra es va reeditar i comentar en els cercles jueus, tal i com hem vist anteriorment.
A través d’aquesta via l’obra degué arribar als cabalistes cristians, que n’haurien fet ús ja sigui
a través dels autors que en feren comentaris o bé mitjançant les fonts antigues on hi havia
conceptes extrets de ha-Leví, tot i que sovint sense citar-ne la procedència. Per totes aquestes
raons, el Kuzarí es pot considerar com un dels llibres jueus de més trajectòria dintre de
l’occident jueu i cristià, la influència del qual es va mantenir viva en la sempre oberta polèmica
entre religions.

121
122

LLULL,OS, I, pàg. 175.
LLULL, OS, I, pàg. 175.
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«L’EXTINCIÓ DE L’EXTINCIÓ:
UN MOVIMENT CIRCULAR D’ESPERANÇA, ÚLTIM»
(Un esbós de comprensió del poema «Es wird» de Paul Celan)

Arnau Pons
Es wird etwas sein, später,
das füllt sich mit dir
und hebt sich
an einem Mund
Aus dem zerscherbten
Wahn
steh ich auf
und seh meiner Hand zu,
wie sie den einen
einzigen
Kreis zieht
13.XII.69

Paul CELAN, Zeitgehöft (GW III, 109)
Hi haurà alguna cosa, més tard,
que s’omplirà de tu
i s’alçarà
fins a una boca
Des del meu esdernegat
deliri
m’aixec
i em mir la mà
com va traçant un,
l’únic
cercle
Paul CELAN, del llibre pòstum Patis de temps
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El poema s’escriu en l’extinció de l’any, el mes de desembre, el darrer dels mesos. El temps
anual, amb la seva circularitat escandida i cesurada, aporta la seva lògica al moviment de
reflexió i d’esperança que fa el poema. Es tracta d’un text de clausura, però que queda
expressament obert, sense que cap punt en tanqui les estrofes. La caiguda del teló no trigarà
gaire a produir-se. La mà haurà dibuixat un únic cercle, perfecte i coherent en la seva condició
autònoma: és l’obra —i ara aquesta està a punt de cloure’s definitivament.
Encara que se n’hagin traçat d’altres, tots els cercles no en fan sinó un. Sempre és el
mateix. L’òrbita astral o el meridià invisible i immaterial diran la trajectòria circular d’un diàleg
intern, en què s’encaren i es confronten les estrelles inferiors d’un fons d’abisme (el de
l’esdeveniment històric) amb els blaus d’un cel (el de dalt, el de la poesia) portador d’un llegat
assassí.
La veritat de l’esdeveniment històric, que ja es va escriure amb una llengua pròpia en
els dos primers llibres (Cascall i memòria i De llindar en llindar), esdevindrà «una fusta llancívola»
(ein Wurfholz), un bumerang que traça, per les vies de l’alè, la circularitat del retorn i del
xiframent d’una poesia que ha estat doblement esmicada: pels atacs dels detractors i per la
refecció poètica que els respon «més tard», segonament. La diàstole —el moviment
d’eixamplament i d’abandó— remet a una sístole —la concentració i el replec. L’ànima dels
morts retorna en la forma d’una ànima que xifra l’esmicolament —segon— de la llengua. La
circularitat ve marcada per la verticalitat de l’agulla del temps que arriba «més tard», com a
aliat del poeta:
Ein Wurfholz, auf Atemwegen,
so wanderts, das Flügelmächtige, das
Wahre. Auf
Sternenbahnen, von Weltensplittern, geküßt, von Zeitkörnern genarbt, von Zeitstaub, mitverwaisend mit euch,
Lapilli, verzwergt, verwinzigt, vernichtet,
verbracht und verworfen,
sich selber der Reim, —
so kommt es
geflogen, so kommts
wieder und heim,
einen Herzschlag, ein Tausendjahr lang
innezuhalten als
einziger Zeiger im Rund,
das eine Seele,
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das seine
Seele
beschrieb,
das eine
Seele
beziffert.

(GW I, 258)

Un bastó llancívol, pels camins de l’alè,
així tresca, el poderós
d’ales, el
ver. Per òrbites
d’estrelles,
mentre el besen llenques
de mons, i el temps
l’engruna amb els seus grànuls, la pols del temps, i juntament
amb vosaltres s’orfeneja, i es torna
lapil·li, i és disminuït i menystingut, infravalorat i anihilat,
deportat i transferit, condemnat i anul·lat,
la rima d’ell mateix —
i així ve això, tot
volant, així torna
un altre cop, cap a casa,
per aturar-se al bell mig, així que dura
un batec de cor, un mil·lenni, talment
l’única agulla en el cèrcol
que una ànima,
la seva
ànima
ha descrit,
que una
ànima
ha xifrat.

La poesia de Celan —la seva veritat poètica, ancorada en la història— va ser
esbocinada, disminuïda i rebutjada per una sèrie de crítics literaris que pretenien demostrar,
mitjançant els «fragments» coincidents amb la poesia d’Ivan Goll, el plagi que havia comès.
L’afer particular (les acusacions) serà la via d’accés a una meditació sobre l’acte d’escriure,
analitzat i desfet fins a les seves parts més menudes. La resposta haurà fes la llengua; les
síl·labes sorgiran, amb una nova força, i es redistribuiran seguint la llei interna que arrossega
l’escriptura cap al seu acompliment. El text, com un fractal que es reflexiona, dirà en ell la
forma de l’obra sencera. Una germinació esfèrica de cercles.
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L’esdeveniment de l’extermini haurà estat una primera fragmentació, una
pulverització dels cossos fins a reduir-los a cendra. Els piroclasts volcànics (lapil·li) remeten
doblement als camps d’extermini i al treball en la llengua que dóna fe de l’atrocitat.
Tots els poemes s’arrengleren en aquesta curvatura, anellats saturnalment, com les
ànimes. Un bucle es tanca —es torna a obrir. El revolt del camí o el rínxol dels polsos tornen
sobre ells mateixos. El poema es farà en aquest «gir de l’alè» (Atemwende), del «jo» al «tu», les
dues instàncies dissociades dins del mateix subjecte que analitza i mira el que escriu la seva
mà, com si fos la mà d’un altre.
*
En el mateix llibre Zeitgehöft, el poema «Es wird» ve precedit per un altre poema que compta,
quasi, amb els mateixos elements, que es componen d’una altra manera: Hand (la mà que
escriu), stehen (la resistència, l’acte de dreçar-se i de mantenir-se dret), Kreis (el cercle), ziehen
(traçar), Scherben (les dernes, l’esmicolament):
Vor mein
wetterleuchtendes Knie
kommt die Hand zu stehn,
mit der du
dir übers Aug fuhrst,
ein Klirren
holt sich Gewißheit
im Kreis, den ich zog,
um uns zwei,
manchmal freilich
stirbt der Himmel
unsern Scherben
voraus.
(GW III, 81)
Davant del meu
genoll que llampuga
arriba la mà i s’hi queda,
la que tu
has passat pel teu ull,
una dringadissa
s’assegura, certa,
dins del cercle que he traçat
al voltant de nosaltres dos,
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de vegades, és clar,
el cel es mor
abans
que les nostres dernes.

La mà que escriu (Hand), la del «tu», ve a fer costat, amb la seva poesia, al genoll del
«jo» (Knie), que llança els seus llampons a la intempèrie. L’os d’aquest genoll expressa la duresa
d’una resistència que ho domina tot, sobirana, com si fos una mena de permutació de l’os
del front (Stirn) present en altres poemes, i emprat per a l’enfrontament. Un os tan dur i tan
cec com la pedra. La mà de l’altre arriba per posar-se-li al davant (vor) i dir així la seva pròpia
resistència (stehn), que s’escriu en l’acordança. És una mà que s’ha enriquit mentre passava
per l’ull de la poesia, l’òrgan del llenguatge i de la resemantització. Porta amb ella tots els
dons d’aquest ull concentrat en una sola síl·laba (Aug).
El genoll haurà estat una oposició primera, històrica, constituïda en la negació,
llampugant, alterada, il·luminant a claps efímers la negror, i oratjosa. El terme es presta a ser
descompost: «K-nie». La duresa de la «K» (com la K de Kafka) serà l’escut de la negativa (nie),
disposada a refusar en la seva fulgència.
El cercle els inclou a tots dos, el jo i el tu. Els protegeix i aïlla dins del recinte circular
d’una ciutadella única, la plaça forta d’una fermesa. L’errància d’un brogit, d’una vibració del
vidre (Kl-irren) trobarà aquí la seva ratificació. És la música de les sonoritats cristal·lines, la
dringadissa dels cops lleugers i de les tremolors en el contacte dels vasos i de les copes, de
l’ull contra el vidre, dels mots acristallats quan topen entre ells. La consonant de la identitat
(la K) haurà definit la tríade: Knie, Klirren, Kreis —el «jo», les «remors» del tu, i l’«obra» que els
juny. La tempesta llunyana, històrica, se sentirà de retruc en els tremoleigs sonors de la vitralla
dels textos.
L’estrofa final aporta la ironia, quasi macabra: manchmal freilich, sobre un fons sil·làbic
explícit, que es retradueix: manch (alguns, molts), Mal (senyal, marca), frei (lliure), Leiche
(cadàver). El cel s’avança —«de vegades, és clar»— en el seu morir, anticipa la seva agonia, i
mor abans que les «nostres dernes» (les del jo i les del tu), que s’extingeixen més tard. La
mort del cel s’haurà produït abans, en els textos i en els camps d’extermini.
*
La constància de les repeticions o de les represes es tradueix en un creixement concèntric de
cèrcols, fet de dins cap a fora, com el creixement de la flor cardíaca: «fulla a fulla engruixa /
les parets del cor» («Blume»; GW I, 164), o com l’expansió dels cercles dins l’aigua, amb el
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cop de la pedra que hi acaba de caure. Amb tot, els elements no configuren una imatge, sinó
que la neguen per conformar una altra realitat dins de la llengua: la pedra —la matèria
lapidària del poema— haurà permès el desencadenament d’un moviment de cercles perfectes
dins l’afluència del llenguatge, els poemes. Els anells dels anys hauran bescanviat així la seva
matèria en els textos, la saba verda —el color de l’atrocitat vitalista alemanya— i la fusta
morta —la lignificació de les matances. Vertical i invertit, l’arbre s’haurà fet gran, amb les
arrels a frec del cel de la nit, i sostingut pel pensament, format de memòria.
En cada tancament d’un cercle anyal, s’haurà pogut encetar de nou un altre gener,
sempre implantat en el passat (el 20 de gener de 1942, quan es decideix, a Wannsee,
l’extermini dels jueus d’Europa): «Tübingen, Jänner» (GW I, 226). O s’haurà hagut de
recomençar l’any de l’inrevés —del desembre al novembre, i així successivament—, en una
mena d’enquistament momentani de l’any que no vol acabar —per no passar al gener que és
de l’altra banda—, i seguint la seqüència tallada de les seves dotze boques. Això és el que
s’esdevé, precisament, en aquests dos poemes successius, l’un escrit el desembre de 1967 i
l’altre el gener de 1968:
Brunnengräber im Wind:
es wird einer die Bratsche spielen, tagabwärts, im Krug,
es wird einer kopfstehn im Wort Genug,
es wird einer kreuzbeinig hängen im Tor, bei der Winde.
Dies Jahr
rauscht nicht hinüber,
es stürzt den Dezember zurück, den November,
es gräbt seine Wunden um,
es öffnet sich dir, junger
Gräberbrunnen,
Zwölfmund.
Berlin, 25. 12. 1967

(GW II, 336)
Cavadors de sepulcres-fonts al vent:
n’hi haurà un que tocarà la viola, dia avall, dins el càntir, en el brou,
n’hi haurà un que s’estarà damunt del cap en el mot Prou,
n’hi haurà un que penjarà camacreuat en el portal, prop del torn
i del turment.
Aquest any
no deixa anar vers l’altra banda el seu brogit,
fa passar enrere el desembre, el novembre,
remou cavant les seves nafres,
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se’t bada a dins, joves
cavadors de sepulcresfonts,
any de dotze boques.

L’expressió es wird diu aquí una determinació temporal fixada per endavant, i que
s’inscriu i s’enclava en l’obra per tal d’interferir en l’avenir. El subjecte líric serà cadascun
d’aquests «uns» (einer), perquè ja ho ha estat abans. El futur extreu la seva coherència
programàtica del passat. Els posicionaments es prenen anticipadament en els textos i
modelen la vida.
Fins que en el gir s’arriba, un altre cop, a la glacialitat del gener —des del qual el «jo»,
tan «engenerat» (eingejännert) com el «tu», s’escriu a si mateix, en la circularitat d’un diàleg clos:
«Tant una vegada com l’altra, em vaig escriure des d’un “20 de gener”, des del meu “20 de
gener”. / M’he trobat… amb mi mateix» (El Meridià; GW III, 201).
Das angebrochene Jahr
mit dem modernden Kanten
Wahnbrot.
Trink
aus meinem Mund.
Paris, 2. 1. 1968

(GW II, 337)
L’any encetat
amb el crostó florit
del pa del deliri.
Beu
de la meva boca.

El «jo» haurà pres els elements que el seu propi «tu» posa al seu abast quan es fon
amb la llengua assassina (tot el que surt i vessa d’un «dir», sagen), per tal de bastir amb ells una
disposició abstracta, de verticals i de cercles:
He sentit dir que hi ha
dins l’aigua una pedra i un cercle
i per damunt de l’aigua un mot
que posa el cercle al voltant de la pedra. 123
(«Ich hörte sagen»; GW I, 85)

123

Paul CELAN, De llindar en llindar; traducció i notes d’Arnau Pons; LaBreu Edicions (Alabatre 36), Barcelona,
2013, 2a ed, p. 13.
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L’aigua és la fluència de la llengua tota, amb la seva virtualitat i la seva potència
d’onades, de brolls. La pedra restitueix la làpida que els morts no han tingut, i aporta la
matèria per a la poesia. El mot, que es manté dret, va estenent el cercle a l’entorn d’aquesta
pedra (Stein) que inclou l’estrella (Stern). La forma escollida irradia concèntricament la seva
pròpia forma circular al voltant d’un centre mortuori, històricament identificable.
*
El mateix cercle, el tornam a trobar ara. El recull a què pertany el poema «Es wird» és el
darrer de Celan, Zeitgehöft, deixat en forma de lligall, i en una disposició cronològica que
reflecteix la forma sistemàtica i constant d’una mena de diari que ja va acompanyar el poeta
durant el seu viatge a Israel el 1969. Per la seqüència de les dates, sembla que els poemes
hagin sorgit gairebé a raig, d’una envestida, i quasi espontàniament, la qual cosa no impedeix
tanmateix una fonda meditació, ni, tampoc, l’estudi intel·lectiu de la matèria lingüística que
cada cop es recompon. La rapidesa de l’anotació —una mena de fulgència, de lucidesa
sobtada— testimonia la força analítica del sistema, que és a dins del cervell, a l’espera del
dispar i de l’eclosió, davant de les contingències. En surten esbossos, que són, de fet, poemes
definitius. Petits artificis. Objectes d’artista. Cercles. La mà treballa amb la virtualitat
preexistent, per extreure’n un idioma guanyat, aconseguit en un combat aferrissat contra la
llengua alemanya; després l’estén reflexivament i contradictiva a l’entorn dels atzars de la vida,
com si la vida —amb els seus encontres i lectures, no sempre tan fortuïts— fos una matèria
exterior que ha de ser reinterpretada mitjançant una distanciació. El «jo» sempre es manté
separat, a distància. L’art mena a un distanciament del «jo». En Celan, a diferència de
Mallarmé —per a qui la separació implicaria una desaparició absoluta del subjecte davant
l’Obra, per tal de continuar cedint la iniciativa als mots, en l’abstracció—, la separació aporta
una clarividència crítica, sota el fons inesborrable de l’esdeveniment històric. La vidència és
a fora d’aquesta llengua d’art. Com una sobirania. La línia d’unió amb la consumació
mallarmeana es podria traçar a partir d’aquell procés que arrencaria, en tots dos poetes, d’un
anihilament vessat dins de la llengua. És un trasllat intern dels elements lingüístics i sonors,
sotmès a una implacable reflexivitat. Es conquereix així un terreny encara no trepitjat. De
resultes d’això, la llibertat de l’artista en surt enfortida. El «jo» hi haurà pogut endinsar el seu
«tu» —ajudat pels morts que el secunden i sostenen:
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els sense-ulls ni figura
et menen lliurement entre la turbamulta, tu
et fas fort i
et fas fort.
(«Denk dir»; GW II, 227)

L’arquer —fet de novembres— dispara amb la flexta la diana. La línia sagitària
s’inscriu al bell mig d’uns cercles blancs i negres, disposats concèntricament. L’anell tiba l’arc.
El blanc cap al qual s’apunta no és una fita que s’haurà d’encertar, ja que l’encertament de
l’objectiu està inserit en el mateix tret que es dispara:
Cada fletxa que dispares
acompanya el blanc que amb ella ha estat llançat
dins la impertorbable-secreta
turbamulta.
(«Hüllen»; GW II, 164)

Els poemes s’hauran d’omplir, més tard (später), amb el blanc a què ells mateixos han
apuntat; el porten clavat, en la caiguda, o en l’ascensió, com el nom que s’obté de la fondària:
«ajustat perquè caigui en tu, / ajustat perquè voli en tu».
La interpretació no és plural, perquè és singular. La riquesa està en l’extinció i en el
refús. El lector no trobarà el sentit fora de l’obra, ni, tampoc, en un temps extern, el seu.
Qualsevol fusió, qualsevol apropiació la neutralitzaria, desposseint-la de la seva particularitat.
Res no s’hi haurà d’afegir des de fora, perquè tot és dins. Circumscrit i negat.
La circularitat del rellotge permet la disposició de les hores en un cèrcol, separades, i
totes a la mateixa distància, per una lluita en el temps. Cada poema té la seva, dreçada
verticalment (Stunde — stehen). La línia horària s’endinsa com una sonda dins la nafra, o
s’estira cap amunt, cap a les estrelles de l’abisme. La composició poètica es defineix
mitjançant aquests elements antagonistes i fonamentals —circumferències i barres. Les
verticals, rectes, tallen la curvatura dels cercles. O s’hi endinsen. L’acte amorós —que es fa a
l’interior de la llengua— fica el dit dins l’anell.
Cercle de l’ull entre els barrots.
Animal de pèls vibràtils, la parpella
rema cap amunt
i deixa lliure un esguard.
(Sprachgitter; GW I, 167)
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Una lectura que pretengués una restitució il·lustrativa dels poemes, en nom de les
imatges o dels símbols, portaria el poeta cap al costat contrari —aquell que va combatre amb
la seva llengua. El llibre Zeitgehöft tindrà la forma d’un aureolari en el temps, fet de temps.
Aurèoles de temps.
El mateix mot compost del títol, Zeitgehöft, s’ha de llegir en la seva dissociació
programàtica: entre la llengua immediata —l’alemany corrent— i la llengua particular i
secreta que la contradiu, i que permet la constitució de l’objecte final —un exercici d’art
menor, precís i concret. En aquest sentit, les notes assagístiques que Celan va escriure sobre
la poesia d’Óssip Mandelstam aporten els sentits de la resemantització que s’incrusta en els
mots i els dota d’una nova existència. El substantiu alemany Gehöft del títol, que designa
habitualment el nucli rural format per una o unes poques masies amb clastra, s’haurà de
confrontar amb el concepte filosòfic que Celan manlleva a Husserl, Zeithof (‘halo temporal’)
a partir d’una relectura de les Lliçons per a una fenomenologia de la consciència íntima del temps.
L’evidència de la citació, de Zeithof a Zeitgehöft —que ja havia aparegut anteriorment en el
llibre Lichtzwang (Constrenyença de llum), sense cap mena de canvi—, no fa sinó confirmar el
treball de represa i de refecció dels mots, que en negar la referència la inclouen, situant-la en
un espai i en un temps diferents, però sempre dins del mateix text: un únic text que s’escriu
—a través dels diferents poemes— definint la circularitat que abraça tota l’obra.
El concepte husserlià és desposseït de seguida de la seva significació i anihilat —quasi
en una resposta a la nihilització filosòfica— mitjançant una transferència que servirà per
estudiar la composició dels poemes de Mandelstam, anomenats Höfe, «patis», espais oberts a
la temporalitat —personal i històrica— del subjecte que escriu. Els batecs dels dos rellotges
—el del cor i el de l’eó— ressonen dins d’aquests patis. Cada poema seria un «pati de temps».
El terme Gehöft ja no dirà, doncs, la «masia», sinó el conjunt dels «patis» que s’arrepleguen en
un mateix llibre, en un desplaçament que va del Hof singular al Gehöft col·lectiu, definit pel
Ge-, com qui diu Gestein o Gewürm.
El títol Zeitgehöft no fa altra cosa que definir novament els propis poemes, quan abans
ja havien estat designats amb altres fórmules, com per exemple Fadensonnen, «Sols de fil», dient
la lluminositat d’uns astres esfèrics que han estat constituïts filant un únic fil, que sempre és
el mateix, aquell fil que es corba i es clou per tal d’assenyalar la trajectòria d’un cercle, com
en un meridià. Sempre es camina del «jo» (Paul Antschel, el subjecte històric, exterior a la
llengua poètica) al «tu» (Paul Celan, el subjecte líric), i a l’inrevés, fora de qualsevol dialogisme
amb una alteritat exterior, aliena a la poesia pròpia. L’altre és sempre dins un mateix. I
s’accedeix a aquest «tu» d’un mateix per tal de retornar al «jo» d’un mateix, que, en el seu
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endinsament en el poema, critica els abandonaments i les concessions d’aquest «tu». És una
mena d’acte amorós que integra fins i tot l’estimada —i la morta— dins de l’alteritat poètica,
aportada per la potència de la poesia.
Aquest darrer llibre mostra la defensa d’un treball en el temps (amb les seves hores i
els seus segons, les cesures verticals, que diuen una resistència); es reclama, d’aquesta manera,
d’una particular i intransferible judeïtat, que no és la judeïtat religiosa que santifica el temps,
sinó aquella que l’espacialitza en els poemes, definint així una pròpia —i diferent— identitat:
la seva, contra l’exclusió. Es tracta, al capdavall, d’una dessacralització radical de les tesis
teològiques del llibre —que Celan va llegir en francès— Les bâtisseurs du temps (1957) [Els
constructors del temps] d’Abraham Joshua Heschel. La llibertat amb què Celan tracta la matèria
és del costat d’una sublevació poètica que ell va definir com a jueva, pel combat polític que
es fa dins de la llengua. ¿Quin art, si no és la poesia, obre les vies a una reflexió crítica tan
forta, aquella que fa que el subjecte es pugui deseixir de totes les creences, siguin teològiques,
poètiques o nacionals, per fer-se en la superació dels valors establerts? L’anarquia que és en
mans del jo sobirà forneix les armes que permetran respondre a la crueltat i als delers
d’atrocitat que estan inscrits en els textos, contra les nissagues assassines —les històriques i
les poètiques—, sense pietat. Una violència s’alça així, com a ofensiva i contraatac,
enfrontant-se a una violència anterior. Els cadàvers i els espectres invocats per una
determinada poesia negra o hímnica hauran estat la prefiguració de les matances, a què
hauran contribuït amb els seus arravataments d’aspiració. Un moviment catàrtic de negació
s’oposa a la catarsi d’una poesia sublim i atroç, capaç de desdir i de tergiversar fins i tot la
malenconia nervaliana, que el poeta va saber posar novament al seu lloc, del tot refeta, contra
les altives falsificacions.
S’ha d’haver entrat dins dels antres glacials i sòrdids de l’esoterisme simbolista, com
en una baixada òrfica a l’inframón dels llims, per tornar de nou a la llum del dia, reforçat en
la separació i el rebuig de tota truculència sangosa. L’esdeveniment històric de l’extermini
assenyala els efectes d’un sistema lingüístic que s’ha fortificat en —i amb— l’horror. Les
serps elogiades, que diuen les argúcies i els verins de la poesia hauran trobat un tràgic correlat
en les trunyelles tallades de les dones jueves que, del tot rapades, varen ser empeses cap a la
cambra de gas. El poeta venja la mort dels seus, una mort inscrita ja en els textos de la tradició
literària que va llegir de jove i que continua llegint mentre escriu, detectant-ne totes les
complicitats —fins i tot les dels seus contemporanis.
La mare moria en lliurar-li la poesia que ella mateixa havia llegit. Li atansava així
la seva pròpia mort en l’herència.
*
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La poesia de Celan ha sofert l’assimilació per part dels diferents engranatges d’escriptura que
el mateix poeta va combatre obstinadament. La usurpació i la desvirtuació, així com les
campanyes de difamació i de rebuig que va patir en vida, varen contribuir al deliri històric del
«jo», un deliri que s’apama clínicament, en els poemes, amb el deliri líric del «tu». Qualsevol
negativa a entendre el que està vertaderament escrit en aquests textos contribueix a perllongar
la violència.
Els poemes de Celan s’entenen, si se saben llegir. No ens podem privar del seu
desxiframent. Només cal entrar en la coherència de l’obra, sense estalviar-se res, ni tan sols
els poemes que, segons una determinada concepció de la poesia, tindrien una factura estranya
o decebedora, per la manca d’una «esperada bellesa», o per l’ús d’uns mots que no
pertanyerien a la lírica. Tot allò que desplau el lector reflecteix el mal ajustament amb què
aquest s’aproxima al text. Un només es convertirà en aliat del poeta si abans ha fet l’esforç
de la intel·ligibilitat i ha pogut acceptar, sense noses, el que allà està escrit. El moviment invers
dóna coses contrafetes. No es pot dir que hi hauria uns poemes que tractarien de la Xoà (un
terme que Celan mai no va utilitzar, la teologització de l’esdeveniment és una mena de
desviació, que acompanya la insensibilitat del terme Holocaust) i uns altres que tractarien de la
Càbala, o del judaisme, o de la pintura. Ni —com també s’ha dit— que s’hi pot accedir pels
sentits, com si cada poema fos un llenç. El seu és un art iconoclasta, d’un altíssim nivell
intel·lectual. Escrit contra els mots del simbolisme i contra les imatges instal·lades en la
llengua. Més que poeta, ell va ser un escriptor (en la línia d’un Heine, d’un Kafka, d’una
Tsvetàieva o d’un Mandelstam), si el terme poeta defineix, per elevació, la figura arrogant,
altiva i esotèrica que és incapaç d’analitzar, amb ciència i virtuosisme, les pàgines que se li
obren al davant. Ell mai no va cercar constituir-se com a poeta en l’imaginari reelaborat d’una
poesia amb títols de noblesa o sacerdoci. Vivia en l’anàlisi dels textos, que varen ser molts i
variats. Ho testimonien les classes de traducció que va donar a l’École normale supérieure de
París, en què s’abordaven moltes de les pàgines clàssiques de la prosa francesa.
Cada poema és una interpretació d’una matèria prèvia.
Amb la seva relectura, el poeta s’inscriu en una nissaga d’abolits.
Els lectors que s’hi han apropat des del misteri i de la factura estripada i «poètica» que
s’hi vol percebre quedaran decebuts quan entenguin que en aquesta obra no hi ha res de tot
això. Celan nega i critica els gustos esperats. L’anomenat «efecte Celan» demostra aquesta
reiterada incomprensió. No és estrany que del llibre Reixes de paraula, un recull d’una gran
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abstracció i nuesa, escrit contra la poesia, siguin sobretot dos els poemes més citats i traduïts:
precisament, «Reixes de paraula» i «Tenebrae», en què es desdiuen i contraduien les
aspiracions de la poesia, per tal de definir metòdicament la pròpia, desacralitzada,
despoetitzada, però no per això menys artística, potser fins i tot més artística, per l’enrariment
de l’abstracció, i per la forta càrrega reflexiva que defineix el seu art.
S’ha fet aparèixer la poesia que s’espera per anihilar-la.
*
Podem retornar al poema. L’obertura que aquest ha deixat badada demana que ara se l’ompli
amb la mateixa lògica que l’ha deixada escrita d’un traç esfèric.
Hi haurà alguna cosa, més tard,
que s’omplirà de tu
i s’alçarà
fins a una boca
Des del meu esdernegat
deliri
m’aixec
i em mir la mà
com va traçant un,
l’únic
cercle

Dues ascensions se succeeixen en les dues estrofes del poema, abans de l’últim gest
que lliga circularment l’extrem amb el principi.
i s’alçarà

(vers 3)

m’aixec

(vers 7)

Cada estrofa té, doncs, la seva elevació. Primer una; després l’altra —
consecutivament.
Els quatre primers versos fan cristal·litzar una indefinició virtual, una mena de
potencialitat neutra que extreu la seva força de la imprecisió. Són elements mínims, d’una o
—com a molt— dues síl·labes: es, wird, etwas, sein, später, das, sich, einen. Els pronoms i els
articles indefinits, juntament amb un adverbi de temps i una forma verbal que projecta el
verb en el futur, es recomponen en una xarxa que estructura una esperança, un avenir de
plenitud.
El poema «Es wird» s’ha de posar en relació amb un poema molt anterior, del llibre
Reixes de paraula (del 1959), en el qual ja trobem la inscripció d’una esperança dipositada en
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l’obra que s’està produint. L’esperança ve introduïda pel mateix encapçalament. El poema
«Es wird», que arriba «més tard», no fa sinó al·ludir a l’anterior, amb la represa del primer
vers (Es wird […] sein), malgrat el canvi de l’adverbi (noch per später):
ZUVERSICHT
Es wird noch ein Aug sein,
ein fremdes, neben
dem unsern: stumm
unter steinernem Lid.
Kommt, bohrt euren Stollen!
Es wird eine Wimper sein,
einwärts gekehrt im Gestein,
von Ungeweintem verstählt,
die feinste der Spindeln.
Vor euch tut sie das Werk,
als gäb es, weil Stein ist, noch Brüder.
(GW I, 153)
FERMA ESPERANÇA
Hi haurà encara un ull,
un d’estrany, al costat
del nostre: mut
sota una pètria parpella.
Veniu, perforau la vostra estança!
Hi haurà una pestanya,
girada cap endins de la roca,
acerada pel no-plorat,
el més fi dels fusos.
Davant vosaltres ella fa l’obra,
com si, perquè hi ha pedra, encara quedassin germans.

El poema esdevindrà una resposta anticipada a la crítica violenta que li va adreçar —
indirectament, o subreptíciament— el poeta Johannes Bobrowski, qui no veia cap mena
d’esperança en la poesia fúnebre de Celan. No s’havia adonat que el suposat aspecte mortuori
dels poemes no es podia lligar de cap de les maneres amb la fascinació que la poesia europea
—i en especial l’alemanya— ha sentit envers la mort. De Rilke a Benn. L’assassinat considerat
com una de les Belles Arts.
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Celan no coqueteja amb la mort —perquè en ve.
L’ull estrany, mut, i cobert per la pedra, és el dels morts, els «germans», com si encara
ara hi fossin. Ells han deixat la seva pedra muda com a matèria. L’esperança en el treball de
l’obra dóna la força necessària perquè el poeta pugui dur a terme la seva guerra personal
contra la tradició alemanya. L’esperança està dipositada en el reeiximent de l’acusació i de la
condemna, un llast definitiu que, amb el pes de totes les morts, enfonsarà per sempre el llegat
germànic dins del seu propi horror mortuori. No és la poesia de Celan la mortuòria, la
fúnebre, l’atroç, sinó Alemanya i els seus textos (Novalis, Jung, Eckhart, Paracels), Itàlia i els
seus poetes —futuristes i feixistes—, Romania i els seus escriptors suspectes (Eliade, Cioran).
La paraula Stollen del poema «Zuversicht» no designa només les «galeries» de la mina,
sinó també les «estrofes» dels mestres-cantors del segle XV (i d’aquí ve el terme «estança» en
la traducció). El desafiament és explícit: «Veniu i escriviu les vostres poesies alemanyes! Us
estic esperant.» El poeta enfonsa l’acer de la pestanya dins d’aquest mutisme de les víctimes,
contra els miners de la mort. Es tracta d’una contradicció de les espases arturianes de la
poesia europea. No és un poema planyívol, les llàgrimes reduirien la força del combat. La
poesia de Celan fa que els morts puguin acusar els assassins, sense perdó. Res més lluny d’una
poesia mística o del silenci.
El poema «Es wird» de Zeitgehöft invocaria una esperança semblant, amb la mateixa
invectiva. Si hi ha «alguna cosa» (etwas) que «més tard» (später) s’haurà d’omplir, el que
l’omplirà no podrà ser altra cosa que el «tu», que és el tu de Celan (das füllt sich mit dir). El
poema es defensa contra les usurpacions. La lectura ajustada serà aquella cosa (etwas) que
s’haurà omplert amb el tu del poeta. L’obra es continua en la lectura de l’obra, dins del seu
clos, no fora d’ell. I porta virtualment en el seu si la seva lectura.
La boca és «una» boca, indefinida, tercera. No és la del «jo» ni la del «tu». Alguna cosa
s’omplirà d’aquest «tu» per anar, en un moviment d’ascensió (hebt sich), fins a una boca,
instal·lada en una mena de futur, en la virtualitat del llenguatge. Aquesta boca no és aquella
boca que parla dins l’obra per il·luminar —amb les torxes que ella mateixa aguanta amb les
dents— les galtes de la Sulamita, la «germana» morta, ennegrida, i calcinada amb la febre dels
himnes i de les cerimònies d’exaltació religiosa que han conduït als camps d’extermini:
De nit s’emmoreneix el cos. És teu.
Se t’ha colrat amb la febre de Déu:
i brando torxes amb la boca, les més altes,
que s’engronsen a frec de les teves galtes.
(«Nachts», GW I, 12)
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La boca del poema «Es wird» —que podrà ser la boca de la lectura per venir— haurà
de ser fidel al dictat programàtic d’aquesta poesia. És l’acte del reconeixement. L’estreta de
mans es fa en aquest mateix reconeixement.
Un no pot cercar la seva boca en els llavis de l’altre. Celan es defensa per endavant
de les lectures que desvirtuen quan defineix la separació dels pronoms: el tu (el poeta) amb
els seus mots, llegits i meditats pel jo del poeta que es manté sempre a fora.
CRISTALL
Ni la boca que et pertany no la cerquis als meus llavis,
ni davant del portal hi cerquis l’estranger,
ni dins l’ull tampoc la llàgrima.
Set nits més amunt, el roig tresca cap al roig,
set cors més endins, la mà toca al portal,
set roses més tard, el brogir de la font.
(GW I, 52)

Un distanciament intern tan gran entre el jo i el tu no pot quedar anorreat per una
lectura apropiativa en mans d’un «tu» exterior. El mateix Celan va ser respectuós amb els
textos que s’havien de donar talment, des del rigor històric, com els Feuillets d’Hypnos de René
Char, un diari del maquis. La llibertat no queda pas més restringida. Com més es depèn del
sentit, més lliure s’és.
L’expressió «més tard» (später) és recurrent. El darrer vers del poema «Cristall», «set
roses més tard» torna a fer la seva aparició a La Rosa de Ningú, en la forma d’un «més-tard de
roses». El títol «… el brogir de la font» lliga els dos poemes.
… EL BROGIR DE LA FONT
Vosaltres, esmolats de pregària, de blasfèmia i de
pregària, vosaltres ganivets
del meu
silenci.
Vosaltres, paraules meves, mutilades
amb mi, vosaltres les meves
paraules rectes.
I tu:
tu, tu, tu,
dia a dia vexat
de ver i més que ver,
el meu més-tard
de roses — :
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Quant, oh quant
món. Quants
camins.
Tu, crossa meva, fes-me d’ala. Nosaltres — —
Nosaltres cantarem aquella cançó d’infants, aquella,
sents?, aquella
dels ho, dels mes, dels homes, sí, aquella
dels matollars i del
parell d’ulls, posats allà com a
llàgrima-illàgrima.
(GW I, 237)

El «ganivet» (Messer) s’alça contra la «daga» (Dolch), com en el poema «Das ganze
Leben» (GW I, 34). Els ulls de la vigilància es col·loquen com a llàgrima-i-llàgrima. Però dins
l’ull, no s’hi ha de cercar la llàgrima, perquè la substitueix.
L’expressió «set roses» del poema «Cristall» havia estat emprada per Claire Goll, la
vídua del poeta Yvan Goll, per acusar Celan de plagi; sostenia que havia copiat els poemes
del seu marit. Però les roses de Celan arriben «més tard» per contradir totes les roses —de
Rilke, de Goll—, o per ajustar «les roses de setembre» de Verlaine. El poema «… el brogir de
la font» és una resposta i, alhora, una definició del que fa la seva pròpia poesia. Que canta les
cançons dels «homes» que han estat esbocinats en «ho» i «mes» amb els «mots-destral»
(Beilwort). La poesia de Celan agafa les dernes d’aquest esmicolament assassí per refer els seus
poemes.

*

Un lector que no sigui atent al treball de reescriptura i de contradicció no veurà sinó
semblances. Versos idèntics. Mots idèntics. Amb Trakl, Nelly Sachs, Yvan Goll, Rilke,
Hölderlin, Heym, Brecht, Else Lasker-Schüler, Günter Eich, Rose Ausländer, Immanuel
Weißglas.
Celan va dir molts cops que ell no inventava quan escrivia. Es desmarcava dels
«poetes» —com a escriptor. És l’art contra el misteri. L’artista contra el creador. Mitjançant
una radical historització. Com la de Büchner.
Tot poema de Celan és una anàlisi d’un text preexistent o d’un encontre anterior (amb
Heidegger, amb Brancusi, amb Nelly Sachs, amb Scholem, amb Ingeborg Bachmann, amb
Margarete Susman). Alhora, és una reflexió del seu propi treball com a poeta. I sempre està
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ancorat en l’esdeveniment de l’extermini. Tots els poemes porten a això. És la reflexivitat de
l’art. La trobem en les cartes de Van Gogh. En els textos de Malèvitx. De Mallarmé. De
Mandelstam. De Tsvetàieva. En els autoretrats de Rembrandt.
*
La conjunció dels dos «termes-clau» del primer vers —es wird («hi haurà») i später («més
tard»)—, ja havia fet la seva aparició en un poema del recull Fadensonnen (Sols de fil),
concretament en un vers del poema «Wer herrscht?» («Qui senyoreja?» —París, 4-10-1965;
GW II, 116):
Ich höre, es wird gar nicht später
Sent que ni tan sols no hi haurà més tard

El poema s’afaiçona —com molts— en una reflexió que es basteix com a resposta a
l’ultratge patit. El verb ich höre («jo sent») designa una exterioritat que és percebuda com una
amenaça i un qüestionament fet a la pròpia poesia; són els «rumors» de les maquinacions i
de les conxorxes literàries —els brogits que arriben a orelles del poeta. El seu «més-tard» és
abolit pels sorolls que vénen de fora i, de retruc, el seu ajustament.
Convé situar d’entrada el text en el conflicte que el fa sorgir; es tracta de l’afer del plagi.
Yvan Goll havia escrit un poema amorós, «Ich höre steigen aus dir» («Sent que de tu puja»),
pertanyent al llibre pòstum de 1951, Traumkraut (L’herba del somni):
Ich höre steigen aus dir den frierenden Vogel des Morgens,
Den heiseren, aus den gütigen Öfen des Schlafes
Geliebte, mein Feuer!
Ich höre fallen aus dir die dunkle Sprache des Mittags,
Den ernsten, gereiften Granat der langen weiseren Duldung,
Erde, meine Geliebte!
Ich höre rufen in dir das goldene Tierhorn des Abends,
Die tiefbegründete Angst vor der ungewissen Vollendung,
Meine Geliebte, die Luft!
Ich höre rauschen durch dich die alten Meere der Mitternacht
Und drohende Magie des nimmer erlahmenden Atems,
Wasser, meine Geliebte!
Sent que de tu puja l’ocell glaçat de l’alba,
L’enrogallat, aquell que ve dels bons forns del son
Estimada, el meu foc!
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Sent que de tu cau l’obscur llenguatge del migdia,
El granat greu i madur de la llarga i sàvia submissió,
Terra, la meva estimada!
Sent que dins tu crida el daurat corn d’animal del capvespre,
La por profundament clavada davant la incerta conclusió,
Estimada meva, l’aire!
Sent que a tu et travessa el brogit de les velles mars de mitjanit
I la màgia amenaçant de l’alè, per sempre infatigable,
Aigua, la meva estimada!

Des del moment de la represa, l’ich höre de Celan assenyalarà un rumor (un xafardeig
literari) que és percebut com si fos un paràgraf que s’analitza, tal com diu, en el poema
«Engführung» («L’estreta»): wir / lasens im Buche («ho havíem / llegit en el llibre»; GW I, 200).
«Sent el que es diu sobre la meva poesia i hi responc». Les acusacions contra la pròpia obra
s’imbriquen amb els textos d’Yvan Goll. I se les percep com una ocultació de la veritat
històrica, que ell evidencia en els seus poemes. El vers Ich höre, es wird gar nicht später («Sent
que ni tan sols no hi haurà més tard») ja no designa l’extinció de la temporalitat per venir, el
«no-demà», sinó que s’encara a la no-acceptació de la seva obra, quan la represa crítica és
vista com una imitació.
En els moments més àlgids, quan les acusacions es fan més fortes, l’afer personal i
l’afer històric es fan un. El poema «Ich höre, die Axt hat geblüht» («Sent que la destral ha
florit»), escrit un 20 de gener (del 1968), és una represa del poema «Huhediblu» de La Rosa
de Ningú i, també, de la seva picota (Beil):
Ich höre, die Axt hat geblüht,
ich höre, der Ort ist nicht nennbar,
ich höre, das Brot, das ihn ansieht,
heilt den Erhängten,
das Brot, das ihm die Frau buk,
ich höre, sie nennen das Leben
die einzige Zuflucht.
(GW II, 342)
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Sent que la destral ha florit,
sent que el lloc no es pot anomenar,
sent que el pa que se’l mira
cura el penjat,
el pa que la dona li va coure,
sent que anomenen vida
l’únic asil.

*
En el llibre Zeitgehöft (Patis de temps), el poema «Einen Stiefelvoll» («Tota una bota plena»)
empra la mateixa construcció programàtica: «es wird… sein», en una clara al·lusió al poema
«Zuversicht» («Ferma esperança») de Reixes de paraula (Es wird noch ein Aug sein, / ein fremdes»
—«Hi haurà encara un ull, / un d’estrany»):
Einen Stiefelvoll Hirn
in den Regen gestellt:
es wird ein Gehnsein, ein großes,
weit über die Grenzen,
die sie uns ziehn.
9. 11. 69
(GW III, 103)
Tota una bota plena de cervell
posada a sota de la pluja:
hi haurà un anar-se’n, un de gran,
lluny, més enllà de les fronteres
que ells ens tracen.

La bota de soldat israelià diu —en l’evocació del viatge— una resistència intel·lectual,
feta a força de cervell. Se la deixa sota les inclemències del temps. La referència irònica a la
intel·ligència del jueu que ara es veu constret a defensar-se serveix d’introducció al moviment
que transfereix la realitat històrica (les fronteres de l’estat d’Israel) a la veritat poètica i
personal. L’esperança (l’himne d’Israel és precisament la tiqvà) està dipositada en una marxa,
en un anar-se’n més enllà de les fronteres traçades, en l’extinció programàtica de la mort
voluntària, inscrita en el text.
El poema «Einen Stiefelvoll» («Tota una bota plena») és una avantcambra que
prepara, amb les represes, l’arribada del poema «Es wird» («Hi haurà»).
*
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Si es wird defineix la temporalitat futura, l’adverbi später no pot ser alhora un terme temporal
—el vers seria massa pleonàstic—, per força ha de ser qualitatiu. La paraula später («més tard»)
té la seva pròpia significació en l’idioma de Celan. El poema «Spät und tief» («Tard,
profondément» va ser la traducció que Celan va proposar per al francès) diu com és aquest
«més tard». La seva sonoritat, com ha mostrat Werner Wögerbauer, ens remet a la «pala» amb
què es cava: Spaten. El «més-tard» designa un ajustament. La matèria primera —que no
pertany al poeta— és ajustada amb el cop de la pala (Spaten) que arriba «més tard» (später). La
veritat d’allò que ha succeït esmola el tall d’aquest acer. Els textos previs i aliens són
contradits, amb força. La represa no és una còpia o una imitació —ni tampoc una
influència—, sinó una rèplica. Les citacions, fins i tot les menys «tocades», aporten una
segona veritat, més justa. L’atrocitat i les complicitats són remogudes, se les posa al descobert
a cops de pala.
El poeta, en un moment d’abaltiment, es fa el cor fort. Són els dies més negres. Poc
abans de posar fi a la seva vida. L’esperança en aquesta pala que arribarà més tard per omplir
la cosa (alguna cosa) amb el «tu», mentre s’alçarà tota sola fins a una boca, permetrà així el
segon moviment d’ascens, com en una eufòria:
Des del meu esdernegat
deliri
m’aixec
i em mir la mà
com va traçant un,
l’únic
cercle

Hi ha una «unça de veritat» en el fons del deliri. Aquesta veritat («de ver i més que
ver», vertadera i més que vertadera) ajusta els embats, els cops, orienta l’odi, la venjança i el
ressentiment. El cor, l’òrgan de la memòria, se’n recorda de tot:
L’unça de veritat, enfonsada en el deliri;
ben arran d’ella
els platets de la balança passen
de llis i rodant,
tots dos alhora, en conversa,
quan és aixecada a l’altura
del cor tot lluitant, la llei,
fill meu, no falla.

(GW II, 128)
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El deliri (Wahn) pren la força de la veritat (Wahr). Són les ratificacions de la
paronomàsia, del so que arriba més tard. No hi ha res imaginat —tampoc en aquesta poesia.
La mania persecutòria o els deliris de persecució que els seus coneguts li volien
diagnosticar expeditivament no feien sinó assegurar-lo en la seva convicció i en la seva lluita.
Ell estava amb els perseguits —aquest era el seu únic deliri de persecució:
Mit den Verfolgten in spätem, unverschwiegenem,
strahlendem
Bund.
(GW II, 25)
Amb els perseguits, en tardana, no
silenciada,
radiant
aliança.

L’aliança no s’haurà fet amb el Déu dels jueus, sinó amb els jueus morts en els camps.
És la seva judeïtat atea. Que no té res de mística. Sinó que s’insurgeix contra les desviacions
teològiques de l’extermini amb una mordacitat blasfema («tanta cendra per beneir»), i dient
també en què ha desembocat l’alquímia dels aris, de Jung, de Paracels:
QUÍMIA
Silenci, cuit com l’or, dins
carbonitzades
mans.
Gran, grisa
i tan a prop com tot allò perdut,
forma de germana:
Tots els noms, tots aquells
noms
que amb allò
han estat cremats. Tanta
cendra per beneir. Tanta
terra guanyada
per damunt
dels lleugers, tan lleugers
anells
d’ànimes.
Gran. Grisa. Sense
escòries.
(GW I, 227)
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El deliri haurà trencat els arravataments de sublimitat de l’escriptura catàrtica i cruel,
que ara s’escampen com dernes al seu voltant —els poemes—, mentre ell ja clou un, l’únic
cercle.
El jo contempla la fermesa de la mà del tu, que no li pertany. I hi dóna el seu
consentiment. L’esperança, última, no fa el poema menys fosc.
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«DEDICACIÓ», DE JOSEP CARNER: UNA LECTURA
Jaume Subirana
(Universitat Oberta de Catalunya)
Diu la llegenda que, havent enllestit l’estàtua de Moisès per al que havia de ser la tomba del
papa Juli II a Roma, Miquel Àngel Buonarroti, admirat de la pròpia obra, va clavar-hi un cop
de maça al genoll cridant: «I ara, parla!». De la mateixa forma que el Moisès ha acabat essent
una de les obres clau per a la consideració de Miquel Àngel com a escultor (enllà del fet que
no sigui ara on l’autor va imaginar-la, ni dins del gran grup per al qual va ser pensada), Poesia
és un dels llibres pels quals no podem passar de llarg del nom de Josep Carner com a escriptor
(a banda que potser no és el que ell hauria preparat com a obra completa en unes
circumstàncies biogràfiques una mica menys excepcionals). De les tretze seccions de Poesia,
la darrera, «Absència» (que el 1958 havia d’obtenir la Lletra d’Or com a millor «llibre»
aparegut en català l’any anterior), aplega els poemes més recents, bona part d’ells inèdits en
llibre i molts centrats en el tema de la llunyania i l’exili.
D’entre la quarantena de poemes d’«Absència», molts d’ells memorables i alguns (com
ara «De lluny estant», «Cor fidel», «Si em vaga», «Bèlgica» o «Lleialtat») cridats a esdevenir
referències d’antologia, destaca pel meu gust una peça major de la poesia carneriana:
«Dedicació». El poema (el llarg poema, de cinquanta-nou versos) havia estat publicat en llibre
per primera vegada al volum bilingüe (amb traducció al francès) Paliers, editat a Brussel·les a
càrrec de l’autor l’any 1950. Després aparegué dins de Llunyania, publicat a Santiago de Xile
el 1952. No era, doncs, un poema estrictament inèdit, però sí desconegut per als lectors
catalans quan els primers exemplars vermells d’aquell Poesia editat per Selecta arribaren (de
puntetes, com ho feien llavors els llibres en català) a algunes llibreries del país cap al mes de
desembre de 1957. L’autor, a més, vivia exiliat a Bèlgica passada ja la setantena, allunyat de
Catalunya des de feia més de vint anys.
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Heus ací el poema:
DEDICACIÓ
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Després de tot,
ara que els arbres donen brot,
aquesta llum desarraulida
em farà, vell, mudar de vida.
Perquè en la fulla ja amatent
però tot just sabuda,
trobo la por, l’assecament,
el vent geliu, el gran turment
i la caiguda.
Tot canviant de pensa
faré sagrada prometença:
res de vivent no serviré,
sinó tan sols el que potser
podrà venir
quan jo no vegi dol ni dansa.
Una esperança vull seguir
sense esperança per a mi,
sense esperança ni recança.
No pas que em prengui la malura
de dar-me estil d’omnipotent.
(Déu, tot sencer dins del present,
no s’hi complau ni s’hi detura.)
Dèbil, esclau,
sé la poquesa que m’escau;
però si veig que resta
un poc de mon albir,
em vagarà d’alçar la testa
amb un sospir
que faci d’ales i guiatge,
malgrat el vent incert,
a la sement que es descoratja
abans de caure al solc obert.
No voldré, doncs, massa dormida
en abatuts coixins,
perquè gemec és tota vida
i l’aire tot camins.
Que sigui així mon goig de viure,
aquesta mica de no-res.
El cor oprès,
per nou espai es torna lliure.
En món encara no palès,
res com no puc, m’és tot permès.
Só del futur que lleva.
L’esdevenir roda sens treva:
vull que s’acuiti el seu trepig
i retre, en ell l’ànima meva
al que ultrapassi el meu desig.
I aqueixa sort em sigui dada:
passat el viure que em consum,
enllà de pols abandonada,
ésser, en millor diada,
guspira anònima de llum.
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Oh Moïsès, qui sabrà dir
la gran virtut del teu destí,
oh seny ardent, oh força tesa
fins a morir—
sens cobrament de la promesa
per a no veure-la marcir
en nit planyent o foll camí!

El poema és un bon exemple de construcció clàssica. S’obre situant el lector, determinant el
punt de vista de la veu (i el nostre, és clar): «Després de tot, / ara que els arbres donen brot,/
aquesta llum desarraulida / em farà, vell, mudar de vida» (v. 1-4). Després de tot, al final d’un
llarg recorregut, la primavera amb la seva llum desarraulida (no ho busquin al diccionari: si
arraulir-se és ajupir-se, abatre’s, una llum desarraulida serà aquella que s’expandeix com,
efectivament, ho fa la llum primaveral), la primavera dèiem farà que algú vell canviï de vida.
«Perquè en la fulla ja amatent... » (v. 5-9): la vida que recomença conté ja en si, tot i que no el
mostri, el cicle natural complet: naixement, pas i prefiguració de la mort. I en el moment
inicial del cicle, en l’esclat de la primavera en una simple fulla, qui parla al poema (que sabem
que ha viscut llargament) hi llegeix ja el cicle sencer, i el seu futur tornar a començar. Llavors
la veu canvia de punt de vista i fa una prometença sagrada (el to, doncs, per si encara no ho
teníem prou clar, és major): no servir el present, sinó el que hagi de venir... quan ell ja no hi
sigui (v. 16-18). I seguir sense recança una esperança que no és la d’ell, que ja no tindrà a
veure amb ell.
Tornem però un moment enrere, a un element en què potser ens hauríem d’haver
fixat al principi de tot: el títol. «Dedicació». Què vol dir, dedicació? Hi ressona la idea de
dedicatòria, però dedicació és de fet l’acció de dedicar-se: a què t’has dedicat, què has fet (a
la/amb la teva vida). Estàvem ja avisats, doncs, d’un recompte, d’uns mots dits o escrits girant
la vista enrere. Però és que a més una dedicació és la inscripció que relata la consagració d’un
temple: nou subratllat, doncs, del to major, greu (en el sentit de transcendent) d’aquest balanç.
Amb mesura, però: Carner, el Carner irònic de sempre, hi és ben present: «No pas que em
prengui la malura / de dar-me estil d’omnipotent» (v. 19-20)... I aquí tot seguit, permetinm’ho, tot just després de dir que no ho farà, quina lliçó de teologia fonamental, quina espinada
per a un programa de vida, quina sentència a un pas de la saviesa popular que l’obsedia als
darrers anys de la seva vida: «Déu, tot sencer dins el present, / no s’hi complau ni s’hi detura».
Segona vegada que ens ho diu: «Dedicació» és un poema contra —o, més que contra, per
depassar— el present.
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S’ha dit que en la reescriptura de Poesia (1957) Carner accentua la mirada des de la
vellesa. D’acord. Però des de quina vellesa? Perquè vells ens hi acabem tornant tots, això en
si té ben poc interès. La gràcia és com és la vellesa d’«Absència», de Poesia: una vellesa (una
perspectiva del final) esperançada, fidel i sàvia (perquè ha entès, perquè ha assumit, una
esperança que va «al dellà del seny» sense recança). Carner vol fer d’ales i guiatge a la sement
que es descoratja abans de caure al solc obert (per podrir-s’hi... i germinar) [v. 29-32]. I sent
el seu cor oprès (oprimit) paradoxalment alliberat per nous espais (v. 39-40), enllà de la por
davant del desconegut: «En món encara no palès, / res com no puc, m’és tot permès» (p. 4142). És a dir: al Carner home (com al Carner poeta) les constriccions se li tornen nous espais
de llibertat. Lliçó de vida a través de la poesia. I lliçó de futur: «Só del futur que lleva» (que
es lleva, que lleva àncores, que comença). «Dedicació» és malgrat el seu inici (o tal com apunta
ja des de l’inici) un poema sobre el futur, sobre la transcendència enllà de tot, passat el propi
jo, en un futur que de fet ja és aquí, com apuntava la imatge de «la fulla ja amatent» del
vers 5.
La tercera i darrera estrofa del poema s’obre evocant la Bíblia i canviant
d’interlocutor. De cop, la veu s’adreça a un dels grans patriarques: «Oh Moïsés, qui sabrà dir/
la gran virtut del teu destí» (v. 53-54)... A l’Antic Testament, el segon dels llibres del Pentateuc,
el llibre de l’Èxode (ja ho hem dit, que «Absència» parla de llunyania, i d’exili) és el llibre del
retorn del poble a la seva terra, el llibre de la missió de Moisès, el llibre de les deu plagues
damunt dels egipcis, el llibre de la institució de la Pasqua (doncs, del sacrifici), el llibre de les
proves al desert, el llibre de l’Aliança... Després al Deuteronomi, el cinquè llibre, que conté
els discursos de Moisès i repeteix els Deu Manaments (apareguts abans a Èxode), trobarem
concretada la promesa de Déu: «El Senyor, el teu Déu, et farà entrar al país que havia promès
als teus pares, Abraham, Isaac i Jacob. Hi trobaràs ciutats grans i pròsperes que tu no has
construït, cases plenes de tota mena de béns que tu no hi has posat, cisternes dintre roques
que tu no has tallat, vinyes i oliverars que tu no has plantat i que et donaran perquè mengis
fins a saciar-te» (Dt 6, 10-11). Això anuncia Moisès (que ja té cent vint anys i és a punt de
morir) al poble en tant que mitjancer entre Déu i aquest. La figura de Moisès és, de fet, la
figura del trànsit i de la continuïtat (en la promesa, per l’esperança). És en el sacrifici (o «pel
sacrifici») que Jahvè es revela dalt del Sinaí a Moisès, i aquest (que té el privilegi d’estar amb
Ell però sense poder-lo veure, com ha tingut el privilegi de dur el poble fins a la Terra
Promesa però mai no podrà trepitjar-la), aquest, Moisès, invoca el déu dels jueus anomenantlo «Déu de tendresa i de pietat, pacient, molt benigne i fidel, que conserva la bondat per a
milers, que perdona la iniquitat dels pares en els fills i en els néts fins a la tercera i la quarta
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generació» (Ex 34: 7). Aquesta va ser l’aposta de Moisès... i és l’aposta del Carner derrotat en
la guerra, oblidat en l’exili, impedit de tornar al seu país. Que la iniquitat dels pares (de la seva
gent) pugui ser perdonada en els fills i en els néts: «Só del futur que lleva. / L’esdevenir roda
sens treva: / vull que s’acuiti el seu trepig / i retre, en ell, l’ànima meva» (v. 43-46): esdevenir
per als que vinguin després d’ell (i «en millor diada») «guspira anònima de llum» (v. 52)...
Anònim, sí, però il·luminant-nos. Pols, sí, però viva.
Lloant Moisès, Carner ens parla d’ell (s’hi arrenglera, com es posava al costat d’Ulisses
en el poema «Ulisses pensa en Ítaca», al costat de Jonàs al Nabí o al costat del Li Po embriac
en una de les seves versions de poesia xinesa) i exemplifica magníficament allò de què ha
volgut escriure. El poema es clou tornant al principi (ja ho hem dit, que la construcció era
perfecta), com la primavera després de tot, i nosaltres hi tornem deixant que ressonin en
nosaltres Moisès, Miquel Àngel i Carner. Perquè si Miquel Àngel va exigir inútilment al seu
Moisès que parlés, Carner ha fet parlar el patriarca i profeta a través dels propis versos, els
d’aquest poema i els del conjunt de la seva obra vista des del final de la maduresa, en un gran
donar-se tot «sens cobrament de la promesa» (v. 57). A això s’ha dedicat i es vol dedicar qui
parla a «Dedicació». Amb aquests mots es consagra el temple del poema.
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CREACIÓ
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L’ESPLENDOR DEL DESIG
Nicolau Dols

L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
Recordes un capvespre impossible d’hivern,
el sol i tot fugia darrere les muntanyes
color d’aram cruiat, color de fulles mortes
que s’esqueixaven seques davall les teves passes,
caminals de ponent desfets en fosca humida,
serpentina de sal, no sortiràs del pou,
gotes descompassades, rosada de silenci.
L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
Llavors per la finestra de la casa dels pares
alçaves la mirada, imploraves als cims,
misteri de dolor, l’enyor de cada cosa.
La pell, la pell, la pell, tot l’enyor de la pell,
un àlbum ple de tactes, d’encisos, de perfums,
la cel·lulosa blanca de la pell dels bedolls
desfeta i voleiant, vexil·les de crepuscle.
L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
Arribava del port un udol de sirena
embolcallada d’algues, de saladina ofesa
per l’abundor de boira que havies d’esqueixar,
un dia qualsevol, desconegut talment
les cartes de la mar, els portolans obscurs,
la sordidesa amarga dels viaranys de l’aigua
dins un vaixell tronat de vòmit i misèria.
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L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
A prop teu reposaven les restes de conyac
consumit a recer d’un engany de diumenge,
de sobretaula exhausta, de les veus desertores
que t’havien deixat a mercè d’una fosca
que t’obstruïa els porus de la pell insensible,
atuïda de son i d’un avorriment
que es resolia tot en bram de soledat.
L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
Ara no saps per què, aquella barriada
on et vares criar, pobra, rural encara,
et ve a la memòria talment un cop de pedra
i reprens el camí d’aquell solar desert
on jugaves tot sol i tot sol recreaves
les gestes dels més grans –«tu ets de mel i sucre»–,
i saps que allà va néixer aquest capvespre d’ara.
L’esplendor del desig jeu morta a les altures.
I has alçat novament els ulls a les muntanyes,
d’on et vendrà l’ajuda? tornes a demanar-te
quan ja han passat tants d’anys, i saps perfectament
l’arrel de les preguntes i quins són els silencis
que hi escauen més bé, l’orgull de la pell morta,
la flaire del fracàs, el tacte de la cendra,
l’esplendor del desig que és morta a les altures.
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LA MORT DE SÒCRATES (PAS APRÈS LAMARTINE)
Marta Pessarrodona
Jurant en va, han dit les seves coses
en cloure una aliança.
i el mal judici ha florit com herba verinosa
entre els solcs de les feixes
Oseas 10,4
És que poden córrer els cavalls sobre roca?
poden llaurar-la amb els bous?
Així trasmudeu vosaltres el dret en metzina
i en donzell el fruit de la justícia.
Amós 6,12

Em preguntaré, potser, si va existir la cicuta,
o és hàbil invent d’un pensador de Castella.
Primavera cruel cantada per un poeta,
mes insidiós al temps d’un record llunyà.
S’esvaeixen els dominis de la mort?
Parlen els poetes sols per a poetes?
Si no em voleu, me’n vaig,
si no m’estimeu us deixo.
(A la capital europea dels argentins
una dona cantava Le mal de vivre.)
A ritme de samba, potser macabra,
un mitteleuropeu s’acomiadava.
- 73 -

Les oliveres hel·lenes també van plorar,
i en un mar veí regalimaven gotes olivades.
Els turons vallesans encara en ploren un altre,
i quatre pins l’encerclen sense gaire traça.
Sí, el filòsof va morir perquè no l’estimaven.
El narrador perquè perdia el món que cobejava
i el gramàtic i el poeta i l’hereu d’avellanes
perquè encara no comprenia l’estossinada.
In memoriam G. F.

(De Variacions —work in progress)
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LLIBRE DE LES BLASFÈMIES (POEMES BÍBLICS),
DE JOAN LLUÍS CARDONA I RIERA
Vicenç Villatoro
El Llibre de les blasfèmies, tant pel que fa als poemes com al seu suposat pròleg, va ser concebut
com una peça d’un cicle literari narratiu: el cicle de Favinyana, a partir de la novel·la La claror
de juliol, publicada per Edicions 62 l’any 1997 i guanyadora l’any anterior del premi Ciutat de
Palma – Llorenç Villalonga. És per tant, en un cert sentit, una obra de ficció, de la que seria
autor el narrador i un dels protagonistes de la novel·la, anys després de l’acció que s’hi explica,
però a partir d’alguna de les claus biogràfiques que hi queden definides. En aquest sentit,
Joan Lluís Cardona no seria exactament un heterònim, sinó més aviat un personatge de
novel·la que escriu uns poemes a partir sobretot de la lectura que ha fet de la Bíblia durant
un llarg període d’empresonament després de la guerra en què cap altra lectura li era permesa.
Un poeta de ficció, del qual coneixem la biografia, que escriu uns poemes que també formen
part de la ficció, en un espai definit a La claror de juliol i altres textos narratius del cicle de
Favinyana, inèdits o publicats d’una manera dispersa. A mig camí tot plegat de la poesia, la
narrativa, la realitat i la ficció. Però, no era Machado qui deia que abans d’escriure un poema
el que calia era inventar-se un poeta?
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Llibre de les blasfèmies
(Poemes bíblics)

Joan Lluís Cardona i Riera

Ciutat de l’Argentiera

1957

Al càstig que t’imposi Jehovà
inclina el coll sens pena ni sens fatiga;
car, com el pare al fill, la seva mà
al que ama sols castiga
Joan ALCOVER
Poemes bíblics

PRÒLEG
Aquest llibre que té el lector entre les mans, el Llibre de les blasfèmies, és la presentació d’una
nova veu poètica de Santa Maria d’Atzara. Una veu nova, però no jove o improvisada. Joan
Lluís Cardona (Santa Maria d’Atzara, 1909) ha anat construint en silenci i en soledat, sense
ser present en els cenacles literaris, des de la seva vida retirada de propietari rural lletraferit,
una reflexió allunyada dels corrents de la nostra poesia més nova. En alguns dels poemes, el
lector hi trobarà el ressò d’una altra veu coneguda de Santa Maria d’Atzara, la de mossèn
Jaume Riera, oncle del nostre autor, poeta classicitzant malaguanyat i endut per les marees de
la nostra tràgica guerra entre germans. En tots, la influència temàtica dels Poemes bíblics de
Joan Alcover, llibre de referència per al nostre autor, al qual de vegades glossa i de vegades
obertament replica. També, potser, d’alguns poemes de Llorenç Riber. En qualsevol cas,
escoles antigues i temàtiques de sempre, el món bíblic, el món tràgic i violent de l’Antic
Testament.
Joan Lluís Cardona ha escollit, a l’hora de presentar al públic aquest breu poemari,
un ordre temàtic que és el de la mateixa Bíblia, amb l’única excepció del poema final, que en
un cert sentit tanca un cercle i que retorna a les qüestions plantejades en el primer. Els seus
amics sabem que potser li hauria escaigut més un altre ordre, més biogràfic, més relacionat
amb els diversos períodes d’escriptura que separen en gairebé quinze anys els primers i els
últims cants recollits. En efecte, el primer nucli del Llibre de les blasfèmies va ser escrit en els
anys quaranta, en una situació personal difícil per al nostre autor, vinculada —podria ser
d’altra manera?— amb el drama de la guerra. En aquells moments, i per circumstàncies que
no vénen al cas, Joan Lluís Cardona va fer una lectura aprofundida dels textos bíblics. Amb
la influència de Joan Alcover i amb el ressò de la veu poètica de mossèn Riera, el poeta va
escriure els poemes formalment més tradicionals, en la línia de l’escola eclesiàstica del
tombant del segle. Són probablement els poemes més convencionals i, jo diria, els que són
més allunyats del títol i de la idea general del llibre. Si es vol, els menys blasfems. Les
circumstàncies personals i col·lectives d’aquells moments, a començament dels anys
quaranta, explicarien a bastament aquest relatiu conservadorisme formal i de fons. Tot i així,
una lectura atenta dels textos ja insinua una vocació de revolta, un enfrontament amb els
designis divins, que després es veuran ampliats i aprofundits en textos posteriors.
La resta dels poemes, que opten normalment pel vers lliure, però amb una certa
voluntat de ritme i de cadència, són escrits ja en els anys cinquanta, després del retorn de
Joan Lluís Cardona a Santa Maria d’Atzara i en unes circumstàncies personals ben diferents.
En aquests nous poemes s’hi endevinen lectures noves, la referència a altres veus poètiques
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més contemporànies. Si el poeta em permet, jo hi endevino també l’amargor, la decepció,
d’un home que ha patit. Per als creients, és difícil conciliar l’existència del sofriment —i
encara més del mal— i l’existència de Déu. D’orígens intel·lectuals agnòstics, però format en
la tradició catòlica i en l’admiració literària per la Bíblia, Joan Lluís Cardona s’adreça a Déu
des del patiment i des de la protesta, com va protestar Job, com protesten els Psalms i els
profetes, com protesta Cohèlet, potser en el llibre bíblic més escèptic i, si es vol dir així, més
blasfem.
Entre aquests poemes darrers o més recents, cronològicament els últims en
escriptura són els poemes més breus, que troben potser inspiració formal en metres orientals
adaptats a la poesia catalana per poetes com Carles Riba. Davant d’aquests últims poemes, el
lector té inevitablement la sospita que per a Joan Lluís Cardona ha anat deixant de tenir sentit
la referència bíblica inicial, la lectura nova de l’estampa bíblica més clàssica, i els poemes
bíblics són un peu molt poc forçat per tal de fer sentir la seva pròpia veu, cada vegada més
aprimada i per tant més sincerament interior. Però fins i tot en aquests poemes hi ha la revolta
contra la fatalitat, la tristesa davant de les coses tal com són, que conforma la blasfèmia
fonamental de tot el llibre. En qualsevol cas, no més blasfem que el mateix sant Job en algunes
de les seves expressions.
Molts dels temes bíblics pels que passeja Joan Lluís Cardona són presos —ja ho he
insinuat abans— de les estampes dibuixades en el seu moment per Joan Alcover: Resfà,
Agar... Curiosament, algunes d’aquestes estampes bíbliques han inspirat una de les més altes
veus de la poesia catalana recent, la de Salvador Espriu. Però Joan Lluís Cardona no fa, com
Espriu, alta literatura. Els seus poemes són, o volen ser, senzills, sense extraordinàries
aspiracions literàries, però amb la sinceritat d’una veu perplexa, que ha viscut els patiments
d’aquest segle difícil i que hi ha aplicat, probablement, allò que diu l’Eclesiastès:
«Jo he vist tot el que es fa i no es fa sota el sol, però mira: tot és una pura il·lusió i
encalçar el vent.»

Marià Tarongí
Santa Maria d’Atzara,
gener del 1957
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LLIBRE DEL GÈNESI
La nit del setè dia
va mirar Déu allò que havia creat
i no ho va trobar bo.
No proposava encara una teràpia
per extirpar un error: la cirurgia
va venir molt després.
Era tan sols una incomoditat,
la sospita que aquella maquinària
tendia ocultament a la catàstrofe.
També són cecs els déus.
També els encega
una molt paternal condescendència
per allò que han creat
o aquell orgull
de veure’s prou capaç de redreçar-ho
amb un gest fet a temps d’autoritat.
Déu va pecar, per feble, el setè vespre:
el va colpir la llàstima del Món
i no escoltà la veu de la consciència,
que suggeria de tornar al no-res.
La resta de la història són pedaços.
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PARLA ADAM, INSTAL·LAT EN EL MÓN,
DEFORA DEL PARADÍS
Al fang del que em vas fer, Senyor, hi havia
la virtut més humana, la més útil
pels meus fills del futur:
vinclar-se sense rompre’s, com l’argila,
i avesar-se al present; el fang al motlle
que vetlla les empremtes dels instants.
Adaptar-se al que calgui, fer-se un sostre
enmig de les tempestes o les calmes
i habitar el que és hostil com casa teva.
Per això, expulsat, em sento lliure,
escapat d’una gàbia carregosa
i enyoro el Paradís estrictament
perquè em vas fer una bèstia enyoradissa.
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PENSA EN VEU BAIXA ABRAHAM, TOT MIRANT AGAR,
L’EGÍPCIA, SERVENTA DE SARA, QUE SERÀ MARE
D’UN SEU FILL I ARREL, UN DIA, DE TOT UN POBLE.
Agar, t’he vist tants cops entre les tendes riure
com sols podria riure qui ve del verd del Nil
i ha vist la terra fèrtil, la llum dolça per viure
i en serva a la pell fosca un fresc perfum subtil,
records de llum d’abril.
Agar, he desitjat tant cops la jovenesa
del cos endevinat sota el tendal batent.
Els ulls gastats de sorra, la vela blanca estesa,
t’he esperat com s’espera l’empenta suau del vent,
la força del corrent.
Agar, el teu cos tebi remou la flama fràgil
del meu desig antic: atura el fugitiu
alè de saba viva, i el cos esdevé àgil
per fer la guerra tendra. Et miro i em sé viu,
i el teu cos sempre riu.
Agar, en l’aridesa d’aquesta terra antiga,
la teva pell és d’aigua, ressò del riu i el port,
i xopa de llum clara, i el llast dels anys deslliga,
fecundament inunda i a mi em dóna el conhort
de vèncer un temps la mort.
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FA EL BALANÇ ALGUN ESCRIBA DEL FUTUR
DEL SACRIFICI INCOMPLET D’ISAAC, ATURAT
EN DARRERA INSTÀNCIA PER L’ÀNGEL DEL SENYOR
Déu va demanar a Abraham
que sacrifiqués, encara infant, el seu fill únic
i Abraham ho va acceptar.
És irrellevant que al final
apareguessin l’àngel i el moltó
i que Isaac sobrevisqués
en un improvisat final feliç.
El mal ja estava fet.
La tragèdia, escrita per sempre
(per repetir-se per sempre).
Que Abraham ho hagués acceptat.
Que Déu hagués arribat a demanar-ho.
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REMUGA JACOB, ENDORMISCAT,
UN MATÍ DE BETEL
Deixeu-me dormir més. La son és dolça
quan el món és hostil. No, no la mort.
La son que s’amenitza amb aquests somnis
potser profètics,
que és espera silent de l’altra riba
i que és morir una estona en la tempesta
i renéixer en la calma, i mentrestant
somiar una escala al cel sense saber-ne
ni què vol dir ni si vol dir, tan sols
endevinar-hi grops de transcendència,
la mà d’un déu amable i partidari.
No és res. Però no cal que em desperteu.
¿Ofereix més la llum en desvetllar-te?
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REFLEXIONA UN JUEU D’EGIPTE,
DESPRÉS DE SENTIR MOISÈS I D’ACOMPLIR
TOTS ELS RITUALS DE LA PRIMERA PASQUA
Quan l’Àngel de la Mort vingui a la porta
i a la llinda endevini el roig amarg
baixarà el braç, com una branca morta,
i passarà de llarg.
P’rò on la llinda de fusta sigui blanca
cap forrellat no li serà prou fort:
alçarà el braç, com una altiva branca,
i portarà la mort.
Llarga és la nit per l’Àngel de l’espasa.
Deixar la vida on hi ha el rastre de sang
o dur la mort del fill, casa per casa,
quan el portal és blanc.
Serva a les mans la més terrible tria.
Tots innocents: la sort i la dissort.
El mena Déu, mes jo per res voldria
ser l’Àngel de la Mort.
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PENSA MOISÈS, ESCÈPTIC, AL PEU DEL SINAÍ,
MENTRE ELS SEUS RETORNEN ALS ÍDOLS
Potser seria just d’imaginar-lo
com un mestre d’escacs que ens va escollir
per agafar les negres i obligar-se
a vèncer amb males peces.
(No voldria pecar d’antisemita:
vull dir mal ubicades en la història,
estirp de derrotats, llavor d’exili.)
Però si té aquesta obsessió
de ser l’Únic, quan mou les nostres peces
¿contra qui juga?

- 86 -

LAMENT D’ALGUN JUEU ESCÈPTIC,
ACAMPAT A RAFIDIM, DESPRÉS DE TRAVESSAR
EL LLARG DESERT DE SIN I A LES ENVISTES
DE MERIBÀ*
Cartró de pols als llavis, Egipte a la memòria,
hem travessat tants dies color de terra eixuta!
Empesos a l’encalç d’un somni encès de glòria,
els peus nafrats, la llengua amarga d’aigua bruta.
Van dir-nos que fugíem per descansar a la Història,
p’rò avui el temps és aspre: la fel de la disputa,
la set, el cap que roda, la fosca, la cridòria,
la fam, la malfiança que, al fons, ni hi ha cap ruta.
No plou. S’inquieta el poble. Podríem tornar enrere.
Els cossos es fatiguen i no hi ha cap drecera.
Qui vol matar el present a canvi del demà?
Perduts de tant camí, els llavis volen beure.
I el somni de Moisès encara ens vol fer creure
que pot sortir un doll d’aigua d’un roc de Meribà!

* ¿No deu ser, potser, el lament —molt posterior— d’algun escriba favorable a Moisès,
precisament en contra de l’escepticisme? Ho fa pensar que, al cap i a la fi, Meribà es va dir Meribà
després del miracle. Per tant, potser l’autor coneixia que el miracle sí que es produiria, que la
promesa del somni de Moisès era certa, i fa servir aquest lament com una caricatura de la
incredulitat injustificada del poble (N. de l’A.).
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REMEMORA SAMSÓ, ENCADENAT ALS PILARS
D’UN TEMPLE DELS FILISTEUS
Tenia un do. El meu era la força
(el d’altres era el seny o la paraula).
Era un regal de Déu o de l’atzar
per fer-me diferent, pensar-me únic,
propietari d’un deure i d’un destí.
Dalila va fixar-s’hi de seguida,
abans de rebre encàrrecs mercenaris.
Ho devia admirar tal com admira
el caçador la peça que ha d’abatre.
Tota la vida va buscar la font
d’aquest meu do per poder-la estroncar.
Li calia extirpar-me la raresa,
domesticar el cavall amb massa geni.
A través de l’amor, de la bellesa,
va burxar per saber d’on provenia
la força singular i anorrear-la.
Convertir-me en un home qualsevol.
El cabell curt, normal i casolà,
ja mai més diferent, ja mai més lliure.
Que em vengui als filisteus, ara, és l’anècdota.
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REMUGA SAMUEL, DESPRÉS DE SENTIR A RAMA
L’ASSEMBLEA D’ANCIANS QUE LI DEMANA UN REI
Els vells demanen rei per a Israel.
Ja els coneixes, Senyor, com els espanta
caminar sense guia pel desert
—tants anys que s’hi van perdre, tot i amb guia!—,
com els plauria dibuixar-te un rostre,
donar-te un nom, que fossis com nosaltres,
més poderós potser, però tangible,
no una idea, una llei, una aliança.
No és culpa d’ells, Senyor. No és contra teu.
Ets tu qui els ha aviciat a reclamar
la fictícia acollença de la por,
la pietat que conquesta un afalac.
No demanen un déu, volen un home,
perquè et voldrien home, déu en terra.
Serà Saül, per ser-ho, prou cruel?
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D’UN ENAMORAT TARDÀ DEL NOM DE MICOL,
DISCREPANT DE DON JOAN ALCOVER
Si havies d’escapçar l’orgull en ella
tan sols per exaltar la raó d’ell,
¿per què li vas donar una sang tan vella
i un nom tan bell?
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MIRANT RESFÀ COM VETLLA DESPULLES
DAVANT DE GABAON, TOT ESPERANT LES PLUGES
Vam escriure molts llibres per aprendre a morir
i vam alçar grans temples per enganyar l’instant
d’abocar-se al silenci, per disfressar-ne el buit
amb murs de plor tangible i fars de tabernacle.
Vam trobar les paraules perquè tot tornés just
i tot fos explicable en els plans de l’Altíssim:
ni la fulla d’un arbre cauria perquè sí
i el dol només seria no entendre encara com
el Mal desembocava, fent meandres, al Bé.
Però un dia la mort es travessa a la porta
i s’enduu els innocents, i és l’Altíssim qui ho mana,
i no valen paraules ni grans temples ni llibres
pel consol de Resfà, endolada de morts,
contra el plor de Resfà acusant a l’Altíssim
de la mort dels seus fills per pagar una venjança,
pla d’un mag sanguinari per calmar una sequera.
No serveixen els llibres contra el dol de Resfà
i la por de qui entén als seus ulls d’amargor
que hem escrit per aprendre a morir i no s’aprèn;
que hem escrit i hem resat per posar-nos la bena
que ens amagui la fosca injustícia de Déu.
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PSALM DE DAVID, EN EL LLIT DE BETSABÉ,
DESPRÉS DE L’AMOR
Oh, Déu, vas errar el tret quan injectares
als codis de l’instint i de la sang
l’ordre de perdurar, multiplicar-se,
estendre’s per la terra i per la història.
I encara més errat quan endolcires
la llei de repetir-nos cegament
amb el plaer del cos, la recompensa
de l’esclat dels sentits en obeir-te.
Això era un truc barat. Anava bé
per les altres espècies més senzilles.
Quan barrejares aquesta trampa simple
amb el fosc laberint del pensament
que camufla les coses en idees,
que inventa les paraules per alçar-les,
la química fallava. Et sorprenien
efectes secundaris: amor, ràbia,
desig, desig prohibit, mala consciència.
No vas preveure això, no vas fer comptes
i optares pel més fàcil: per copiar-te
i fer-nos el desig obligatori
i permetre’ns vestir-lo d’innocència
i tot, estrictament, per succeir-nos.
Si fossis un bon jutge, resoldries
que també és criminal incitar al crim.
T’acusaries, honestament, de còmplice
en la mort, tan estúpida, d’Uries.
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FA BALANÇ EL REI DAVID DE LA SEVA VIDA,
TOT CONTEMPLANT DES DEL SEU FRED
EL SERVEI D’ABISAG, LA SUNAMITA
He tingut prou.
Ha faltat que em tinguessin.
Vull dir, deixar-me.
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PROTESTA INÚTILMENT ONAN PER LA CONDEMNA DIVINA,
FENT-SE FORT SOBRETOT EN ELS DIES QUE NO ES VA
ACOSTAR A TAMAR, LA MULLER
No es pot pecar tot sol. Pecar és trair
l’esperança d’un altre. Cal un altre,
ni que siguis, Senyor, fins i tot tu;
tan alt que les ofenses no t’entelen
la cuirassa brillant de tant poder.
Però sol, no pot ser. ¿Preferiries
l’esgrima dels enganys per abocar
impune la llavor en un altre ventre?
¿Preferiries el joc antropofàgic
de cercar un altre cos per rebregar
les fulles del desig: comprar o trair?
Pecar és fer mal, i jo no faig cap mal.
Més val que ingènuament caigui per terra
i es perdi la llavor. Tot solitari.
Sense implicar ningú en una partida
que acaba malament gairebé sempre.
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PREGA EL REI SALOMÓ, EN LA SEGONA
APARICIÓ DE JAHVÈ, COM A GEDEON,
DESPRÉS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE
També ennegreix el temps la bona plata.
Senyor que m’ho has dat tot, els dies plens,
els cossos redemptors i hospitalaris,
la llum sobre les pedres d’or i coure,
Senyor, no em deixis veure com s’enrunen
els palaus d’infantesa, com el vent
arrossega la pols per les estances
eixutes de rialles i de dolls
on vàrem ser feliços. Senyor, vetlla
que el futur no amargantegi el dies
més dolços del passat, com quan la fel
espatlla la carn blanca desitjada.
Senyor, atura quan calgui el privilegi
de sentir l’alternança de les pluges
i els miracles d’agost; no haver de veure
la vida devastada del que estimes.
Que el temps, Senyor, no rovelli el metall
amb què hem vestit el goig de la memòria.
L’argent dels dies plens, la bona plata.
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UNA VERSIÓ APÒCRIFA DEL PSALM 137,
CANT DELS EXILIATS, AMB MÚSICA POTSER DE VERDI
Vora els rius de Babilònia ens assèiem
tot plorant d’enyorança de Sió.
I ens deia algú: vaig travessar els deserts
rere la pedra eixuta de Judea
i vaig veure als turons Jerusalem
color d’or apagat sota un cel gris.
No entenc el vostre enyor de la tristesa
de la vella ciutat, massa levítica,
pastada de brutor, de sangs i drama.
No entenc aquest silenci de les lires,
lament sobre lament, empatx d’història,
i sempre, sempre els morts, sempre elegíacs...
Si mai t’oblidava, Jerusalem...
I responem que mai no hi haurà oblit,
que els murs de la ciutat són de memòria,
maons dels qui han viscut, la profecia
del dia del triomf de la paciència.
Et miraré, Sió, entre els turons,
venint de mar, alçant-me de les pedres
que davallen enllà cap a la sal:
gastades de laments, pedres dels murs,
cristalls de llibertats sempre perdudes.
Estàs feta, ciutat, de carn humana:
de record i venjança, carn eixuta,
per sempre adolorida. Si oblidava!
Com voleu que cantem? A la ciutat
som presoners del dol i la memòria
de tots els morts antics que ens precedeixen
en ser allò que serem: no res, paraules.
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UN ALTRE CANT D’UNS ALTRES EXILIATS,
SOTA ELS SALZES POTSER DE BABILÒNIA
Ni el fred dels Darrers Dies, ni la pluja
del maig incontinent per les escales,
ni aquest gust de llet freda, ni l’olor
de pa calent als vespres de Carrosses,
ni el roig ni el clar ni el ple, ni l’esplendor
dels dies damunt l’herba, damunt l’aigua
esquitxada de tarda i de silenci,
no es poden enterrar sota paraules
com làpides del temps, sota responsos
com fòssils en els plecs de la memòria.
Un estiu és l’estiu: tots els estius.
Una pluja, la pluja. Serà viva
quan les gotes d’hivern es decandeixin
damunt Sant Salvador, damunt la plana
de pedres i ametllers cap a la mar.
I res no és res per sempre, tot retorna
a cavall del record, Senyor. I del càntic.
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PARLA JOB, PÒSTUM
Em sap greu desmentir, per experiència,
el feliç optimisme dels escèptics:
hi ha Déu, però és injust i no gens savi.
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APOSTATA ALGUN PROFETA MENOR,
RETORNAT A LA CIUTAT I AL TEMPLE
Quin trist destí, el d’un poble
escollit per un déu equivocat.
Que inútils els altars, els sacrificis,
els temples i els laments,
les vides esmerçades al servei
d’aquest déu desplaçat per altres déus,
destronat i vençut.
I el seu poble esdevindrà exiliat
sigui allà on sigui;
fins i tot a la seva ciutat,
a casa seva.
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LAMENTACIONS D’ALGUN PROFETA ANÒNIM
DESPRÉS D’UNA DE LES CÍCLIQUES DESTRUCCIONS
DE JERUSALEM
Com mandregen els vells a la solella
i els conforta el record de la batalla
però el braç ja no és ferm, ni el pensament,
oh Senyor dels Exèrcits, com els vells
que ignoren el present que els desconcerta,
un magma incomprensible de cridòries
i viuen el passat, perquè l’entenen,
perquè llavors podien escollir-lo,
oh Senyor dels Exèrcits, com els vells
t’has desentès d’avui i de nosaltres.
Et plauen, això sí, com a afalacs
els psalms embadocats dels dies bèl·lics,
com feies caure els murs, paraves sols,
enviaves legions d’àngels a combatre.
Oh Senyor dels Exèrcits, com als vells
t’agrada retrobar-te en la memòria
i deixes tot el camp a l’enemic
i encara ens dius, per fer-li una disfressa
de càstig meditat a la impotència,
que els teus designis són inescrutables.
Oh Senyor dels Exèrcits, com els vells
has dimitit del món, ja no se’t nota,
no intervens, ja fa temps, passi el que passi.
Oh Senyor dels Exèrcits, com els vells,
si és que no vas morir en una batalla
has passat, com els vells, a la reserva.
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RECITA, PROFÈTICAMENT, JEREMIES; AMB VEU ALTA
D’IMPRECACIONS DE BON COMENÇAMENT; AMB DOS
APARTS TEATRALS DESPRÉS: L’UN CAP A L’ESCENARI,
L’ALTRE CAP AL PÚBLIC DE PLATEA.
Em demanen, Senyor, que intercedeixi
pel poble que has llençat entre tenebres,
anyell enmig dels llops:
Tingues pietat!
Tingués pietat, Senyor, del teu vell poble!
(T’ho dic amb entusiasme d’advocat,
de defensor, d’ofici, d’un culpable)
(Li dic com un parany, adulador,
al jutge, vanitós, que prevarica)

- 101 -

DUBTE PROFÈTIC DESPRÉS D’UNA DE LES MOLTES I
REPETIDES DESTRUCCIONS DE LA CIUTAT DE JERUSALEM
I D’UNA DISPERSIÓ MÉS DEL SEU POBLE
Posem per cas que un Déu escull un poble,
contracta un poble per servir de claca
dels seus prodigis, jocs de mans gloriosos,
i per lluir en el món els beneficis
d’acomplir quatre regles imposades.
A canvi del servei, el poble rep
una dosi d’orgull, de diferència,
i una mà paternal damunt del cap,
protectora en el fred de la intempèrie.
Posem per cas que el pacte s’eternitza
amb l’efecte del temps damunt les coses:
aquell aigualiment, l’oblit i el ritus.
Posem per cas que un dia Déu s’esborra
però oblida —diví!— notificar-ho.
Posem per cas que avui és l’endemà
del dia de l’oblit: a la intempèrie,
els gossos a l’encalç.
I a qui reclames?
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ES DEFENSA JEROBOAM II, DES DE LA TRONA,
DE LES ATABALADORES PROFECIES
DEL SEMPRE ENFADAT OSEAS
És difícil ser rei. L’enginyeria
d’afalacs i maldat, de sang i seny,
per destil·lar unes gotes de justícia
enmig de tanta pluja. És ben difícil
acomboiar el ramat pels estimballs
quan sembla que els atreu l’olor del buit
i sempre plou i els cors es tornen agres.
Molt més lluït l’ofici de profeta:
no trobar mai res bo, rebregar el gest
per compondre la santa indignació,
renyar tothom quan ja saps que és femella
i guanyar, tan senzill, l’amable crèdit
d’un futur ignorant (que això és la història)
L’única sort: l’ofici de pastor
està més ben pagat que no pas l’altre.
El mercat fa justícia als sacrificis.
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REFLEXIONA JONÀS, DAMUNT D’UN VAIXELL,
EMBARCAT A JAFO CAMÍ DE TARSIS,
MENTRE LA MAR ES VA TORNANT HOSTIL
No hi ha naufragis.
Només un mar que tempta,
un viatge que fatiga.
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CANTA ASSUERUS, FATIGAT, A LA JUEVA ESTER,
QUE ENCARA DORM, L’ESTRICTA NIT DE NOCES **
Princesa Ester, si em fos donat l’oblit
i el somni de la son sense cabòria,
seria bell dormir sobre el teu pit
buit de memòria.
Princesa Ester, lliurada del teu Déu,
jo deslliurat del ceptre i la corona,
i en despertar, damunt d’un passat breu,
tastar l’estona.
Princesa Ester, sense un futur escrit,
jo rei de res, tu de res salvadora,
sense motiu, deixar passar la nit,
encalçar l’hora.
Princesa Ester, poder recomençar
com si fos nou el món al voltant nostre,
no trair res, no témer cap demà,
no buscar un sostre.
Princesa Ester, si ens fos donat l’oblit...
Mes som esclaus del fat i la memòria.
El desenllaç, inútil, ja és escrit
d’aquesta història.

** L’estructura d’aquesta cançó, clarament infantil, ens pot fer pensar que va ser escrita per
a alguna representació de Purim, el Carnaval joiós dels jueus, en recordança de la reina Ester (N.
de l’A.).
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PARAULES DE COHÈLET, SOBTADAMENT PENEDIT
D’HAVER ESCRIT EL PREDICADOR
Els canyissars on trenca el vent
són com cabells que el mar pentina,
una espinada que s’inclina
abassegada pel corrent.
Mes quan l’oreig intermitent
calla les seves malfiances
els cabells xops es tornen llances
als canyissars on trenca el vent.
Als canyissars on trenca el vent
venç qui redreça el tronc més àgil
i aquell qui enganya amb aire fràgil
la força cega del torrent.
Cau el qui es vol massa valent
i planta cara a l’impossible,
el tronc immòbil i inflexible
que es vol etern i el trenca el vent.
Terra de vents tramuntanals,
tu saps també vinclar l’orgull,
saps la derrota de l’escull
i la victòria dels sorrals.
Saps ajornar les verticals
i per complir-ne la sentència
fer la fingida reverència
que encalma els vents tramuntanals.
Terra de vents tramuntanals,
sabré com tu baixar la testa
i amb la saviesa de qui resta
esperar els dies immortals?
O seré el tronc de somnis alts
que cau a terra, llenya i cendra,
per no voler deixar d’entendre
quan vinguin vents tramuntanals?
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REFÀ EL COMENÇAMENT, DES D’ALGUN RACÓ
DE L’EXILI, UN VELL FARISEU INCRÈDUL QUE
HA LLEGIT TOT EL LLIBRE
Potser era el setè dia. Feia estona
que l’home s’apropiava de la terra
posant nom a les coses, aprenent-les.
Aquell dia
va mirar l’home allò que l’envoltava
i hi va descobrir el mal: la crueltat
de les lleis de la fam i de la força,
com tremolava el feble a la intempèrie,
l’amenaça carnal de l’arrogància.
Calia fer unes lleis que temperessin
la guerra de la sang i la cacera,
convenir algunes regles perquè el món
fos, si no un paradís, un lloc amable
on poder fer-se vell.
Però la treva,
la llei que predicava la renúncia,
tot i ser útil, feia de mal vendre
sense premis ni càstigs convincents.
La nit del setè dia, per falcar,
la Llei contra les lleis de la natura,
l’home va crear Déu, a imatge seva.
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TRADUCCIONS

SONETS BÍBLICS PORTUGUESOS I CASTELLANS
DELS SEGLES XVI-XVII
Traducció de Joan Alegret

LUÍS VAZ DE CAMÕES (? c. 1525 – Lisboa 1580)

Sete anos de pastor Jacob servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela;
Mas não servia ao pai, servia a ela,
Que a ela só por prémio pertendia.

Set anys fent de pastor Jacob servia
el pare de Raquel, serrana bella;
mes no servia el pare, sinó a ella,
i a ella sols per premi pretenia.

Os dias na esperança de um só dia
Passava, contentando-se com vê-la:
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Els dies, en l’espera d’un sol dia,
passava, sols de veure la donzella;
el pare, tanmateix, amb manya vella,
per comptes de Raquel li dava Lia.

Vendo o triste Pastor que com enganos
Lhe fora assi negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,

Veient el trist pastor que amb tals enganys
li era així negada sa pastora,
com si prou no l’hagués ell conquerida,

Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: —Mais servira, senão fora
Para tão longo amor tão curta a vida!—

comença de servir altres set anys
dient: —Més serviria, si no fóra
per a tan llarga amor curta la vida!—
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Cá nesta Babilónia, donde mana
Matéria a quanto mal o mundo cria;
Cá, onde o puro Amor não tem valia,
Que a Mãe, que manda mais, tudo profana;

En aquesta Babel, des d’on flueix
matèria a quant mal aquest món cria,
ací on el pur amor no hi fa estaria,
que Venus, que pot més, tot ho ensutzeix;

Cá, onde o mal se afina e o bem se dana,
E pode mais que a honra a tirania;
Cá, onde a errada e cega Monarquia
Cuida que um nome vão a Deus engana;

aquí, on s’afina el mal i el bé es marceix,
i més que l’honra pot la tirania;
ací, on l’errada i cega monarquia
es pensa, amb un nom va, que a Déu menteix;

Cá, neste labirinto, onde a nobreza,
Com esforço e saber pedindo vão
Às portas da cobiça e da vileza;

en aquest laberint, on la noblesa,
amb l’esforç i el saber paren la mà
als portals del cobeig i la vilesa;

Cá, neste escuro caos de confusão,
Cumprindo o curso estou da natureza.
Vê se me esquecerei de ti, Sião!

en l’obscura i confusa munió,
seguesc de la Natura el tarannà.
Ves si m’oblidaré de tu, Sió!

O dia em que eu nasci, moura e pereça
Não o queira jamais o tempo dar,
Não torne mais ao Mundo, e, se tornar,
Eclipse nesse passo o Sol padeça.

El dia en què nasquí mori i pereixi,
no el vulgui ja mai més el temps donar,
no torni més al Món i, de tornar,
eclipsi en tal instant el Sol pateixi.

A luz lhe falte, o Sol se [lhe] escureça,
Mostre o Mundo sinais de se acabar,
Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar,
A mãe ao próprio filho não conheça.

La llum li falti, el Sol se li enfosqueixi,
senyals presenti el Món de caducar,
pluja de sang ressoni sens parar,
la mare el propi fill no distingeixi.

As pessoas pasmadas, de ignorantes,
As lágrimas no rosto, a cor perdida,
Cuidem que o Mundo já se destruiu.

Les gents esparverades, d’ignorants,
regada en plors la cara esblanqueïda,
s’afigurin que el Món ja es dissolgué.

Ó gente temerosa, não te espantes,
Que este dia deitou ao Mundo a vida
Mais desgraçada que jamais se viu!

Oh gent esglaiadissa, fora espants!,
que aquest dia llançà en el Món la vida
més disssortada que jamai vegé.
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LUIS DE GÓNGORA (Còrdova 1561 - 1627)

ACREDITA LA ESPERANZA CON
HISTORIAS SAGRADAS

ACREDITA L’ESPERANÇA AMB
HISTÒRIES SAGRADES

Cuantos forjare más hierros el hado
a mi esperanza, tantos oprimido
arrastraré cantando, y su ruïdo
instrumento a mi voz será acordado.

Tots quants més ferros puga forjar el fat
al meu esper, tants ferros oprimit
rossegaré cantant, i llur brogit
instrument a ma veu serà acordat.

Joven mal de la invidia perdonado,
de la cadena tarde redimido,
de quien por no adorarle fue vendido,
por haberle vendido fue adorado.

Jove, mal de l’enveja perdonat,
de la cadena tard fou redimit;
dels qui fou per no coldre’l asservit,
per haver-lo venut fou adorat.

¿Qué piedra se le opuso al soberano
poder, calificada aun de real sello,
que el remedio frustrase del que espera?

¿Quin roc se li oposava, al sobirà
poder, fins amb reial segell marcat,
que el remei va frustrar d’aquell qui espera?

Conducido alimenta, de un cabello,
uno a otro profeta. Nunca en vano
fue el esperar, aun entre tanta fiera.

D’un cabell alimenta sent menat
un a l’altre profeta. Mai no en va
fou l’esper, àdhuc entre tanta fera.
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LOPE DE VEGA (Madrid 1562 - 1635)

EL ALMA A SU DIOS

L’ÀNIMA AL SEU DÉU

¿Cuándo en tu alcázar de Sión y en Beth
de tu santo David seré Abisac?
¿Cuándo Rebeca de tu humilde Isaac?
¿Cuándo de tu Josef limpia Aseneth?

Al teu alcàsser de Sió i a Beth
¿quan del teu sant David seré Abisac?,
¿quan Rebeca seré del teu Isaac?
i ¿quan del teu Josef neta Asenet?

De las aguas salí como Jafet,
de la llama voraz como Sidrac
y de las maldiciones de Balac
por la que fue bendita en Nazareth.

De les aigües isquí tal com Jafet,
de la flama voraç tal com Sidrac
i de les flastomies de Balac,
per qui fou beneïda a Natzaret.

Viva en Jerusalén como otro Hasub,
y no me quede en la ciudad de Lot,
sabiduría eterna, inmenso Alef.

Visca a Jerusalem com altre Hasub
i no m’estiga a la ciutat de Lot,
Eterna Saviesa, Immens Alef,

Que tú, que pisas el mayor querub,
y la cerviz enlazas de Behemoth,
sacarás de la cárcel a Josef.

que Tu, que petges el major querub
i enllaces el bescoll de Behemot,
d’egiptana presó trauràs Josef.
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GREGÓRIO DE MATOS (Baía 1636 – Recife 1696)

A VASCO DE SOUSA DE PAREDES
NA MORTE DE SUA FILHA

A VASCO DE SOUSA DE PAREDES
EN LA MORT DE LA SEVA FILLA

Sôbolos rios, sôbolas torrentes
De Babilônia o povo ali oprimido
Cantava ausente, triste e afligido
Memórias de Sião que tem presentes.

Per sobre els rius, per sobre dels torrents
babilònics el poble allí oprimit
absent cantava, aflicte i entristit,
membrances de Sió, que té presents.

Sôbolas do Caípe águas correntes
Um peito melancólico e sentido
Um Anjo chora em cinzas reduzido,
Que são bens reputados sobre ausentes.

Sobre les del Caípe aigües corrents,
un cor melangiós i consentit
plora un àngel a cendres reduït,
que són béns reputats a més d’absents.

Para que é mais idade ou mais um ano,
Em quem por privilégio e natureza
Nasceu flor, a quem um sol faz tanto dano?

¿Per a què més edat o encara un any
en qui, per fur i per naturalesa,
nasqué flor, a qui un sol fa tant de dany?

Vossa prudência, pois, em tal dureza
Não sinta a dor e tome o desengano
Que um dia é eternidade da beleza.

El vostre seny, per tant, en tal duresa,
dolor no senti i prengui el desengany,
que un dia eternitat és en bellesa.
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CAOS JUDAIC, D’ÓSSIP MANDELSTAM

(DINS D’EL SOROLL DEL TEMPS, FRAGMENT)
Traducció d’Arnau Barios

Un dia va venir una persona completament estranya a nosaltres, una noia d’uns quaranta
anys amb un barretet vermell, amb la barbeta punxeguda i uns ulls negres enfadats. Al·legant
que era originària del poble de Šiauliai, exigia que la caséssim a Petersburg. Mentre ens en
desempallegàvem, va viure a casa una setmana. A estones apareixien autors errabunds: gent
amb barba i faldons llargs, filòsofs talmúdics, venedors ambulants de les pròpies sentències i
màximes impreses. Deixaven exemplars personals i es queixaven que els perseguien esposes
malvades. Un cop o dos a la vida em van dur a la sinagoga com si fos a un concert, amb
grans preparatius, gairebé comprant els bitllets a la revenda, i en tornava amb un mareig
feixuc d’allò que hi havia vist i sentit. A Petersburg hi ha call jueu: comença justament
d’esquena al teatre Mariinski, on els revenedors es congelen; darrere de l’àngel presidiari del
Castell Litovski, 124 cremat en la revolució. Allà, al barri Torgovi, topem rètols jueus amb el
toro i la vaca, dones amb cabells postissos que els surten de sota el mocador i vells
experimentats i canallers que caminen a passes curtes i duen levites fins a terra. La sinagoga,
amb les seves gorres còniques i esferes cebàcies, com una opulenta figuera estranya, es perd
entre edificis miserables. Boines de vellut amb pompons, acòlits i cantors exhaustos, raïms
de les menoràs, mitres altes de vellut. El vaixell jueu, ressonant amb cors de contralt, amb
commovedores veus infantils, navega a tota vela, migpartit per alguna antiga tempesta en la
part dels homes i la de les dones. Esgarriat entre els cors femenins, m’esmunyia com un pispa,
124El Castell Litovski, que va cremar durant la revolució de febrer, servia de presó i tenia, a dalt del pòrtic, dos
àngels sostenint una creu, un de situat més alt que l’altre (N. del T.).

- 117 -

amagant-me rere els cabirons. El hazan, com Samsó el forçut, destruïa l’edifici lleoní, li
responien les mitres de vellut i un equilibri meravellós de vocals i consonants, en paraules
ben articulades, conferia una força indestructible als càntics. Quina ofensa, però, el discurs
groller, tot i que instruït, del rabí; que vulgar quan pronuncia «sa majestat l’Emperador», que
vulgar tot el que diu! I, de sobte, dos senyors amb barret de copa, molt ben vestits, llustrosos
de riquesa, amb elegància de gent mundana en els moviments, toquen el llibre pesant, surten
del cercle i, per encàrrec de tots, amb l’autorització de tots, acompleixen alguna cosa
honorable i la més important. «¿Qui és?» «El baró Ginzburg.» «¿I aquest?» «En Warszawski.»
De petit no sentia gens el dialecte, va ser tan sols després que m’arribaria aquesta
parla amb cantarella, sempre sorpresa i decebuda, interrogativa, amb accents marcats per
semitons. La parla del pare i la de la mare, ¿no és de la fusió d’aquestes dues parles que es
nodreix durant tota la llarga vida la nostra llengua, no són elles les que en componen el
caràcter? La parla de la mare: clara i sonora, sense la mínima impuresa forana, amb les vocals
una mica amples i massa obertes, la parla literària de Rússia; el lèxic és pobre i comprimit, els
girs monòtons, però és una llengua, i té alguna cosa d’arrelada i convençuda. A la mare li
agradava parlar i l’alegraven l’arrel i el so d’una parla russa empobrida per l’ús culte. ¿Que
potser no era la primera de la nissaga que atenyia els sons clars i nets del rus? El pare no tenia
llengua, era un quequeig i una mudesa. ¿La parla russa d’un jueu polonès? No. ¿La parla d’un
jueu alemany? Tampoc. ¿Potser és un accent especial de Curlàndia? No en sé de cap. Una
llengua absolutament abstracta, inventada, la parla afectada i retorçuda d’un autodidacte, on
els mots corrents s’entrellacen amb antics termes filosòfics de Herder, Leibniz i Spinoza, la
sintaxi capriciosa d’un talmudista, una frase artificial, no sempre acabada de pronunciar; era
el que vulgueu, però no una llengua, fos en rus o fos en alemany.
En essència, el pare em va transportar en un segle del tot estrany i en un ambient
allunyat, però de cap manera jueu. Era, si voleu, el més pur segle divuit o fins i tot disset d’un
gueto il·lustrat en algun lloc d’Hamburg. Han eliminat del tot els interessos religiosos. La
filosofia il·lustrada s’ha transformat en un panteisme talmúdic enrevessat. Per allà a prop
Spinoza cria en un pot les seves aranyes. Es pressenten Rousseau i el seu home natural. Tot
és en extrem abstracte, enrevessat i esquemàtic. Un noi de catorze anys, a qui volien fer rabí
i prohibien llegir llibres seculars, se’n va a Berlín, fa cap a una escola talmúdica superior, on
s’han reunit tot de joves com ell, tossuts, assenyats i aspirants a genis de llogarrets petits; en
lloc del Talmud, llegeix Schiller i, fixeu-vos-hi bé, el llegeix com una novetat; després
d’aguantar una mica, torna d’aquesta estranya universitat al món bullent dels anys setanta,
per recordar la lleteria conspiradora al carrer Karavànnaia, des d’on van posar la mina sota el
- 118 -

tsar Alexandre, 125 i, tant al taller de guants com a la fàbrica de pells, predica els ideals filosòfics
del divuit a clients galtaplens i sorpresos.
Quan em van dur a la ciutat de Riga, a cals padrins, jo m’hi oposava i gairebé vaig
plorar. Em semblava que em duien a la pàtria de la filosofia incomprensible del pare. Es va
posar en marxa l’artilleria de capses, de cistells amb cadenats penjants, l’inflat, incòmode
equipatge domèstic. Sobre les coses d’hivern, hi escampaven la sal grossa de la naftalina. Les
butaques, com cavalls blancs, es cobrien amb l’arnès de les fundes. Em semblaven poc feliços,
els preparatius per al viatge al litoral de Riga. Jo aplegava claus, llavors: un absurdíssim rampell
col·leccionador. Esbarriava els munts de claus, com un cavaller avar, 126 i m’alegrava que la
meva riquesa espinosa creixés. Els va venir de prendre’m els claus per picar l’embalatge.
El camí va ser inquiet. De nit, a Tartu, unes corals que tornaven d’un gran festival de
cant van assaltar amb cançons estonianes el vagó fosc. Els estonians picaven de peus i volien
forçar la porta. Feia molta por.
El padrí era un vell d’ulls blaus, amb la quipà cobrint-li mig front, de trets seriosos i
una mica imposants, com solen els jueus molt respectables; somreia, s’alegrava, volia ser
afectuós i no podia; les espesses celles s’arrufaven. Em va voler prendre en braços, jo gairebé
em vaig posar a plorar. La padrina, bona dona, amb una perruca negra damunt dels cabells
blancs i una esclavina estampada de floretes grogues, caminava xino-xano per les posts que
cruixien i sempre oferia de menjar.
Preguntava: «¿Heu menjat? ¿Heu menjat?», l’única frase que sabia en rus. Però no em
van agradar, a mi, els dolços especiats dels ancians, el gust de l’ametlla amarga. Els pares se
n’havien anat a ciutat. El padrí apesarat i la padrina trista, agitada, provaven de parlar i només
s’estarrufaven com vells ocells ofesos. Jo maldava per explicar-los que volia la mama; ells no
m’entenien. Llavors, amb els dits sobre la taula, vaig reproduir el meu desig de marxar movent
com passos l’índex i el dit del mig.
De sobte, el padrí va treure de la calaixera un mocador de seda negre i groc, me’l va
tirar a les espatlles i em va fer repetir després d’ell unes paraules compostes de sorolls
desconeguts; insatisfet, però, del meu barboteig, s’enfadava, movia el cap desaprovant. Em
costava respirar i tenia por. No recordo com la mare va venir a temps de socórre’m.

125Referència als moviments revolucionaris dels anys 1870-80 a Rússia i a l’assassinat del tsar Alexandre II en
un atemptat, el març de 1881 (N. del T.).
126Al·lusió a la petita obra de teatre de Puixkin El cavaller avar (N. del T.).
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El pare parlava sovint de l’honradesa del padrí com d’una elevada qualitat espiritual.
Per a un jueu, l’honradesa és saviesa i gairebé santedat. Com més enllà anem per aquestes
generacions de vells d’ulls blaus, més honrats i severs són. El repadrí Benjamin un cop va dir:
«Abandono el negoci i el comerç, no em calen més diners.» En va tenir prou exactament fins
al dia mateix que va morir: no va deixar ni un cèntim.
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QUATRE POEMES DE RAKHEL
Traducció de Marta Castillon

RAKHEL BLUVSTEIN: ELS MIRALLS DE LA VIDA
«Saps què és el més perillós que hi ha a la vida? Viure!»
(Rakhel Bluvstein, 1890-1931)

Si algú s’endinsa en la lectura dels versos de Rakhel Bluvstein penetra en els porus de la seva
vida, tot percebent els seus sentiments i veient la vida amb la seva mirada.
La poesia de Rakhel Bluvstein és un clar exemple de com, molt sovint, la vida i la literatura
encaixen formant un tot quasi indestriable. La seva lírica intimista és un mirall de les seves
experiències vitals que van des del cant al renaixement d’Erets Israel, passant per la seva
connexió amb el llac del Quineret, 127 als sentiments de solitud i malenconia en sentir la mort
molt propera a causa de la tuberculosi que va contraure. Una poesia molt personal que recull
les seves vivències i que s’aproxima bastant el que després esdevindrà la poesia de
l’experiència.Una poesia, d’altra banda, que sembla acostar-se a l’avantguardisme artístic i
literari que tot just començava a néixer a l’Europa de la primera meitat del segle

XX,

tot

experimentant amb el vers trencat o fragmentat i deixant que un sol mot formi un vers, jugant
amb els signes de puntuació o fent el·lipsis gramaticals.

127

Quineret és la transliteració al català del nom hebreu per designar el Llac de Tiberíades o Mar de Galilea.
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Però qui és Rakhel Bluvstein? Rakhel Bluvstein és una de les poetesses més importants i
més conegudes de la llengua hebrea, a banda de ser una pionera del sionisme. Es considera
la primera poetessa jueva de l’època moderna. La seva vida i la seva obra poètica han pres
proporcions gairebé mítiques per als lectors israelians.
Tot i tenir una part de la seva obra escrita en rus, el gruix més important de la seva lírica
és en hebreu. Es conserven un total de cent quaranta-quatre poemes escrits entre el 1920 i el
1931, després de fer alià. 128 Aquests poemes estan distribuïts ens els següents poemaris:
Safiah, (‘Rostoll’, 1927), Minegued (‘Des de lluny’, 1930) i Nebó (1932, publicat pòstumament).
Rakhel Bluvstein va néixer l’any 1890 a Rússia (potser a la ciutat de Viatka, al nord de
l’Imperi Rus, tot i que no se sap amb exactitud) en el si d’una família jueva tradicional, fet
que li permeté rebre una rigorosa formació religiosa que complementà amb la formació
acadèmica que rebé de l’escola socialista russa. Era una estudiant excel·lent, dibuixava,
escrivia poesia i llegia sense parar. Un dels fets més destacables dels seus primers anys de vida
és la mort de la seva mare, que li provocà un buit emocional important.
Amb dinou anys (1909) va decidir fer alià a la terra dels seus avantpassats, a Erets Israel,
amb una de les seves germanes. Es van instal·lar a Rekhovot, abans de fer vida a un quibuts
al costat del Quineret. Més tard arribà la seva altra germana. Ja ens els primers dies d’estada
a Israel, Rakhel se sentia bé amb si mateixa i integrada a la seva nova llar. Tot i que no sabia
hebreu, li agradava escoltar els nens petits com el parlaven mentre jugaven. Va ser aleshores
que va decidir callar durant un temps i no parlar ni escriure més en rus fins que no aprengués
hebreu. Els matins escoltava amb molta atenció com parlaven hebreu els nens de Rekhovot
—aquest hebreu d’expressió senzilla dels infants ha romàs en els seus versos— i a les nits
llegia la Bíblia en hebreu —raó per la qual passatges i figures bíbliques han deixat una evident
empremta en la seva poesia.
Es va dedicar de ple a treballar la terra, va deixar de dibuixar i va afirmar que «a Erets
Israel es ve a tocar l’aixada i a dibuixar la terra». Va ser en aquests dies que entrà en contacte
amb Khana Maizel, professora d’una escola d’agricultura per a noies dels quibuts del voltant
del Quiineret, i començà a estudiar les tècniques agrícoles. Treballava al camp de sol a sol i
se sentia feliç de treballar «amb les seves mans» la terra d’Erets Israel. En aquest sentit va
rebre les influències d’ Aaron David Gordon, pioner sionista vingut de Rússia com ella, que
creia en «la religió del treball». Fruit de l’influx de Gordon, de l’amor a la terra i del seu
arrelament al Quineret, Rakhel va escriure alguns dels seus poemes més bonics que
Alià és la paraula utilitzada per anomenar la immigració jueva cap a Erets Israel, un dels preceptes més
importants del judaisme. Etimològicament prové d'alià la-reguel, que significa ‘pelegrinatge’, per l'efecte
d'ascensió cap a Jerusalem durant els pelegrinatges regulats per a les festivitats de Pessakh, Xavuot i Sucot.
128
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expressen, amb entusiame i amb una forta sensibilitat, aquestes experiències i els sentiments
que li produïen.
Entre el 1913 i el 1916 es traslladà a Tolosa de Llenguadoc per aprendre les noves
tècniques agrícoles, amb la mala sort que va esclatar la Primera Guerra Mundial i no li va ser
possible retornar a Israel. Els sentiments d’enyor envers els amics del quibuts (la seva família,
al capdavall), envers el seu estimat Quineret i envers la seva terra van amarar la seva ànima.
Com a conseqüència d’aquests esdeveniments es va traslladar a Roma per estudiar art i
posteriorment a Odessa (Rússia) on es va dedicar a fer mestra de nens malalts de tuberculosi
i a redactar un primer llibre de records, A la riba del Quineret.
Rakhel va contreurela tuberculosi, malaltia incurable aleshores.El 1919 va poder retornar
finalment a Israel. Però de sobte tot va canviar i la seva vida va haver d’agafar un rumb ben
diferent al desitjat per ella. La llum del Quineret, el bàlsam, la felicitat serena que cantava en
el seu poema es van transformar en desencís i frustració. El desencís i els sentiments de
solitud de veure’s obligada a viure a Tel Aviv, lluny del seu estimat Quineret i privada de
treballar amb les seves mans la terra d’Erets Israel. I la frustació d’una maternitat estroncada.
A partir dels 1928 la tuberculosi va xuclar la seva força i la va empènyer a passar dies
estirada al seu llit, però no la va privar de la seva força creativa, d’escriure poemes que són
un recorregut emocional del seu patiment i de la seva solitud. D’aquests anys són la majoria
dels seus poemes, que envia al diari de tendència socialista Davar i que els lectors esperaven
delerosos de llegir cada divendres. Uns versos d’expressió senzilla i clara, però d’una gran
profunditat i humanitat, uns versos que transmetien unes emocions i uns sentiments que
empatitzaven de ple amb els seus lectors.
A la primavera de 1931 Rakhel va morir amb només quaranta-un anys però la seva poesia
perviu en la memòria d’Israel fins a avui en dia.
Si un dia aneu al Quineret, entre arbres frondosos, busqueu una làpida senzilla i amb un
sol nom: Rakhel. Si pareu atenció us ressonaran amb força els seus versos. I les seus
sentiments. I la seva vida.
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FELICITAT SERENA
Munt de sorra amarat de sol,
sobre aquest munt de sorra — tu i jo,
i en el cor —
felicitat serena.

Mitjos colors, mitges veus,
no cal preguntar, no cal respondre
mira, escolta.
Acarona’m amb la mà els cabells llisos.
I en el cor —
felicitat serena,
bàlsam.

(1925-1926)
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ESTÈRIL
Si tingués un fill! Nen petitó.
Rínxols negres i espavilat.
Li agafaria la maneta i passejaríem lentament.
Pels caminois del parc.
Nen.
Petitó.

Uri, li diria, Uri meu!
Suau i clar, és aquest nom tan breu.
Fragment lluminós.
El meu nen bru.
Uri, li diria!

Però encara que m’amargui com Raquel, la nostra mare.
Però encara que resi com Anna de Xilo.
L’esperaré.

(1928)
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LA MEVA FORÇA S’AFEBLEIX
Sigues bo amb mi, sigues bo amb mi!
Sigues-me pont estret damunt un abisme de tristesa, damunt la tristesa
dels meus dies.
Sigues bo amb mi, sigues bo amb mi! Sigues-me un bri de companyia.
Sigues suport per al meu cor, sigues arbre ombrívol damunt el desert
desolat.
Sigues bo amb mi! La nit és tan llarga, l’alba tan llunyana.
Sigues-me bri de llum, sigues joia sobtada.
Sigues-me el pa de cada dia!

(Poema publicat pòstumament)
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I POTSER AQUESTES COSES NO FOREN D’AQUEST MÓN
¿I potser aquestes coses no foren d’aquest món,
i potser
no vaig matinar a l’alba
per treballar a l’hort amb la suor del meu front?

¿I potser mai, en els dies llargs i ardents
de la sega,
des de dalt del carro carregat,
vaig lliurar la meva veu en una cançó?

¿I potser mai no em vaig purificar en el blau silenciós
i bondadós
del meu Quineret… oh, el meu Quineret,
has existit, o he somiat un somni?

(1927)

[De l’edició promoguda per la Plataforma Cultural Jueva — MOZAIKA]
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SIS POEMES DE YEHUDA AMICHAI
Traducció de Manuel Forcano
De Primers poemes (1948-1962)
EN TORNAR, VAN DIR-ME NO TENS CASA
En tornar, van dir-me no tens casa
i ja no et queda res. I que em toca fer la guerra
un altre cop
i vessar la meva pròpia sang,
i jo era un, ara molts, d’aquí a poc un de sol altra vegada.
El dia de l’aniversari del món,
van regalar-li idees noves
embolicades amb paper de diari i sang,
i jo vaig venir-hi amb les mans buides.
Jo era pobre, ara un indigent, d’aquí a poc un malaurat.
Sóc l’últim de la llista i entre la multitud el més baixet
però alt quan penso en la primavera i quan estimo.
Sóc un dels qui no esperen gaire,
les meves finestres obertes. No vull anar-me’n.
Jo era el meu pare, ara sóc jo, d’aquí a poc el meu fill.
Ja havia anat prou lluny, la guerra s’havia fet gran,
tot allò que pensava m’esgotava
i m’era feixuc com les mans de Moisès.
Però no hi havia ningú per aguantar-me-les.
I jo era d’on, ara sóc aquí, i d’aquí a poc cap a on.
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ORDRES A UNA CAMBRERA
No treguis els gots ni els plats
de la taula. No eixuguis
la taca de les estovalles. És bo que ho sàpiga:
han viscut en aquest món abans de mi.
Jo compro sabates que han estat abans d’un altre home.
El meu amic té els seus propis pensaments.
La meva estimada és la dona d’un altre home.
La meva nit la fan servir els somnis.
Als vidres de la meva finestra es veuen marques de pluja.
Als marges del meu llibre hi ha notes que d’altres han escrit.
Al pla de la casa on vull viure
l’arquitecte hi ha dibuixat gent estranya a la porta.
Al coixí del meu llit
hi ha la marca del cap d’algú que ja no hi és.
Per això, no treguis res
de la taula. És bo que ho sàpiga:
han viscut en aquest món abans de mi.
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JERUSALEM
En un terrat a la Ciutat Vella,
una bugada estesa a la darrera llum del dia:
el llençol blanc d’una dona que m’és enemiga,
la tovallola d’un home que m’és enemic
i que és per eixugar-li la suor del front.
I al cel de la Ciutat Antiga
voleia un estel.
I a l’origen del fil,
un nen
que no veig
a causa de la muralla.
Hem posat moltes banderes
han posat moltes banderes.
Per fer-nos creure que són feliços.
Per fer-los creure que som feliços.
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De També el puny fou una vegada una mà oberta i dits (1989)

EN LA HISTÒRIA DEL NOSTRE AMOR
En la història del nostre amor, sempre
un de nosaltres va ser una tribu nòmada
i l’altre un poble sedentari. Quan vam intercanviar els papers
tot va anar en orri.
El temps passarà davant nostre com les imatges d’un paisatge
davant els espectadors quiets d’una pel·lícula.
Fins i tot les paraules ens passaran
per la boca, i les llàgrimes
pels ulls. El temps passarà
per a cadascun de nosaltres al seu lloc.
I en la geografia del nostre continuar vivint,
qui serà una illa i qui una península
ho veurem clar només i cadascú a part
en les nits d’amor amb d’altres.
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NO DIGUIS SERÉ EL QUE VAIG SER
Vam ser feliços junts
com dos que en un anunci publicitari
fan propaganda d’una cosa que no serà mai seva.
I en els rètols del carrer hi havia direccions
i noms de llocs i molts nombres
però ni un sol cor que bategués vermell.
I no diguis seré el que seré
i no diguis el que va ser com si no hagués estat,
creu-te els somnis, creu-te les cases abandonades,
creu-te les cavernes, escolta el seu passat gloriós,
creu-te la cera damunt la taula
que va ser una espelma, que va ser rusc de mel
i no diguis seré el que vaig ser
perquè no seràs el que vas ser. I no oblidis
que també un tarongerar fosc floreix en blanc
i no m’oblidis.
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D’Ara enmig del soroll (1963-1968)

ÉS TERRIBLE RECONÈIXER
És terrible reconèixer morts
després d’una allau o d’un combat.
Però encara és més terrible reconèixer-los
quan són vius i caminen
o a les set del vespre van carrer amunt.
Quan l’oblit deixa de ser
i el record no ve a substituir-lo.
Perquè l’eternitat s’engalana només d’eternitat,
aigua morta dins de l’aigua
i s’alça també des de l’aigua,
els núvols només van entre núvols.
No pas així els homes:
es veuen obligats a anar entre ferro
i entre pedra
i entre allò que no els estima.
Jo tenia un oncle amb ferro
de la primera guerra mundial
per tot el cos, i el va dur
fins després de la segona.
I en morir van tornar a separar-se:
del ferro van fer-ne noves bombes
i del meu oncle oncles nous,
un nou oblit.

Aquestes versions, inèdites, formen part d’una nova antologia d’Amichai, amb vuitanta poesies fins ara no

traduïdes, que Manuel Forcano publicarà el 2016 en l’editorial Adesiara.
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DESPRÉS DEL DILUVI,
DE ROBERT GRAVES
Traducció de Miquel Àngel Llauger
Noè recobra el colomí
que al bec li porta un branquilló
d’una olivera que vol dir
que, si Déu vol parar els ruixats,
el món encara pot florir.
Sem, Cam i Jàfet fan un crit,
però esperar se’ls farà llarg,
fins que Noè no hagi sortit
i, contemplant els encontorns,
digui quin fat els està escrit.
«L’aigua que Déu ens va enviar,
on ha quedat?» Qui ho sap és Déu.
Noè veié un immens fangar
amb bocs negats, i amb ametllers
amb flor que malda per guaitar.
«Nois atrevits, quedeu aquí!
tot aquest llot d’aquí al voltant
el sol o el vent l’han d’endurir,
si és que volem posar uns taulons
al flanc de l’arca, i descendir.»
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Esposa i fills que el volen bé,
vaques i xais, pots de llavors,
bastó, ronsal, xorrac, paller:
Noè preveu viure feliç
amb tot el que ha de menester.
Canteu amb goig al cel tot clar,
Noès superbs del temps present!
Bé que sovint hem d’albirar
(tot lamentant-nos, més o menys)
fanguers que el sol no eixugarà,
és un regal l’arc de color
i el vi de Déu és vi de goig,
i, si Ell fa anar a l’escorxador
la mala gent, l’adorarem,
mentre ens ofega la pudor.
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DOTZE POEMES DE ZELDA
Traducció de Roser Lluch
Zelda Schneersohn-Mishkovski (Iekaterinoslav, Imperi Rus, actualment Dnipropetrovsk,
Ucraïna 1914 – Jerusalem 1984), coneguda simplement com a Zelda, filla, neta i besnéta de
rabins, es va criar en el si d’una família hassídica. Entre els seus il·lustres antecessors figura
el rabí barceloní del segle

XI

Judà ben Barzilai. Quan tenia onze anys, la seva família va

abandonar la Unió Soviètica i es va traslladar a Israel. Va ser mestra d’escola i tingué com a
alumne Amos Oz, que la recorda en Una història d’amor i de foscor.
És una de les grans veus de la lírica israelina. Dona profundament religiosa, no es pot
afirmar, tanmateix, que la seva sigui una poesia pietosa; es podria definir millor com a
intimista i transcendent, amb moltes referències a l’Escriptura i a la tradició i la mística jueva.
Malgrat que no és aplicable a tota la seva obra, no és desencertada la qualificació que en fa
Y. Akabiahu dient que la seva és «la poesia profana d’una dona religiosa».
Va publicar en revistes i només tardanament foren impresos els seus reculls: Pnai (‘Temps
lliure’, 1967), Ha-Carmel ha-i-niré (‘El Carmel Invisible’, 1971), Al tirkhak (‘No t’allunyis’,
1974), Ha-lo har ha-lo eix (‘Però si un puig, però si un foc’, 1977), Ha-xoni ha-marhiv (‘La
meravellosa diferència’, 1981) i Xe-nivdelú mi-kol merkhak (‘Més enllà de qualsevol distància’,
1984). El 1985 s’edità la seva obra completa: Xirei Zelda (‘Poesies de Zelda’)
Roser Lluch, que li va dedicar la seva tesi doctoral, 129 ens ofereix la primera versió catalana
de la lírica de Zelda.

129

Roser LLUCH OMS, Introducció, traducció i notes de ZELDA, Obra poética, Universitat de Granada (Literatura
Hebrea Contemporánea 11), Granada, 1995.
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VAIG FLORIR EN UNA CASA DE PEDRA
Vaig florir en una casa de pedra,
sense jou ni objectiu,
com fantasia estranya,
com ciclamen a la roca.
Jerusalem va capturar
la meva ànima lliure.
Em vaig submergir en la llum,
vaig oblidar el meu nom.
El seu abisme va capturar
la meva ànima alegre.
Em vaig submergir en la foscor,
en la maragda.
El seu secret va capturar
la meva ànima viva.
Em vaig submergir en els seus misteris.
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LA COSIDORA
De dia la seva caseta és deserta,
sense estimat, sense espòs;
a la nit hi domina una dama
distingida i fidel.
Quan emmalalteixi, l’abraçarà;
quan expiri, la besarà;
quan mori,
l’estrenyerà contra el seu cor fred,
amb mans de pols.
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ENCENEU ESPELMES
Enceneu espelmes!
Beveu vi!
El sàbat recull sigil·losament
el sol ponent.
El sàbat arriba lentament
duent a la mà la rosa del firmament.
Com podrà el sàbat plantar
una flor immensa i lluminosa
en un cor mesquí i cec?
Com podrà el sàbat plantar
la poncella dels àngels
en un cor carnal, foll i llibertí?
Com podrà créixer la rosa immortal
en una generació d’esclaus
de la destrucció,
en una generació d’esclaus
de la mort?
Enceneu espelmes!
Beveu vi!
El sàbat arriba sigil·losament
Duent a la mà la flor,
duent a la mà
el sol ponent…
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DAVANT DEL MAR
Quan vaig alliberar el peix daurat,
el mar va riure
i em va prémer
contra el seu cor lliure,
contra el seu cor desbordant.
Aleshores vam cantar junts
(ell i jo):
La meva ànima no morirà. La carronya pot regnar
en un corrent viu?
Ell va cantar així
per la seva ànima brogent,
i jo vaig cantar
per la meva ànima adolorida.
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POBRE DE MI QUAN MORI
Pobre de mi quan mori.
Càrrega pesada són les meves insensateses,
càrrega pesada és la tendresa.
Debades besa els meus ulls
l’aire del mar,
i m’acaronen amb mel i mirra
els prats del Carmel.
Menyspreo les esperances del sol
i les promeses dels plançons.
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LA MEVA PAU
La meva pau està unida amb un fil
a la teva.
Les festivitats estimades
i les meravelloses estacions de l’any
amb el tresor de perfums, flors,
fruits, fulles i vents,
la boira i la pluja,
la neu sobtada
i la rosada,
pengen del fil de la nostàlgia.
Tu, jo i el sàbat.
Tu, jo i les nostres vides
en l’encarnació anterior.
Tu, jo
i la mentida.
I la por.
I els parracs.
Tu, jo
i el Creador dels cels
sense ribes.
Tu, jo
i l’enigma.
Tu, jo
i la mort.
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CRISANTEM BLANC COM LA MORT
Crisantem blanc com la mort,
ondulat i impetuós
com una onada.
Crisantem blanc com la mort,
ondulat i impetuós
com el foc.
Ets
pensament meravellós de la tardor.
Tempestat del secret
del poeta oblidat
o alegria de l’amistat
d’una dona i llum
de l’albada
a la riba del riu
quan a l’habitació
s’apaga una espelma
darrere d’una altra.
Crisantem blanc com la mort,
i tremolós com la nostàlgia,
em cantes tant!
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AMISTAT
Una rosa de pètals daurats
va creuar la por de la llunyania
que hi ha entre la seva existència vegetal
i la sang de la meva existència
per ser amiga del meu cor.
Rosa silenciosa como el vellut
aliment de la meva ànima,
juntes compondrem poemes
en el palau de mirra
del cor del no-res,
juntes somiarem.
Una rosa de pètals daurats
eixuga la meva llàgrima.
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L’AMARGOR DE LA MORT
L’amargor de la mort passa
quan l’ànima se separa
tremolant
de les esperances terrenals.
Dels membres
i de la sang
l’ànima és arrancada.
Tot,
tot
s’enfonsa.
El subtil sentit de la vista
es projecta
cap al mar de gel
i la seva riquesa miraculosa
s’enfonsa.
Tot, tot
s’enfonsa.
Acaba el joc del foc
de la llum
i del temps,
ja no existeix gelosia entre
l’ànima i el no-res.
Cap passió,
cap color.
S’acaba el món.
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VAIG FER FORA DEL COR
Vaig fer fora del cor
totes les paraules
car el dia declinà
i la mare s’adormí.
La mare dormirà
fins que arribi
el Messies.
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CADA PERSONA TÉ UN NOM
Cada persona té un nom
que li ha donat Déu
i li han donat el pare i la mare.
Cada persona té un nom
que li han donat la seva talla i el seu somriure
i li ha donat el teixit.
Cada persona té un nom
que li han donat les muntanyes
i li han donat els seus murs.
Cada persona té un nom
que li han donat les estrelles
i li han donat els seus veïns.
Cada persona té un nom
que li han donat els seus pecats
i li ha donat el seu anhel.
Cada persona té un nom
que li han donat els seus enemics
i li ha donat el seu amor.
Cada persona té un nom
que li han donat les seves festes
i li ha donat el seu treball.
Cada persona té un nom
que li han donat les estacions de l’any
i li ha donat la seva ceguesa.
Cada persona té un nom
que li ha donat el mar
i li ha donat
la seva mort.
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L’AMISTAT DEL GESSAMÍ BLANC
A la Janette i en Rubi

El gessamí blanc que va arrelar tan formós
en el meu test
té pau al voltant de la seva bellesa.
En el palmell de mà de la seva fragància
s’adorm la meva ànima
somiant en una deu.
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LA LLENGUA DIU, D’AMIR OR
Traducció d’Arnau Pons

hassafà oméret: lifnei hassafà
omédet safà. safà hi aquevot
aqubim mixam.
hassafà oméret: xmà akhxav.
atà maqxiv: haià po
hed.

La llengua diu: abans de la llengua
viu una llengua. Una llengua són signes
sagnats d’allà.
La llengua diu: ara escolta.
Tu escoltes: hi ha hagut un eco
aquí.

qakh et ha’xtiqà venassé lixtoq.
qakh et hamilim venassé ledaber;
meéver lassafà hassafà hi petsa
xemimenu nigar venigar haolam.
hassafà oméret: ieix, ein, ieix,
ein. hassafà oméret: aní.
hassafà oméret: bo nedaber otkhà,
bo nemaixeix otkhà, bo taguid
xeamarta.

Agafa el silenci i prova de callar.
Agafa els mots i prova de parlar;
més enllà de la llengua, la llengua és una nafra
d’on raja i raja el món.
La llengua diu: hi ha, no hi ha, hi ha,
no hi ha. La llengua diu: jo.
La llengua diu: vinga, a veure si et pronunciem;
vinga, a veure si et palpem; vinga, digues que ets tu
qui ha dit.

¿Qui parla aquí? ¿És la llengua, a través del tu que ella s’ha assignat? ¿O és el tu qui, entotsolat
amb ella, la fa parlar? No hi ha dubte que aquí la llengua aporta la referència i també la
matèria. El poeta l’escolta per fer-li dir tot el que pot arribar a dir d’ella mateixa. És per això
que convé distingir entre la llengua que parla (Heidegger) i la llengua que diu. No és —no
són— el mateix. El dir de la llengua recolza en aquest cas sobre una anàlisi de l’estructura i
- 151 -

de les funcions que li són pròpies. Al final, hi haurà un tu que s’ha de mullar. Tot dependrà
d’ell. La realitat de la llengua penjarà d’aquest fil. Un subjecte produït en part per la llengua
—i palpat per la llengua— trobarà, tot escoltant-la, tot escrivint-la, la seva relació amb ella.
No podem començar a pensar aquest poema si no partim del fet que és el poeta qui diu que
la llengua diu.
¿I què és el que diu que diu? Diu que abans de (lifnei) la llengua ja hi ha llengua, o una
llengua (en hebreu no hi ha article indefinit). És com si diguéssim que abans del món ja hi
ha hagut món. Una llengua s’està allà dempeus, anteriorment. Aquest oméret (diu), tan segur
d’ell mateix, fa venir un omédet (‘s’està dreta’, o simplement ‘s’està’, ‘hi ha’) de manera gairebé
natural, amb una paronomàsia ostensible, que desplaça la llengua de l’àmbit sonor (el dir) a
l’àmbit físic (l’estar-se). Per això mateix, a causa de l’altre sentit que té també lifnei, espacial, a
més del temporal, es pot entendre que davant de la llengua es dreça una llengua, talment un
mur enfront d’un altre, potser una forma de presó o de cotilla, o simplement una protecció,
potser una mera contigüitat. El verb la’amod (‘estar-se dret’) inclina el lector o l’oient a pensar
que ha de ser «davant de» i no pas «abans de». És per desfer aquesta ambigüitat, i per subratllar
encara més aquesta anterioritat en el temps, que el poeta ha decidit de fer una esmena en el
poema i hi ha canviat el lifnei per un me’akhorei (darrere de). D’aquí que el text presenti dues
variants, i és així com el trobarem o el sentirem recitat.

«La llengua diu» es presenta com un poema sobre la llengua, sobre la capacitat de dir
i de dir-se de la llengua, emperò en realitat es tracta d’un poema que ens ensenya com es
construeix el subjecte de parla. És el «tu» qui satisfà, en darrer terme, els requisits del pla que
la llengua ha enginyat tot servint-se de la paraula «jo». Cap llengua no pot començar a contar
la seva història sense dir-se jo i sense dir-ho a un tu —o sense que s’hi digui jo i sense que
s’hi digui tu—; per tant, sense una vinculació efectiva amb l’alteritat que alhora la llengua
porta a la llengua. La construcció serà mútua.
Tot i això, el primer pronom que la llengua esmenta en el poema no és ni el «jo» (aní)
ni tampoc el «tu» (atà) sinó l’«ella» (hi), pel fet que l’hebreu no té el verb ser i empra els
pronoms personals per poder suplir aquesta manca. És quan es defineix a si mateixa i diu:
«una llengua són [hi, és a dir, ‘ella’, és a dir, ‘és’] petges / tacades d’allà» (safà hi aquevot / aqubim
mixam). Sembla que primer haurà calgut recórrer als pronoms que Émile Benveniste
anomena els de la no-persona (ell, ella) per poder arribar a formular un nosaltres (vers 13) inherent
al verb nedaber (parlem). Els tres últims versos són, de fet, els definitius i alhora representen
- 152 -

un problema crucial per al traductor (a dir veritat, són ben pocs els qui l’han provat de
resoldre). I és que la llengua fa transitiu el verb parlar (vers 13), un ús que és també una
manera de dir en què consisteix aquí la seva gràcia. És una petita violència que li permet de
posar la clau a la volta del poema. D’aquesta manera, el tu apostrofat (atà) esdevé allò parlat
(otkhà). ¿I qui és que el parla, a aquest tu? Ho fa el ‘nosaltres’ present en els verbs nedaber
(‘parlem’, vers 13) i nemaixeix (‘palpem’, vers 14).
El cas és que aquest nosaltres no formulat com a tal (enlloc no diu anakhnu), el
constitueixen el tu interpel·lat per la llengua (atà) i la llengua que diu jo (aní). Així doncs, és
el jo de la llengua qui demana la col·laboració del tu al qual ella s’adreça i li diu: «au va, tu i
jo —és a dir, nosaltres dos— parlarem el tu que ets. Tu seràs parlat per tu i per mi mentre
ens acarem l’un a l’altre. Jo i tu (¿recordeu Buber, oi?) et farem amb la paraula. Perquè tu ets
el resultat d’aquest estira-i-arronsa lingüístic entre tu i jo. I és això el que fa que la relació
exclusiva amb tu mateix et sigui impossible sense mi, per bé que a l’inrevés jo estic igualment
tolida i desvalguda.»
La llengua diu: rere la llengua
viu una llengua. Una llengua són signes
sagnats d’allà.
La llengua diu: ara escolta.
Tu escoltes: hi ha hagut un eco
aquí.
Agafa el silenci i prova de callar.
Agafa els mots i prova de parlar;
més enllà de la llengua, la llengua és una nafra
d’on raja i raja el món.
La llengua diu: hi ha, no hi ha, hi ha,
no hi ha. La llengua diu: jo.
La llengua diu: a veure si et fem parlant;
a veure si et palpem; a veure, digues que ets tu
qui ha dit.

Tant si és amb un lifnei temporal (‘abans de’) com amb un me’akhorei (darrere de), la
llengua es manifesta tot dient que hi ha un rerefons, una preexistència de llengua —diferent,
per força, d’ella, de la llengua que diu—, és a dir, una llengua d’abans de la llengua, que s’està
rere seu i que la limita, ja sigui en l’espai o en el temps. ¿És una invitació a una mise en abîme, en
el sentit que cada llengua —o tota llengua— tindria, doncs, una llengua al darrere, i així
successivament? ¿Una estructura en pell de ceba, com la del tsimtsum cabalístic, potser? Potser
no cal anar tan enfora amb la comparació. Potser és només una manera de dir que la llengua
té sempre, constitutivament, un doble fons. O que la llengua agafa una dimensió ontològica
i s’inaugura com a tal quan s’anuncia en un subjecte que hi fa néixer una consciència
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d’anterioritat que la depassa i alhora la limita, de manera que l’únic que pot començar a dir la
llengua, abans de dir qualsevol cosa, és que de llengua ja n’hi havia. Extrema feblesa, ben
mirat. Perquè si al principi va ser la llengua, es tractarà sempre d’un postprincipi o d’un
esdeveniment postinaugural. La irrupció des del no-res sembla, per tant, descartada.
Així doncs, si dir llengua vol dir dir damunt del que ja s’ha dit, el fet de dir que la
llengua diu implica una remissió de la llengua a la llengua, o també de la llengua a una altra
llengua, o fins i tot de la llengua a la metallengua. No té res a veure amb la constatació d’un
redir, d’una represa, d’una repetició («la qüestió essencial del re- en la llengua», que diu
Derrida). Hauria estat el cas si hi hagués hagut un referent primer, un original, un
començament, o almenys la convenció d’un punt zero —emperò mai no és ben bé així. De
fet, mai no és així en la cosa o en el fet llengua. Sempre hi haurà —diu el poema— una alteritat
lingüística o l’altra banda de la llengua que se’ns haurà avançat amb la pràctica d’algú que
n’ausculta el funcionament i que també es fa preguntes sobre la seva funció relacional, o
sobre la seva naturalesa dialògica.
Però la cosa és més complexa encara.
Si la llengua diu d’entrada, en el poema, un substrat de llengua, més endavant el
poema parlarà d’un «més enllà de la llengua» i hi tornarà a situar una llengua. Ara bé, aquella
d’allà és —diu— «una nafra» oberta i supurant, productora de realitat. El primer que se’ns
acut preguntar és qui és l’autor d’aquesta ferida que se suposa que és feta en el viu de la
llengua i que sagna o supura en la consciència de tot humà que parla (la tradició jueva en diu
un medaber). ¿Qui en deu ser l’agent o el culpable? ¿Qui és el causant d’aquest mal de llengua,
un mal i un dolor que permeten l’adveniment del món? Sembla que es tracti d’una agressió
originària que té lloc en cada subjecte i que és part constitutiva de tot ésser humà, i per tant
coextensiva a la humanitat mateixa. Potser el tret distintiu d’aquesta agressió és que és pròpia
de la llengua, inherent a la llengua, tramesa amb, per i en la llengua. És a dir, que la llengua és
lesiva i lesionable. Per tant, la veritat de la llengua seria, sens dubte, aquesta violència que, pel
fet de deixar marques que no cicatritzen, vehicula a través seu tot allò que és real —el món
de les existències. La llengua fa mal fins i tot quan fa bé. Per tant, hi batega tothora la qüestió
ètica. Porta en ella una malura, un dolor inespecífic. De fet, necessita aquest mal intern, aquest
esquinçament o aquesta lesió per poder ser una llengua, per bé que el mal no es manifesta
mai físicament, en la carn. Al seu torn, recíprocament, el món necessita una llengua-nafra per
manifestar-se. ¿I què fa el poeta si no és tenir cura d’aqueixa nafra, per tal de revifar-la i
mantenir-la ben encesa i sempre bategant? El poeta fica la llengua dins la nafra de la llengua
per fer-la tornar més virulenta. Ara bé, al mateix temps, en tant que subjecte ferit per aquest
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mal de llengua, el poeta haurà d’arribar a trobar la seva relació amb aquest mal. És a dir,
decidir quin tipus de relació hi mantindrà, ell també, amb aquest mal. I donar-hi un sentit.
No estar disposat a ser ferit per o amb la llengua —i concebre una llengua sense el
ferir-se— diu la por que fa el contacte. La por que fa la paraula que palpa.
No estar disposat a deixar-se ferir —no estar disposat a ser vulnerable— implica,
doncs, refusar la comunicació amb els altres. És, en darrer terme, no voler escoltar el que no
agrada sentir. Per això la primera ordre que emet la llengua és «ara escolta» (xmà akhxav).
Escoltar és —¿cal dir-ho?— l’entrada a la cosa relacional, el camí retent que mena a la cosa
social, i per tant a l’ètica i la política. No escoltar, també. Però de tota una altra manera.
Pel que fa a aquest poema, tenim la sensació que la llengua hi diu, a més a més, una
transcendència. No només quelcom transcendent. Per darrere seu (en direcció de l’arkhé
impossible), hi ha llengua, i aquesta llengua presenta, com tota llengua, les «petges» d’una
alteritat, els signes «tacats» d’una agressió, d’una contesa, d’una batussa —i són llegibles. Més
enllà d’ella mateixa, en l’àmbit de la metallengua, hi ha, contradictòriament, la fisicitat de les
coses, de manera que la physis esdevé el resultat de la nominació (¿recordeu Benjamin, oi?).
O potser cal dir (lluny de la fórmula teològica de Benjamin) que les coses —les coses que
compten de debò— advenen amb aquest flux de la llengua quan aquesta es bada amb el ferir
o arran d’allò ferit.
Així doncs, la llengua que diu es trobaria col·locada al mig d’un «teló de fons» que la
redobla (per darrere) i d’un «teló de boca» que la depassa (per davant) —si se’m permet l’ús
de termes escènics per escenificar aquest nou Gènesi lingüístic.
Sembla, per tant, que el poema no faci referència a l’evolució natural de les llengües
—amb el fet que darrere del català hi tindríem el llatí, per exemple—, sinó a una dimensió
diferent de la llengua, més aviat holística i també tautològica. Perquè quan ens posem a parlar
de llengua tot fa pensar que ella podrà més que nosaltres. Ja que ens acula a un laberíntic
atzucac.
Es pot dir, doncs, que parlar del que la llengua diu ens aboca sempre a un
bandejament dels veritables inicis. Només podem dir amb certesa que el que s’hi presenta
com a origen és un discórrer sobre aquest mateix origen —un ús continuat i infatigable del
mot. Tot discurs serà sempre secundari i substitutiu. Des de sempre una llengua s’haurà estat
allà amb les seves maneres de dir «hi ha» i de dir «no hi ha» —o «és» i «no és» (¿recordeu
Parmènides, oi?). Una reducció en síl·labes (eix, ein, eix, / ein; versos 11 i 12) concentrarà la
capacitat de dir l’enunciació de l’existència. Fins i tot les lletres començaran la dansa de la
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permutació, i passaran d’un «no hi ha» (ein: àlef, iod, nun sofit) a un «jo» (aní: àlef, nun, iod)
en un mateix vers (12).
Qualsevol revelació sobre la llengua que pretengui ser originària no serà sinó, com
diu Bollack en parlar d’Heràclit i del logos, «poema o tribuna, tribunal o processó religiosa».
La llengua sempre ens vindrà carregada de doctrina o de doxa. A més a més, els humans no
solen adonar-se que la seva manera de comportar-se depèn de la percepció que en tenen
(recordem Heidegger). Per afegitó, la llengua no es pot desempallegar mai de l’ambigüitat
que li és constitutiva, i que és el que li dóna, al subjecte que l’empra, una extraordinària
llibertat. (El cert és que la llengua és variable i ambigua perquè està lligada a la percepció, i
per tant a l’abisme de l’alteritat.) Són aquesta ambigüitat i aquesta llibertat les que fan la seva
força heurística. El poema dóna fe, tot ell, d’aquest control de l’incontrolable. La creació
verbal hi és posada al servei de l’anàlisi verbal. Fins que s’hi fan indestriables.

Però fixem-nos en l’anatomia ja que es tracta d’un cos, si més no fragmentat o
disponible per parts. En hebreu, la paraula ‘llengua’ (safà, literalment llavi) diu alhora ‘la vora’
(safà), ‘la riba’ (safà), ‘el marge’ (safà), ‘la llinda’ (safà) i ‘el límit’ (safà). El marge de la llengua és
aquí una llengua —o pura llengua. I viceversa: la llengua és riba. Frontera en si i també de si.
Punt de contacte del sec i de l’humit. D’aquí ve, no pas la seva capacitat de rajar, de sagnar,
de traspuar, que és innegable, sinó el seu poder de quedar-ne marcada i de fer llegible i
inestroncable aqueixa costura. És un espai intranquil, de fricció i de tensió constants, amb
ferides, forats, fenedures, fonts.
Aleshores, si la llengua és aquí llavi i per tant frontera, això vol dir que la llengua és el
llindar de la inclusió i de l’exclusió, de l’hospitalitat i del rebuig (no debades Hélène Cixous
recorda que totes les fronteres són polítiques). Per això, en el poema la llengua s’associa a la
sang. I és així perquè la història de la humanitat és sagnant, de la mateixa manera que el
xibbólet del relat bíblic és també sagnant. Una frontera delimitada per una manera de dir
esdevé, en un moment donat, una pena de mort.
El llavi del poema vindrà a orlar aquest lloc de la surgència. La llengua és, d’aquesta
manera, un voraviu que sagna. Tot ve d’allà. També l’arbitrari. Ara bé, el vertigen resulta al
capdavall d’una estratificació, d’una història. Vista així, viscuda així, la llengua s’assembla
força a la rosa rilkeana: una superposició, no pas de parpres, sinó de llavis, l’un damunt de
l’altre, l’un contra l’altre; un amuntegament infinit de pètals lingüístics. I, al bell mig, aquest
subjecte que hi dorm, però que aviat serà anomenat «tu» (atà) per la llengua que diu «jo» (aní)
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i que a la vegada el parla (otkhà), és a dir, una llengua que no només l’anomena sinó que el
parla.
La llengua parla, així doncs, dins l’ull de l’ànima de cadascú. I porta en ella el treball
en milfulls dels poetes. El tot fullejant dins l’u. Per això mateix, elucidar la llengua amb la
llengua és un acte temerari i quixotesc. I tanmateix el poema conjura aquesta dificultat. La
dificultat de dir què cosa és aquest dir. I malgrat tot el poema també ens convida a entrar en
el seu joc, que no és ben bé el de l’ou i la gallina però s’hi acosta moltíssim. Simplement mira
de donar comptes d’una visió de la llengua, que és —diríem— totalitzadora. Més i tot. La
llengua és totalitat i infinit —si se’m permet tancar amb aquest manlleu de Levinas. Tant pot
anar cap a un costat com cap a l’altre. Un cloure’s en la totalitat. Un obrir-se a l’infinit.
*

*

*

Amb aquestes revelacions sobre la llengua, la llengua s’ha ofert al poeta de bon
començament. Bo i parlant d’ella. Almenys és així com ell la sent, sempre primera i sempre
amatent. Sempre nafra. Sempre nafrant.
Pel que fa a ell, hi trobarà el seu propi bé i també el seu propi mal. I hi trobarà també
el bé i el mal dels altres. Si la primera a dir és ella, tot seguit és el poema qui afirma que «una
llengua són petges / tacades» (aquevot / aqubim), i vénen d’allà (mixam), cosa que ens fa pensar
en esdeveniments tacats de sang (aqubim midam), una expressió lexicalitzada (aqov midam). ¿Per
a què serveix la paronomàsia si no és per a eixamplar els llavis de la nafra? De bon principi,
ja hi hauria, doncs, dues paronomàsies seguides. La primera: aquevot aqubim, que és explícita.
La segona: aqubim mixam, implícita amb aqubim midam.
El poema s’ha escrit d’una certa manera, amb la intenció de ser llegit així. No és que
pretengui comunicar un saber essencial —com pot semblar d’entrada—, sinó que més aviat
es presenta com una iniciació a la llengua per mitjà de la poesia. Sense el poema, ¿què seria
d’aquesta llengua que diu? Ella diria, sí, una vegada i una altra, és cert, però ¿i què? ¿Tindria
gaire sentit sense que ningú no en fes l’atestat amb una filigrana analítica? ¿O no és més aviat
una demostració del fet que la llengua diu en sondar-la? Si el poema es fa amb poemes, ¿la
llengua no es farà pas amb llengües també? Hi ha una relació molt estreta entre la naturalesa
de la llengua que diu i la lletra d’aquest poema tal com ha estat escrit. La mà del poeta ha
volgut deixar-hi palès tot un teixit d’associacions que crepiten així que hi passa un ull oïdor.
La llengua que diu es confon així amb la invenció del poeta que ho escriu.
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La llengua sagrada del Gènesi bíblic, la llengua que ha emprat Déu per crear, s’ha
girat suara cap a un passat diferent, el dels Vedes i dels Upanishad. El poema testimonia més
la vida intel·lectual d’una època recent en la història d’Israel —una època marcada per un
interès en l’Índia i en les religions de l’extrem orient— que no pas una «ontologia del
llenguatge». La llengua és des d’antic la cosa pròpia de l’home. L’expedició que el poeta
emprèn aquí se situa en una tradició remota i espiritualitzant que s’enfondeix en els misteris
del llenguatge. El poema té la forma d’una revelació i d’una iniciació, encara que impliqui en
el fons una col·laboració: «digues que ets tu / qui ha parlat». ¿És la mà d’un artista la que
actua? ¿És la llengua en tota la seva puixança, a través d’algú que s’hi dóna? ¿És un text
especulatiu o ha estat brollat? ¿No és, potser, que és brollat en la mesura que especula?
L’especulació, ¿no mena a brollar?
La referència primordial recolza sobre una auscultació; la utilització que se’n fa ve
controlada per la reflexió. No debades, com ja s’ha vist, el «jo» (aní: àlef, nun, iod) apareix al
final del vers 12, que comença per «no hi ha» (ein: àlef, iod, nun sofit). Fins i tot la Càbala és
convidada aquí a treure el nas amb l’anagrama.
Simptomàticament, la traducció alemanya que se n’ha fet comença dient: Die Sprache
spricht, en una innegable al·lusió a Heidegger. ¿És això, però, el que cal llegir-hi d’una manera
tan orientada? ¿Hassafà medabéret? ¿S’aguanta dreta (omédet), potser, la llengua que parla, tal
com ho sap fer la llengua que diu (oméret)? El joc no és de cap de les maneres capriciós.
Significa un redreçament.

El cert és que el jo que diu, quan diu de debò, cosa que en si és un fet extraordinari i
rar, no es confon pas amb la llengua que parla, ja que és l’humà que es manifesta singularment
per mitjà d’una separació en el si de la llengua. El seu saber, que és alhora un saber fer,
l’empeny a abandonar la generalitat per trobar-se amb la llengua cara a cara, i això el porta a
voler entendre la matèria que li permet de dir el que ella es mor de ganes de dir. L’imperatiu
«ara escolta», el durà a escoltar-se. La composició nova que ell proposa amb aquest poema
prové d’aquesta trobada, d’aquest enfrontament dialèctic i intern.
Com va dir Celan: «En realitat, mai no és la llengua mateixa, la llengua en si, la que
aquí obra, sinó sempre i tan sols un jo que parla sota l’angle d’incidència particular de la seva
existència, i que s’interessa pel contorn i l’orientació. La realitat no és, la realitat vol ser
cercada i obtinguda.»
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Potser també per això hi ha una sentència dels Upanishad que va en aquesta mateixa
línia: «Si un no desitja conèixer la llengua, coneixerà el qui parla». Una altra interpretació diu:
«No demanis què és la llengua: coneix el qui la parla.»
Com en l’homofonia de Parmènides, la llum (phos en grec i or en hebreu) diu l’home
(en grec, phos és una de les maneres de designar-lo). I l’home és Amir Or.
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«ESCOLTA, ISRAEL» I ALTRES POEMES:
LES QÜESTIONS JUEVES D’ERICH FRIED
Traducció de Bartomeu Prohens
1

L’anomenada «qüestió jueva» apareix en el segle

XVII

a Europa (en primer lloc a

Anglaterra) com a pregunta per l’«emancipació» dels jueus europeus, és a dir, com a pregunta
per la seva integració en una societat que aspirava a la Il·lustració. Amb el temps aquest terme
en alemany, die Judenfrage (la qüestió o la «pregunta» dels o pels jueus), experimenta una
lamentable transformació en el seu significat. Si Karl Marx podia dedicar-li un text en el qual
lligava aquesta «qüestió» o «pregunta» amb la dissolució del sistema burgès —quin sentit
tindria «la pregunta en qüestió» (i permeteu-me el joc de paraules) en una societat plenament
humana, en una humanitat socialitzada de debò—, a partir de final del segle XIX el sentit de
la pregunta pren diverses direccions. Per una banda, apareix el sionisme que reivindica la
necessitat d’un territori on establir el poble jueu. Per l’altra, el significat de la qüestió esdevé
més problemàtic a causa de l’antisemitisme europeu. Ja al segle XX, la pregunta pels jueus és
més aviat plantejada com a problema. D’aquí a una «solució final de la qüestió jueva»
(Endlösung der Judenfrage) dels nazis hi ha moltes passes que caldria analitzar, però que no
poden aparèixer, malauradament, en aquesta breu presentació.
El tràgic destí dels jueus de l’Europa continental determina la vida i per tant
l’experiència del jove Erich Fried, nascut el 1921 a Viena i nen prodigi, que el 1938 —apunt
d’acabar els 17 anys— es troba en una situació inesperada i desesperada. Ell mateix ens diu
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que l’annexió del seu país «em convertí de ser un estudiant austríac de batxiller en un jueu
perseguit». Mort el seu pare com a resultat d’un interrogatori de la Gestapo malgrat ser
unpolitisch, és a dir no significat ni interessat per la política, el jove estudiant fuig del seu país
a través de Bèlgica per instal·lar-se a Londres, on treballa com a bibliotecari, on esdevé obrer
en una fàbrica i fins i tot es dedica a la tasca química de producció de llet. Una versatilitat tan
gran no impedeix que acabi concentrat en la producció literària, sempre compromès amb la
política concreta de cada moment. El 1943, per exemple, abandona el Kommunistichen
Jugendverband austríac de Londres perquè considera inacceptable la influència de
l’estalinisme. A partir de 1944 comença a publicar els seus poemes. A part de la seva
producció literària, treballa de 1952 a 1968 per a la BBC.
És durant el turbulent 1968 que Erich Fried apareix a la República Federal Alemanya
i es converteix en una autèntica molèstia per a les autoritats a causa de la seva defensa del
moviment juvenil. Una carta acusatòria al setmanari Der Spiegel, amb la qual protestava per la
mort el desembre de 1971 del terrorista Georg von Rauch —qui morí en un tiroteig amb la
policia— provocà la denúncia del socialdemòcrata Klaus Hübner, aleshores Polizeipräsident
(màxima autoritat de la policia) de Berlin-Oest. L’ajuda del seu amic, el famós escriptor
Heinrich Böll, va ser un factor decisiu per tal que el procés contra Fried acabés el 1974 amb
l’absolució.
El seu llibre Liebesgedichte (Poemes d’amor) (1979) aconsegueix una gran popularitat. Així
i tot, el poeta continua amb la seva obra de protesta contra tot el que considera injust en el
món. El 1982 obté la nacionalitat austríaca sense renunciar a la britànica. Mor el 1988 a la
República Federal Alemanya i és enterrat a Londres.

2

Què podem dir de la relació d’Erich Fried amb el judaisme? Crec que el millor que es
pot fer és remetre als seus poemes, que sempre són reaccions creatives i de protesta com a
resposta a situacions d’injustícia. Ateu confés, la seva crítica es dirigeix tant contra el judaisme
com contra el cristianisme. Ell mateix afirma haver estat religiós només durant la seva
infància. El seu poema «Wer weiss etwas von einem (Echod mi jodea)» (2) és tota una
declaració de principis.
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El poeta parteix d’una cançó litúrgica («Qui en sap res d’Un, de Dos...») per
manifestar la seva posició davant l’experiència religiosa. L’experiència que té Fried de la
religió es veu reflectida en els seus jocs de paraules lamentablement impossibles de vessar en
català, excepte en el darrer vers del poema mencionat, que m’ha permès el goig de reproduir
la paronomàsia Krieg/Krug amb guerra/gerra. Una excepcional, és a dir fantàstica excepció,
en una tasca que pot resultar desagradable quan el traductor es veu obligat a callar davant el
ric i oportú vocabulari alemany que permet punyents ironies. Només donaré la pista al lector
atent referint-me als dos primers versos d’aquest poema: Eins ist die Einsamkeit («Un és la
solitud»), Zwei ist der Zweifel («Dos és el dubte»). Qui vulgui entendre els poemes sense saber
alemany li queda almenys la seguretat que no he anat (quasi) mai més enllà d’una traducció
que expliqués el significat dels poemes. Al capdavall no crec que fos útil farcir de notes totes
les ocurrències de Fried basades a relacionar paraules semblants (die Egel schwimmen... und die
Engel verschwimmen —«les sangoneres neden... i els àngels s’esvaeixen») (2). No acabaríem mai.
Per tant, el lector queda lliurat o bé a la lectura en català, que exposa el pensament del poeta,
o a l’ús d’un diccionari on vegi en alemany sons semblants que apunten a significats
evocadors però també sovint ambigus. Afortunadament no es tracta d’explicar vers per vers
un vocabulari tan amarat filosòficament com el del pensador Martin Heidegger, qui per cert
es trobaria en les antípodes de Fried.
Així i tot, la cronologia ens ajuda. El poema «Wer weiss etwas von einem (Echod mi
jodea)», escrit el 1948, ens remet al moment que els britànics lliuren el territori de Palestina a
uns hebreus que en proclamen la independència com a estat d’Israel, fet que provoca la
immediata reacció dels països àrabs veïns. La simpatia que sembla manifestar Fried en el seu
«Ägypten» (1946) (3), que remet a Ex 14, rep la seva resposta (el Gegengedicht o «contrapoema»)
a «Bibelfest» (4) (1967), títol que literalment significa «ferm com la Bíblia» però es refereix a
qui té un coneixement exhaustiu del text sagrat. Fried interpreta el coneixement del text com
a excusa o més aviat justificació (Freibrief, literalment ‘carta lliure’, que és també un document
oficial de permissió per fer allò que en principi està prohibit, un salconduit en definitiva) per
a noves accions (für neue Taten), on la paraula die Tat (‘l’acció, l’acte’) té un ressò en alemany
que ens evoca Tatmotiv, Tatwaffe, Straftat, respectivament ‘motiu de l’acció, arma de l’acció,
acte punible’. Für neue Taten es pot traduir literalment per ‘per a noves accions’, però d’alguna
manera evoca alhora ‘per a nous crims’, sobretot en el context del poema.
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Ens movem, aleshores, en un veritable Meersund (3), mot inventat per l’autor
d’impossible traducció. Potser el poeta juga amb la plausible associació merament fonètica
de Meer (‘la mar’) i Sumpf (‘llacuna’), on aquest darrer evoca la situació desesperada de l’exèrcit
dels EUA lluitant a les aigües fangoses del Vietnam. Una interpretació més senzilla apunta a
entendre Sund com a abreviatura de Sünde, ‘pecat’. Fins i tot, i aquesta és la interpretació més
plausible, ens podem imaginar una ruptura del substantiu que deixa la mar al principi i
converteix l’und, la conjunció copulativa i, com a preparació del darrer vers que apunta a la
mort dels fills dels egipcis. La lectura literal és traduir la paraula per ‘estret’, l’accident
geogràfic que trobem a Gibraltar, a Dinamarca o a Calais. El problema és que «estret», der
Sund, es diu avui en dia més aviat Meerenge o fins i tot Strasse, camí. Tant de bo fos tan
senzill entendre la poesia, sempre evocadora de múltiples sentits.
Emperò això no ens desvia dels problemes de traducció lligats als d’interpretació. El
poema «Agÿpten» (3) ha de ser llegit, insisteixo, amb «Bibelfest» (4) com a contrapunt. Al
capdavall, a «Bibelfest» se’ns recorda que «en l’aigua i en la sorra s’escriu la mentida», com en
el poema que encapçala aquesta breu antologia, «Höre, Israel» (1), se’ns posa al davant la
intenció dels enemics de l’estat d’Israel d’empènyer a tots els jueus a la mar. Perquè de fet
trobem aquí tot un conjunt de «qüestions jueves» que no poden ser jutjades de manera
maniquea, com si el que no és blanc hagués de ser negre. El lector dels poemes trobarà
aquesta advertència més avall com a avís.
Hi ha, doncs, nombrosos matisos. Preguntar o qüestionar-se esdevé un fil conductor
inseparable de la història. En el «mar de pecat» (així interpretaré ara Meersund) trobem el
leitmotiv que ajunta totes les qüestions o preguntes jueves d’Erich Fried. Per una banda
l’autor pot recórrer sense inconvenients al Nou Testament perquè al cap i a la fi Jesús és un
mestre (rabí) i no el Senyor en tant que Segona Persona de la Trinitat: vegeu «Nachfolge»
(14). En el poema «Fortschritt» («Progrés») (5) Fried ironitza sobre la facilitat de reconèixer
els errors quan la comparem amb la impossibilitat de reparar les injustícies comeses. Tot això
són també qüestions jueves perquè víctimes foren els jueus.
L’ambigüitat esdevé quasi un enigma en el text «Die armen Schweine» («Els pobres
porcs») (8), al·lusió a un exorcisme de Jesús (Mc 5, 9-13). El poema es refereix a un episodi
d’aquest evangeli, en el qual un endimoniat s’adreça a Jesús amb una queixa. «Qui hi ha entre
tu i jo?», expressió semítica que pressuposa un enfrontament entre dos i la intenció de
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resoldre’l. Aleshores, en preguntar-li Jesús al dimoni pel seu nom, el dimoni confessa que el
seu nom és Legió «perquè som molts». Els dimonis demanen a Jesús que els enviï a un ramat
de porcs que pasturava per aquell indret. «Aleshores els esperits impurs sortiren i entraren en
els porcs, i el ramat es precipità pel pendís fins al llac, cosa de dos mil, i s’ofegaren en el llac.»
(Mc 5, 14). Ara bé, com ens ajuda aquest episodi a entendre el poema de Fried?
Aquí són els personatges més malvats (des del primer ministre britànic Chamberlain,
que practicà la política d’apaivagament amb Hitler, fins a Zia-ul-Haq, dictador de Pakistan de
1977 a 1988) els qui són devorats pels porcs que després es llencen a la mar per morir. Els
«pobres porcs» semblen ser els devoradors dels veritables dimonis, porcs (o truges)
innocents. Que cadascú interpreti el poema en funció de com entengui la identitat dels porcs,
que poden ser aquells condemnats a eliminar-los o a ser eliminats pels tirans del segle

XX.

Sovint l’intent d’eliminar-los comportava i comporta l’eliminació d’un mateix. Matar
«dimonis» exigeix el sacrifici definitiu.

4

El que més preocupa el poeta, així i tot, és el tema de «Höre, Israel» («Escolta, Israel»)
(1), escrit en ocasió de la Guerra dels Sis Dies el 1967. En aquest poema ens mostra un poble,
el seu malgrat tot, dominat o lliurat a les mateixes forces o Mächte (1) que quasi van destruirlo durant els anys de persecució als territoris controlats pels nazis. Les víctimes, certifica
Fried, han esdevingut alumnes avançats i ara són botxins per no haver sabut o volgut
aprendre la «lliçó» de la història. El poeta creu descobrir l’error ja no en la política fàctica dels
governants israelians, sinó en els textos dels pares fundadors del sionisme a final del segle
XIX.

És en aquests on es troba l’ou de la serp, un error espiritual o intel·lectual des del

principi, el pecat original del sionisme. És aleshores quan l’austríac d’origen jueu es posa el
mantell del profeta i crida a Israel per tal que es converteixi. La crida a convertir-se (umkehren)
(1) és literalment una exhortació a girar (um) o donar la volta i tornar (kehren) a una actitud
oposada a la bel·licosa dels sionistes.
El model que Fried proposa és el del rabí Hil·lel (c. 110 aC ‒ c. 9 dC), que incidí en
la regla d’or proclamada ja a Moisès a Lv 19,18: «Has d’estimar al proïsme com a tu mateix,
perquè Jo sóc el Senyor.» En el darrer poema d’aquesta breu antologia, «Fragen in Israel»
(«Preguntes a Israel») (15), les paraules del rabí apunten a una immediata aplicació de la
norma. Ajornar-la és trair-la. La tradició rabínica de Hil·lel té també el seu contrapunt en els
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personatges Judit i Jael. Aquí sí que he de confessar la meva perplexitat. El Llibre de Judit,
de devers l’any 100, és de fet deuterocanònic, és a dir que, com que només ens ha pervingut
en grec, no forma part del cànon dels textos sagrats jueus, ni de les esglésies protestants o
reformades. El text ens presenta Judit, una dona valenta que es presenta en el campament
del general assiri Holofernes, el qual, enamorat d’ella, hi confia i resulta decapitat. L’assassinat
del general assiri col·loca Judit en el mateix nivell que Moisès i els seus continuadors, primer
Josuè i més tard els Jutges. Jael és un personatge marginal del llibre dels Jutges, en el qual juga
un paper primordial per assassinar. El context històric és la Palestina (Canaan) anterior a la
monarquia de Saül i David. La jutgessa Dèbora ha de fer front a l’atac d’un exèrcit dirigit pel
comandant Sisserà. Jael assassina Sisserà de manera similar a Judit. La diferència és que aquí
ens trobem amb dos textos prou allunyats en el temps. El llibre de Judit és apòcrif per al
judaisme; el llibre dels Jutges, i la gesta de la jutgessa Dèbora, formen part dels fragments
més antics de l’Antic Testament. De fet, el càntic de Dèbora és considerat un dels textos
primordials del textos sagrats del poble hebreu. El càntic és un magníficat precursor del que
farà Anna en haver engendrat Samuel, i alhora aquest és el model sobre el qual es construeix
el càntic de lloança de Maria segons Lc 1,46-55.
Què vol criticar Fried? Òbviament el recurs a l’assassinat per traïció. Per altra banda,
els textos de la tradició ens presenten Judit i Jael com a heroïnes que salven el poble hebreu
de la destrucció. En aquest sentit, com així no col·locar-les al costat d’una Gudrun Ensslin
(1940-1977), terrorista alemanya de la RAF (Rote Armee Fraktion o Fracció de l’Exèrcit
Roig)? Ensslin participà en cinc atemptats amb quatre víctimes. Empresonada el 1972, se
suïcidà el 1977. O al costat d’Ulrike Meinhof (1934-1976), culpable igualment de quatre
morts i suïcidada també durant el seu empresonament? És clar que Fried no veu en elles
terroristes, però tampoc heroïnes que desitgen la llibertat i la justícia, com Judit i Jael. I això
que Ensslin i Meinhof eren dones valentes, sens dubte, a qui no haurien tremolat les mans a
l’hora de matar un Heydrich o un Himmler.
Emperò no, no és per aquí on captarem la relació de la poesia de Fried amb la tradició
jueva. Els poemes «Sintflutlied» (Cançó del diluvi universal) (10) i «Nach?» («Després?») (11)
ens parlen de l’episodi narrat a Gn 6-8, la història de Noè. L’ocell que ja no torna amb la
branca d’olivera és el signe de la pau, de la reconciliació entre Déu i els homes. La ira de Déu
s’esvaeix. Fried, és clar, ho interpreta com a final de les contradiccions. Ell envia un ocell a la
fidelitat i a la traïció, al gegant i al nan. Tothom és reconciliat (10). Sobre les causes del diluvi
trobarem una sola resposta: els homes. Una advertència a la dita «després de mi el diluvi»,
que alimenta, sempre segons Fried, la política dels EUA, aquí paradigma de tota política
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capitalista, centrada en l’explotació de la terra que comporta la injustícia. Igualment podem
pensar, per descomptat, que la injustícia comesa contra els homes comporta el menyspreu
per la terra on habiten. En definitiva, com ens diu en la seva obra «Beim Wiederlesen eines
Gedichtes von Paul Celan» («Amb motiu de la relectura d’un poema de Paul Celan») (7), la
«figura» o «personatge» anomenat Déu no té gens de sentit perquè no hi pot haver «cap cançó
més enllà dels homes.» El que els homes han d’abandonar (convertir-se, girar-se en sentit
contrari) és la seva tendència a lliurar-se a les «forces» que practicaren l’Holocaust a Europa
i no repetir-ne els fets. Les sandàlies egípcies abandonades a punta de canó dels soldats
d’Israel (1) és el que cal deixar. En cas contrari, els egipcis continuaran ofegant-se o cremantse en el desert, com el 1967 i en les històries bíbliques. En cas contrari, els enemics dels jueus,
entre els quals Fried no s’hi troba, tindran l’excusa perfecta per enviar-los a la mar. El que
preocupa (preocupava) Fried és que el temps, a llarg termini, sempre sol fer voltes. Els
«poders» sembla que són els mateixos, però llurs interessos es decanten ara vers uns ara vers
els altres. I els jueus, i l’estat d’Israel, s’ha situat en el centre d’aquest terbolí d’ambició i poder.
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1
HÖRE, ISRAEL

ESCOLTA, ISRAEL

1.

1

Nicht als Fremder und nicht als Feind
von Haβ gegen euch entzündet
ich spreche als einer von euch
der auch Irrwege kennt

No com a foraster ni com a enemic
encès contra vosaltres amb odi
jo parlo com un de vosaltres
que també coneix camins equivocats

In den Gaskammern und in den Öfen
wo eure Familien vergingen
wurden auch meine Verwandten
vergast und verbrannt

Dins les cambres de gas i en els crematoris
on les vostres famílies expiraren
també els meus parents foren
gasejats i cremats

Seither kämpfe ich gegen das
was dahin geführt hat
gegen die Mächte
die Hitler zur Macht verhalfen

D’aleshores ençà lluito contra el
que hi portà
contra les forces
que pujaren Hitler al poder

Sie sind noch nicht verschwunden
von dieser Erde
und was tut ihr?
Ihr laβt euch von ihnen fördern

No han desaparegut
d’aquest món
i què feu vosaltres?
Us deixeu afavorir per elles

2.

2

Sie wollen das gleiche von euch
was sie von Hitler wollten:
Ihr sollt Vorposten sein
für ihre Ordnung der Welt

Volen de vosaltres el mateix
que volien de Hitler:
heu de ser l’avançada
per a llur ordre del món

Darum muβ ich das Bittere sagen
in eure Ohren
die ihr im Unrecht verstopft
wie zur Zeit der Propheten

Per això he de dir el més amarg
a les vostres orelles
que estan tapades en la injustícia
com a l’època dels profetes

Auch wenn es bitter schwer ist
auch wenn ihr es mit Bitterkeit heimzahlt
aber ihr sollt nicht sagen können
das sagten euch nur eure Feinde

També si és amargament difícil
també si vosaltres pagueu amb amargura
però no ho heu de poder dir
això només us ho deien els vostres enemics

und später soll es nicht heiβen;
Zur Zeit als die Juden noch siegten
sprach keiner von ihnen
gegen ihr eigenes Unrecht

i més tard no s’ha de dir;
en el moment en què els jueus encara guanyaven
cap d’ells parlà
contra llur pròpia injustícia
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3.

3

Ihr habt in Europa
die Höllen der Höllen erlitten
Verfolgung Vertreibung
langsamen Hungertod

Vosaltres, a Europa, heu
patit l’infern dels inferns
persecució expulsió
mort lenta de fam

die Gewalt der Mörder
die Hilflosigkeit eurer Schwäche
die Urform des Unrechts
das nichts als die eigene Macht kennt

la violència dels assassins
la impotència de la vostra debilitat
la forma més primitiva de la injustícia
que no coneix res més que el propi poder

Ihr habt eure Henker
beobachtet und von ihnen
den Blitzkrieg gelernt
und die wirksamen Grausamkeiten

Els vostres botxins
heu observat i d’ells
heu après la guerra llampec
i les crueltats eficients

Was ihr gelernt habt
das wollt ihr jetzt weitergeben
Kinder der Zeit des Unrechts
erzogen in seinem Bild

El que heu après
ara voleu tornar-ho a lliurar
fills del temps de la injustícia
educats a la seva imatge

4.

4

Ihr seid tüchtige Pflanzer geworden
ihr habt die Wüste bewässert
doch die Armen die vor euch dort wohnten
die habt ihr weggedrängt

Heu esdevingut cultivadors eficients
heu portat l’aigua al desert
però els pobres que hi vivien abans
vosaltres els heu expulsat

Eure Gönner die Saatgut schickten
und Geld für euere Arbeit
und Waffen für euere Macht
sehen: die Saat geht jetzt auf

Els vostres patrocinadors enviaren llavors
i diners per al vostre treball
i armes per al vostre poder
ho veuen: la sembra surt ara

Nicht nur Pflanzen:
An Stelle des ungerechten
Hasses der euch verfolgt hat
sät ihr heute gerechteren Haβ

No solament plantes:
en lloc de l’injust
odi que us ha perseguit
sembreu avui un odi justificat

Ich wollte nicht
daβ ihr im Meer ertrinkt
aber auch nicht daβ andre durch euch
in der Wüste verdursten

No voldria
que us ofeguéssiu a la mar
però tampoc que altres per causa vostra
es morin de set en el desert

Als ihr verfolgt wurdet
war ich einer von euch
Wie kann ich das bleiben
wenn ihr Verfolger seid?

Quan éreu perseguits
vaig ser un de vosaltres
Com puc romandre-hi
quan sou els perseguidors?
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5.

5

Ihr habt nicht von den Völkern gelernt
sondern von ihren Herren
Ihr seid nicht mehr Opfer der andern:
ihr selbst wollt andere opfern

No heu après dels pobles
sinó de llurs senyors
Ja no sou víctimes dels altres:
vosaltres mateixos voleu sacrificar-ne d’altres

eurer vergänglichen Macht
von der ihr glaubt sie genügt
um den Armen ihr Land zu nehmen
auf dem sie saβen

amb el vostre poder fugisser
del que creieu que és suficient
per prendre als pobres la terra
damunt la qual s’asseien

6.

6

Ihre Gesichter
sind euren Gesichtern ähnlich
ihre Sprache
ist eurer Sprache verwandt

Llurs rostres
són semblants als vostres
llur llengua
està emparentada amb la vostra

Auch sie taten manchmal Unrecht
Nicht alles ist schwarz oder weiβ
Ihr beide seid gebrannt
von der selben Sonne

També ells feren a vegades injustícies
No hi ha res blanc o negre
Ambdós esteu cremats
pel mateix Sol

Aber euer Unrecht war gröβer
denn ihr habt euch Land geben lassen
von denen die kein Recht hatten
es euch zu geben

Però la vostra injustícia ha estat major
perquè us heu fet donar terra
d’aquells que no tenien cap dret
de donar-vos-la

Zwar ihr selbst wart bedrückt wo ihr herkamt
mehr als andere Kolonisten
doch die Armen im Land das ihr nahmt
waren nicht schuld daran

Cert fóreu oprimits allà d’on vinguéreu
més que altres colonitzadors
així i tot els pobres en el país que agafàreu
no en tenien cap culpa

Zwar ihr selbst wart arm
aber immer noch reich gegen die
deren Boden ihr kauftet
fast wie Yankees einst den der Indianer

Cert vosaltres mateixos fóreu pobres
però encara rics comparats amb aquells
el sòl dels quals compràreu
quasi com els ianquis un dia el dels indis
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7.

7

Kehrt um! kehrt um!
Die euch Geld oder Waffen gaben
werden nicht immer da sein
um euch zu schützen

Convertiu-vos! Convertiu-vos!
Aquells que us donaren diners i armes
no sempre hi seran
per tal de protegir-vos

Umkehren wird nicht leicht sein:
Der Haβ der Armen lebt lange
und viele wünschen euch das
was einst ihr euren Peinigern wünschtet

Convertir-se no serà fàcil:
L’odi dels pobres viu molt de temps
i molts us desitgen allò
que abans us desitjaren els vostres turmentadors

Doch euch bleibt kein anderer Weg
euch die Zukunft zu öffnen
wenn es nicht eine Zukunft
der ewig Verhaβten sein soll

De fet no us queda cap altre camí
d’obrir-vos al futur
si aquest futur no ha de ser
el de l’eternament odiat

Kehrt um! kehrt um!
Die euch Geld oder Waffen geben
brauchen euch nur als Söldner
gegen die Zukunft

Convertiu-vos! Convertiu-vos!
Aquells que us donen diners i armes
us necessiten només com a mercenaris
contra el futur

gegen das Ende der Ausbeutung
gegen die Hoffnung der Armen
gegen die Völker
die eure Brüder sein sollten

contra el final de l’explotació
contra l’esperança dels pobres
contra els pobles
que haurien de ser els vostres germans

8.

8

Zwar unter denen sind solche
die haben gerufen:
»Alle Juden ins Meer!«
Das sind keine Stimmen der Zukunft

Certament n’hi han entre ells
que han cridat:
«Tots els jueus a la mar!»
Aquestes no són veus del futur

Aber vergeβt nicht
es sind nicht alle dasselbe
so wie auch bei euch nicht alle
dasselbe denken

Però no oblideu
que no tots són el mateix
com també entre vosaltres no tots
pensen el mateix

In Ägypten und Syrien
waren andere Kräfte am Werk
als in den Palästen
Arabiens oder Jordaniens

A Egipte i Síria
estaven en marxa altres forces
que en els palaus
d’Aràbia o Jordània
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9.

9

Die Könige riefen zum Haβ auf
Sie kennen kein anderes Mittel
ihre Untertanen
anzustacheln zum Kampf

Els reis invocaren l’odi
Ells no saben d’altres recursos
per tal que llurs súbdits
s’incitin a lluitar

doch auch die Feindschaft der anderen
habt ihr erworben
Ihr seid nicht schuldlos daran
daβ sie gegen euch sind

Però també l’enemistat dels altres
us heu aconseguit
Vosaltres no sou innocents
del fet que estiguin contra vosaltres

Und vergeβt auch nicht:
In New York in Hamburg und London
schrieben die Zeitungen
freundlicher über die

I tampoc no oblideu:
A Nova York a Hamburg i Londres
escriviren els diaris
més amistosament sobre aquells

aus deren Ländern die Rufe
zum Völkermord kamen
über Feisal und Hussein
als über Ägypten und Syrien

dels països dels quals vingueren
les crides al genocidi
sobre Faisal i Hussein
que sobre Egipte i Síria

Denn die Könige wollen sie stützen
aber die Länder die sich mühsam
hintasten zum Sozialismus
zu Falle bringen

Perquè als reis els volen protegir
però als països que amb esforç
s’inclinen vers el socialisme
els volen fer caure

Und dazu sollt ihr ihnen dienen
mit Haut und Haaren
mit eurem ganzen Vermögen
von dem sie euch etwas ersetzen

I a damunt heu de servir-los
amb pell i cabells
amb tota la vostra fortuna
de la qual us han reparat una mica

10.

10

Wenn ihr euch nicht zu gut seid
für diese Rolle
nicht zu tüchtig und nicht zu klug
nicht zu menschlich und unabhängig

Si no sou prou bons
per aquest paper
no prou hàbils i no prou llests
no prou humans i independents

dann werdet ihr abhängen
von den dürren Trägern des Unrechts
wie ein Gehenkter abhängt
von seinem Galgen

aleshores dependreu
dels portadors estèrils de la injustícia
com un penjat penja
de la seva forca

als warnendes Beispiel
wohin die Tapferkeit führt
und die Tüchtigkeit wenn sie verführt ist
dem Unrecht zu dienen

com a exemple que adverteix
vers on porta el coratge
i la destresa quan és seduïda
per servir a la injustícia
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11.

11

Ich sage das nicht für die
die euch immer schon Feinde waren
und nur neue Vorwände suchen
für ihren alten Haβ

No ho dic per aquells
que sempre foren enemics vostres
i sols cerquen nous pretextos
per al seu antic odi

auch nicht für die unter euch
die lernten von ihren Hassern
sich selbst zu hassen
oder sich häβlich zu finden

tampoc per aquells entre vosaltres
que aprengueren d’aquells que els odiaven
a odiar-se a si mateixos
o a trobar-se lletjos

Doch ich sage das gegen die
die sich heute erschaffen wollen
nach dem Ebenbild ihrer Vernichter
um selbst Vernichter zu werden

De fet ho dic contra aquells
que avui es volen crear
segons la imatge dels seus anorreadors
i esdevenir anorreadors ells mateixos

den wenn die euch beherrschen
vernichten sie trotz ihrer Siege
zuletzt sich selbst
wie das eure Vernichter taten

perquè aquells que us governen
s’anorreen malgrat llurs victòries
finalment a si mateixos
com feren els vostres anorreadors

Und ich sage das auch
gegen die falschen Freunde
die eure Not benützen
um euch tiefer in Schuld zu verstricken

I us ho dic
contra els falsos amics
que necessiten la vostra penúria
per embolicar-vos més en la culpa

Gegen die die euch vortreiben wollen
bis es zur Umkehr zu spät ist
um ihre Zwecke zu fördern
mit eurem Blut

Contra els qui us empenyen
fins que sigui massa tard per la conversió
per impulsar llurs metes
amb la vostra sang
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12.

12

Ihr habt die überlebt
die zu euch grausam waren
Lebt ihre Grausamkeit
in euch jetzt weiter?

Vosaltres els heu sobreviscuts
als qui us foren cruels
Viu encara llur crueltat
ara dins vosaltres?

Eure Sehnsucht war so zu werden
wie die Völker Europas
die euch mordeten
Nun seid ihr geworden wie sie

La vostra enyorança era ser
com els pobles d’Europa
que us assassinaven
Ara heu esdevingut com ells

Den Geschlagenen habt ihr befohlen:
»Zieht eure Schuhe aus!«
Wie den Sündenbock habt ihr sie
in die Wüste getrieben

Als colpejats heu ordenat:
«Llevau-vos les sabates!»
Com a boc expiatori els heu
expulsats al desert

in die groβe Moschee des Todes
deren Sandalen Sand sind
doch sie nahmen die Sünde nicht an
die ihr ihnen auflegen wolltet

a la gran mesquita de la mort
on les sandàlies són sorra
tot i que no assumiren el pecat
que els volíeu atribuir

Der Eindruck der nackten Füβe
im Wüstensand
überdauert die Spur
eurer Bomben und Panzer

La impressió dels peus nus
en el desert de sorra
perdurarà més que els senyals
de les vostres bombes i tancs

(1967)
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2
WER WEISS ETWAS VON EINEM
(ECHOD MI JODEA)

QUI EN SAP RES D’UN
(EKHOD MI IODEA)

Eins ist die Einsamkeit
Zwei ist der Zweifel
Drei ist das Dreinschlagen oder das Dreinsichfügen
Selig ist wer nicht bis Drei zählen kann:

Un és la solitud
Dos és el dubte
Tres és batre’s en ell o bé afegir-s’hi
Sant és qui no sap comptar fins a tres:

Eins ist ihm Eintracht
Zwei ein blühender Zweig
Drei die Dreifaltigkeit
das entfaltete Eine

Un és per a ell concòrdia
Dos una branca que floreix
Tres la trinitat
l’u desplegat

Zählt der Einfall der Einfalt mehr
die Verzweiflung des Zweiflers
oder die Dreistigkeit
die nicht zahlt, sondern zielt?

Compta l’ocurrència de la innocència més
la desesperació de qui dubta
o la impertinència
que no compta, sinó que apunta?

Die Egel schwimmen im Wasser
im Grund kriechen Engerlinge
und die Engel verschwimmen über der Luft.

Les sangoneres neden dins l’aigua
en el sòl s’arrosseguen les larves d’escarabat
i els àngels es desdibuixen sobre l’aire.

Euch aber ekelt, euch Armen, vor allen drei
Reichen.

A vosaltres però, vosaltres pobres, us fan fàstic
sobretot tres regnes.

Engel über dem Ekel, reich mir den Arm
gib mir den Mut zur Armut und auch zum
Unmut,
zu den Gedanken, die keiner mir danken wird,
denn ihr Besitz erfüllt das Herz mit Entsetzen.

Àngel per damunt del fàstic, dóna’m la mà
dóna’m el coratge de ser pobre i també del
desgrat,
els pensaments que no m’agrairà ningú,
ja que posseir-los omple el cor d’espant.

Ich habe mich nachts zu meinen Ängsten gesetzt,
die sind nun meine engsten Freunde geworden.
Die Sorgen sorgen für mich, das Furchtbare wird
mir furchtbar
und der Krieg wird ein Krug, der geht zum
Brunnen des Lebens.

M’he situat de nit davant les meves pors,
que així s’han convertit en els meus amics més
propers.
Les preocupacions tenen cura de mi, el que és
espantós m’espanta
i la guerra esdevé una gerra, que va a la font de
la vida.

(Escrit el 1948, publicat el 1958)

- 175 -

3
ÄGYPTEN

EGIPTE

Sie haben die wüsten Soldaten ausgesandt
in den Wüstensand
Kein Bote

Ells enviaren als erms soldats
en el desert de sorra
Cap missatger

Und Pharao fuhr
und verrohte Rotten noch mehr
ins Rote Meer

I el faraó guià
i embrutides quadrilles encara més
en el Mar Roig

Wer schafft die Sklaven her?
Keine Botschaft
kein Boot

Qui tornarà els esclaus?
Cap missatge
cap vaixell

Im Sandmeer
im Meersund
sind meine Söhne tot

En el mar de sorra
en l’estret de mar
els meus fills són morts

(1946)
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4
BIBELFEST

FERM COM LA BÍBLIA

Seit Moses
gilt es als gut
daβ Ägypter
sterben

Des de Moisès
es dóna per bo
que els egipcis
morin

Ihr Tod
soll gerechte
Strafe
der Krieg gegen sie

Llur mort
ha de ser un just
càstig
de la guerra contra ells

soll anders
sein
als alle
anderen Kriege

ha de ser
diferent
a totes
les altres guerres

Das alte
Buch
wird ein Freibrief
für neue Taten

L’antic
llibre
esdevé un salconduit
per a noves accions

Ins Wasser
und in den Sand
wird die Lüge
geschrieben

En l’aigua
i en la sorra
s’escriu
la mentida

Mit der blutigen
Wahrheit
die verdurstet
oder verbrennt

Amb la veritat
sagnant
que mor de set
o bé crema

(1967) Befreiung von der Flucht. Gedichte und Gegengedichte
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5
FORTSCHRITT

PROGRÉS

Nach neunzehn Jahrhunderten
wurde in Rom verkündet
daβ Israel nicht Kollektivschuld
am Tode Christi trägt

Després de dinou segles
es proclamà a Roma
que Israel cap culpa col·lectiva
porta en la mort de Crist

Nun werden auch
die toten Juden erklären:
Wir wurden niemals erschlagen
von Christenhand

Ara també
declararan els jueus morts:
Mai no fórem assassinats
per mans de cristians

(1967) Anfechtungen
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6
JUDENFRAGEN

QÜESTIONS JUEVES

Das leise Lachen
der alten chassidischen Frager
in welcher Betonkammer hat es geendet
im welchem Husten
mit welchen Kristallen
aus welchen Büchsen der Degesch

El riure en veu baixa
dels antics qüestionadors hassídics
a quines cambres de formigó acabà
a quin tossir
amb quins vidres
de quines llaunes de la Degesch*

Und die klugen Witze
mit dem traurigen Achselzucken
(sorgfältig aufbewahrt
von Philosemiten)
wem sind sie zugeteilt worden
zur Wiedergutmachung

I els acudits enginyosos
amb el trist encongir les aixelles
(conservats amb cura
per filosemites)
a qui han estat assignats
com a compensació

Denen die schreien: Uns! Uns!
denen die spielen
Verkehrte Welt und arabische Landeskinder
im Judenland zu Juden der Juden machen
und lachen über sie
un nicht über sich

a aquelles que criden: a nosaltres! A nosaltres!
a aquells que juguen
al món a l’inrevés i que nens de països àrabs
en el país dels jueus converteixen en jueus dels jueus
i se’n riuen d’ells
i no de si mateixos

(1972) Die Freiheit, den Mund Aufzumachen

* Degesch: Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung empresa alemanya que fabricava el
Zyklon-B emprat en els camps d’extermini. El nom de l’empresa, per cert, seria: Societat Alemanya per a la
Lluita Contra els Paràsits.)
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7
BEIM WIEDERLESEN EINES
GEDICHTES VON PAUL CELAN

AMB MOTIU DE LA RELECTURA
D’UN POEMA DE PAUL CELAN

»es sind

»hi ha
encara cançons per cantar més enllà
dels homes»

noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen«

Lesend
von deinem Tod her
die trächtigen Zeilen
wieder verknüpft
in deine deutlichen Knoten
trinkend die bitteren Bilder
anstoβend
schmerzhaft wie damals
an den furchtbaren Irrtum
in deinem Gedicht das sie lobten
den weithin ausladenden
einladenden
ins Nichts

Llegint
des de la teva mort
les gràvides línies
un altre cop lligades
en els teus nusos clars
bevent les imatges amargues
xocants
doloroses com aleshores
en el terrible error
en el teu poema que alabaren
al descarregat en gran mesura
convidat
en el no-res

Lieder
gewiβ
auch jenseits
unseres Sterbens
Lieder der Zukunft
jenseits der Unzeit in die wir
alle verstrickt sind
Ein Singen jenseits
des für uns Denkbaren
Weit

Cançons
certament
també més enllà
del nostre morir
Cançons del futur
més enllà de la mala hora en què
tots estem travats
Un cantar més enllà
del que ens és concebible
lluny

Doch nicht ein einziges Lied
jenseits der Menschen

Així i tot ni una sola cançó
més enllà dels homes

(1972) Die Freiheit den Mund aufzumachen
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8
DIE ARMEN SCHWEINE

ELS POBRES PORCS

Und Neville Chamberlain?
Von den Schweinen gefressen

I Neville Chamberlain?
Menjat pels porcs

Und Adolf Hitler?
Von den Schweinen gefressen

I Adolf Hitler?
Menjat pels porcs

Und Josef Stalin?
Von den Schweinen gefressen

I Josef Stalin?
Menjat pels porcs

Und Konrad Adenauer?
Von den Schweinen gefressen

I Konrad Adenauer?
Menjat pels porcs

(die dann nach Empfang der heilige
Sterbesakramente
selig in dem Herrn verschieden sind)

(que després de rebre el sant sagrament
de l’extremunció
moriren santament en el Senyor)

Und Reagan und Margaret Thatcher?
Von den Schweinen verschmäht

I Reagan i Margaret Thatcher?
Rebutjats pels porcs

Und Sadat und Begin
Und Chomeini und Cia-ul-Haq?

I Sadat i Begin
I Khomeini i Zia-ul-Haq?

Tod oder lebend
von den Schweinen gefressen

Vius o morts
menjats pels porcs

die dann toll wurden und sich
im nahen Wasser ertränkten

que després es tornaren bojos i
s’ofegaren en les aigües més properes

(1982) Das Nahe suchen.
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9
GLAUBENSFRAGEN

QÜESTIONS DE FE

Einfalt

Simplicitat

Als Kind glaubte ich:
Die Dreifaltigkeit
ist ein altes
gütiges Gesicht
das drei Falten hat

Quan era nen creia:
la Trinitat
és un vell
i bondadós rostre
que té tres arrugues

Unterwegs

De camí

Die Gläubigen ziehen
etwas unsicher durch das Leben
Mit einem Fuβ in der Hölle
und mit einem Flügel im Himmel

Els creients caminen
una mica insegurs a través de la vida
amb un peu a l’infern
i amb una ala en el cel

Den Ungläubigen ist es leichter
ihr Gleichgewicht zu bewahren
Sie stehen fest und sicher
mit beiden Füβen im Grab

Per als no creients és més senzill
conservar el seu equilibri
Estan drets ferms i segurs
amb ambdós peus a la fossa

Und die Teufel warten schon daβ sie
für den Himmel die Füβe und Flügel
braten dürfen – gewürzt
mit Unglauben und mit Glauben

I els dimonis esperen de fet que ells
tinguin dret a cremar per al cel
peus i ales, picant
amb fe i sense fe

Lichtquelle

Font de llum

Das Licht der Hölle
hinter mir
ist so stark
daβ ich meinen Schatten
vorauswerfe
(falls ich hinkomme)
noch auf den Himmel

La llum de l’infern
darrere meu
és tan forta
que projecto al davant
la meva ombra
(en cas que arribi)
encara finalment al cel

(1982) Da Nahe suchen
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10
SINTFLUTLIED

CANÇÓ DEL DILUVI UNIVERSAL

Ein Vogel für das Tal
und ein Vogel für den Berg
und ein Vogel für den Baum auf halbem Hang
und ein Vogel für den Riesen
und ein Vogel für den Zwerg
und ein Vogel für den Traum denn der ist krank

Un ocell per a la vall
i un ocell per a la muntanya
i un ocell per a l’arbre a mig pendent
i un ocell per al gegant
i un ocell per al nan
i un ocell per al somni, que està malalt

Ein Vogel für den Träumer
und ein Vogel für die Tat
und ein Vogel der von Traum und Taten singt
und ein Vogel für die Treue
und ein Vogel für Verrat
und ein Vogel der den Ölzweig nicht mehr bringt

Un ocell per al somiador
i un ocell per a l’acció
i un ocell per aquell que canta el somni i les accions
i un ocell per a la fidelitat
i un ocell per a la traïció
i un ocell que ja no porta la branca d’olivera

(1982) Das Nahe suchen
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11
NACH?

DESPRÉS?

Eine Expedition
aus den Vereinigten Staaten
fand am Berghang des Ararat
in versteinertem Schlamm Skelette
von Menschen die in der Sündflut
ertrunken waren
Am Hals trugen sie Amulette
mit Keilschriftzeichen
—auf allen die gleichen—
die sagten: »Nach uns die Sündflut!«

Una expedició
dels Estats Units
trobà a les costes de l’Ararat
en el fang petrificat esquelets
de persones que en el diluvi universal
s’havien ofegat
Al coll portaven amulets
amb signes cuneïformes
—sobre tots els mateixos—
que deien: «després de nosaltres el diluvi»!

Die Archäologen
erstatteten Bericht
nach Washington
worauf ihr Forschungsergebnis
als »bedenklich für die
politische Moral
und deshalb geheimzuhalten«
eingestuft wurde

Els arqueòlegs
feren un informe
per a Washington
amb la qual cosa el resultat de llur recerca
fou classificada
com a «greu per a la
moral política
i per tant a silenciar»

(1982) Das Nahe suchen
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12
JUDITH

JUDIT

Als man den Kopf vor ihr trug
und sie als Retterin ausrief
und alle Männer ihr huldigten
lächelte sie

Quan se li posà el cap al davant
i se la proclamà salvadora
i tots els homes celebraren amb alegria el seu poder
ella va somriure

und konnte sich nicht entsinnen
ob dieser Tote
sie wirklich zuvor noch
erkannt hatte oder nicht

i no podia recordar
si a aquest mort
l’havia conegut abans
realment o no

Seit jener Nacht
wurde sie in ihrem Traum
umarmt und bezwungen
von starken geköpften Männern

Des d’aquella nit
en somiar fou
abraçada i forçada
per homes forts i decapitats

(1985) Um Klarheit – Gedichte gegen das Vergessen
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13
JAËL

JAEL

Sie hatte den Flüchtling Sisera
eingeladen
und ihm Milch gegeben
und ihn verborgen in ihrem Bett

Al fugitiu Sisserà l’havia
convidat
i li havia donat llet
i l’havia amagat dins el seu llit

Dann nahm sie nachdenklich
einen langen Nagel
und setzte die Spitze
an die Schläfe des Schlafenden an

Aleshores agafà pensativa
una tatxa llarga
i en col·locà la punta
sobre el cap del dorment

Ihr Hammer traf den Nagel
genau auf den Kopf
Was sie dabei empfand
das steht nicht in der Bibel

El seu martell encertà la tatxa
amb precisió damunt la cabota
El que ella amb això va percebre
no es troba a la Bíblia

Die Richterin Deborah
sang laut vor dem Volk ihren Ruhm:
»Gesegnet in ihrer Hütte
sei Jaël unter den Weibern!«

La jutgessa Dèbora
en cantà la lloança fort davant el poble:
«Beneïda en la seva cabana
sia Jael entre les dones!»

Doch Jaël blieb gestraft:
Nie mehr durfte sie fühlen
wie das war einen Nagel
zu schlagen in einen Kopf

Així i tot Jael va romandre castigada:
Pus mai no va poder sentir
com era això de clavar
una tatxa en un cap

(1985) Um Klarheit – Gedichte gegen das Vergessen.
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14
NACHFOLGE?

IMITACIÓ?

Den ihr Herr nennt
der hat sich selbst
nie Herr genannt
der wollte nicht euer Herr sein

A qui dieu Senyor
ell, a si mateix,
mai no es digué Senyor
ell no volia ser el vostre Senyor

Glaubt ihr jetzt
wenn ihr ihn immer so nennt
daβ ihr wirklich
in seinem Sinne redet?

Creieu ara
quan sempre li dieu això
que vosaltres realment
parleu com ell volia?

(1985) Um Klarheit- Gedichte gegen das Vergessen
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15
FRAGEN IN ISRAEL

PREGUNTES A ISRAEL

In einer ungerechten Welt
gerecht sein
ist schwer
wenn man sein will.
Rabbi Hillel hat schon gefragt
vor 2000 Jahren:
»Wenn nicht ich für mich bin
wer denn ist für mich?«

En un món injust
ser just
és difícil
si hom vol ser.
El rabí Hil·lel ja preguntà
fa 2.000 anys:
«Si jo no estic a favor meu
qui està a favor meu aleshores?»

Aber nur noch selbstgerecht sein
weil andere ungerecht waren
(und das waren nicht die
gegen die man jetzt selbstsüchtig ist)?
Rabbi Hillel hat schon gefragt
vor 2000 Jahren:
»Doch wenn ich nur für mich bin
was bin ich?«

Però ser vanitós per la pròpia justícia
perquè altres foren injusts
(i no eren així aquells
contra els quals ara hom és egoista)?
El rabí Hil·lel ja preguntà
fa 2.000 anys:
«De fet si només jo estic a favor meu
què sóc jo?»

Heute fragen das Viele in Israel:
»Wenn wir nicht auch für die Palästinenser sind
was sind wir?
Welcher Feinde verspätetes Spiegelbild
sind wir dann?«
Aber andere sagen: »Das ist Zukunftmusik
Nichts für heute«
Rabbi Hillel hat schon gefragt
vor 2000 Jahren:
»Und wenn nicht jetzt
Wann?«

Avui molts pregunten això a Israel:
«Si no estem també a favor dels palestins
què som nosaltres?
Quina imatge tardana de l’enemic en el mirall
som doncs nosaltres?»
Però altres diuen: «Això és música del futur
no res per avui»
El rabí Hil·lel ja preguntà
fa 2.000 anys:
«I si no és ara
Quan?»

(1985) Um Klarheit- Gedichte gegen das Vergessen.
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DIÀLEGS

ANTÒNIA VICENS:

«Les novel·les les veus arribar, vénen frontals. La poesia no, la poesia és el vent.»
Lucia Pietrelli

De cabells i pensaments clars. Generosa a l’hora d’escriure i a l’hora de conversar. Amb molts llibres
que carrega damunt les espatlles, o millor dit que serva dins els ulls, i amb un poemari nou a punt de veure
la llum. Entre narrativa i poesia, Antònia Vicens és literatura meticulosa, veu personal i cadència calibrada.
LUCIA PIETRELLI: Una vegada, en una entrevista amb motiu de la publicació del poemari Sota el
paraigua, el crit, vares dir: «Els versos em cauen a trossos del cel.» I les novel·les, en canvi, d’on et vénen?
ANTÒNIA VICENS: Jo em record escrivint novel·les de petita, des de sempre. I quan
encara no sabia escriure, m’imaginava històries com si les parets del dormitori fossin una
pantalla de televisió. Com que la meva habitació no tenia finestres, jo me’n creava una. Eren
els anys 40, no hi havia llibres a les cases, ni llibres infantils. Jo tenia ganes d’entendre les
coses. Veia la gent que pel carrer del poble xerrava i per una paraula, o amb una sola paraula,
reia o plorava. M’adonava que les paraules tenien una gran força i pensava: si jo també tenc
paraules, ho podré arribar a entendre tot. Llavors m’imaginava que les estava col·leccionant.
Escrivia les meves històries mentalment. Mentre les meves amigues anaven col·leccionant
trossos de roba de nylon que ens arribava de contraban i que pel fet de ser transparent es
considerava pecat tenir-ne, i paper de caramels, perquè en aquells temps de pobresa el paper
que embolcallava els caramels era prou cobejat com per ser col·leccionat.... jo anava com
boja darrere la força, darrere el poder de les paraules. Escriure, per a mi, representava una
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necessitat enorme d’anunciar allò que no m’agradava. Aquell ambient on creixia no
m’agradava, veia que hi havia molts pocs horitzons per a les dones i per això sempre dic que
la mística em va salvar una mica perquè m’obria altres camins, immaterials sí, però almenys
podia somniar. Quan, a través de les monges, vaig tenir accés per poder llegir Teresa d’Àvila
i altres místiques, se’m va disparar la imaginació i vaig pensar que podia anar més enllà
d’aquelles donetes que anaven pel carrer amb una servilitat resignada, gens qüestionada, que
havien fet la Primera Comunió com l’acte més important de la seva infantesa, s’havien casat
i després ja arribava la Comunió de les filles i la seva pròpia mort. Tot al dictat de l’Església
Catòlica. Mon pare era republicà, però no ho podia dir, i jo no entenia el perquè. Si no te
n’anaves amb les altres nines a missa o al mes de Maria, no hi havia res més per poder sortir
de casa. A l’hora d’escriure, jo agafava tot això, tot el que veia...
LP: I tot això que no t’agradava també ho deies en veu alta, o escrivies allò que no t’agradava just
perquè no ho podies comunicar als altres d’una manera diferent?
AV: Per començar, a una nina no l’escoltaven mai. I a Santanyí, als anys 50, no hi havia ni
biblioteca. Qui em podia entendre? O fer-me companyia? Em record solitària. Que em
quedàs a casa a escriure en lloc de jugar amb les amigues, era vist com a una cosa molt
estranya. Record que hi havia un jove ingressat en el psiquiàtric, i la seva tia, que era la seva
tutora, li va dir a ma mare: «Catalina, vés molt alerta amb la teva filla, que el meu nebot va
començar així, va començar escrivint.» Sí, és un món difícil d’imaginar. 39 graus a l’ombra, per
exemple, parla de tot això: aquell món de poble, aquell món dels obrers de Cala d’Or.
Escrivint treia a fora tot allò que veia: crec que s’escriu amb els ulls.
LP: Si escrivim amb els ulls, què sents que hi ha a dins dels teus? El proper poemari que estàs a punt
de publicar suposo que té molt a veure amb tot això perquè es dirà Fred als ulls...
AV: Sí. Per mor d’un problema mèdic, vaig haver de viure uns mesos dins d’un sol ull.
Foren moltes hores d’escoltar música amb els ulls clucs. Era com estar enmig de l’univers,
perquè dins la fosca els contorns dels mobles, de les parets, desapareixen. Una mica com
només veure-hi a través de la lluerna de l’inconscient. Al meu proper poemari, però, s’imposa
el blanc, precisament perquè està escrit des de la fosca. Estirada al sofà, de tant en tant havia
d’obrir un ull i agafar corrent el bolígraf, perquè els poemes em passaven ràpids per davant.
Però sempre des d’aquesta posició de no ser en un espai concret. Amb els ulls clucs pots
agafar en un segon, o en un vers, tota la vida i la mort. Tots els poemes d’aquest nou poemari,
Fred als ulls, estan escrits amb el subconscient, sense saber ben bé si neixen a partir de la teva
memòria o de si estàs connectant amb una memòria col·lectiva. Amb les novel·les no és el
mateix, les has de construir amb els ulls oberts i els peus a terra.
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Sí. Si tens fred als ulls, ja tens fred arreu. Quan la mirada és gèlida, tot torna fred, i això
passa al meu proper poemari.
La poesia l’escric, o l’agaf, d’una manera ràpida, però després es converteix en una bogeria
total a l’hora de revisar cada paraula, cada vers, i al mateix temps mirar d’entendre per què
l’he escrit, i què vull dir exactament: ordenar el caos. He passat un mal estiu revisant Fred als
ulls, me n’anava a dormir o a comprar, i els versos em perseguien fins i tot al mercat. Els
versos s’apoderen de les persones. Les novel·les també les reescric, bastant, però les novel·les
no em solen despertar mai durant la nit, els poemes sí. M’han fet despertar i aixecar moltes
vegades per anar a canviar tan sols una paraula o ajustar una cadència. Em sent maltractada
per la poesia. Jo no l’he cercada i potser he estat irresponsable quan m’he posat a publicar el
meu primer poemari amb quasi setanta anys. Les paraules dels poemes em burxen a tothora,
com si em diguessin: «Cerca més, no som jo la paraula que ha d’estar dins d’aquest vers.»
En un poema no pots dir: «Avui fa fred», has de fer que les paraules facin posar la pell
de gallina al lector i que d’aquesta manera li arribi el fred. Esper almenys haver aconseguit
acostar-me, fregar, algunes de les petites, humils subtileses dels somnis, i una mica el misteri
del temps. Crec que cap teòleg ni cap científic explica prou bé què és el temps. Potser només
la poesia s’hi acosta perquè és igual d’inexplicable.
LP: Jo, quan penso en el temps, penso en Alícia en terra de meravelles i en el rellotge que s’arreglava
amb mantega, en el temps líquid.
AV: Jo pens en el reflex d’una espiral: hi som dedins i hi som defora o anam disparats no
sabem a on. Aquest proper poemari, que sortirà a Cafè Central, està escrit, com he dit abans,
amb la sensació d’estar fora del temps. La poesia em va molt bé amb l’estat d’ànim d’ara,
diríem que més abstret, més reposat, també més economitzador mentre que la prosa em
sembla excessiva, pesada, renouera. També me costa llegir narrativa darrerament i llegesc més
poesia. La poesia m’obsessiona perquè només amb un espai en blanc pots evocar qualsevol
cosa, un forat de l’univers, un neguit espiritual, tantíssimes coses...
LP: Tornant a la teva narrativa, una de les teves novel·les que més m’ha impactat és La santa... i
sempre que penso en ella, penso en quan em vares dir que, de petita, volies ser santa.
AV: La santa és un títol amb bastant de sarcasme. Però sí, de nina sempre deia que volia
ser santa. Ja t’he contat abans com em va fascinar i ajudar la lectura d’escriptores místiques;
ara em vénen uns versos espirituals-amorosos de Hadewijch d’Anvers: «Anorrear-se en
l’amor / és la cosa més elevada que conec.» Quines volades que feia amb ella! M’evadia d’un
món que no m’agradava, un món en què estava a punt de caure-hi de cap, com totes les altres
al·lotes. I és que amb quinze anys et compraven un vestit i et deien «Amb aquest vestit has
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de trobar nòvio», o sigui que no te compraven un vestit perquè passassis gust. Jo de nina deia
que de gran volia ser santa, precisament per no haver de viure segons quines limitacions.
Quan una al·lota, tota guapa, amb una cabellera llarga i ben pintada es casava, el dia després
es tallava els cabells, anava amb el davantal i amb el mateix pentinat de cabells curts de totes
les altres, el posat submís, i la seva vida ja no era res. Les il·lusions fetes miques. Hi havia
molta misèria a Mallorca i els pares convertien les filles en la seva assegurança de vida. El que
veia era que el catolicisme asfixiava, però si manejaves bé la seva doctrina, en comptes de
sotmetre’t et podies evadir. Tomàs Merton, monjo trapenc de l’abadia de la Mare de Déu de
Getsemaní a Kentucky, també em va fer molta companyia, em va ajudar a viure amb mi
mateixa; a Ningú no és una illa escrivia sobre la riquesa del silenci i de la soledat, quan en general
t’ensenyaven que no havies d’estar tot sol, costàs el que costàs.
També la mar era una altra limitació que m’obsessionava, aquesta cosa tan fascinant
també es convertia en una barrera, perquè anava amb la bicicleta fins a Cala Figuera, però
després on podia arribar? No podia ni fugir. Escrivia com a protesta contra aquesta falta de
mitjans físics i espirituals. Ànima de gos també mostra gent denigrada sense la possibilitat
d’aconseguir donar forma a les seves il·lusions, quan les mancances es tornen destrucció.
Són personatges per ser tirats dins el contenidor.
LP: Les motivacions que t’empenyen a escriure han canviat amb el temps? Són les mateixes de fa
quaranta anys o són diferents?
AV: En narrativa no, sempre cont allò actual que em colpeja. Els personatges em vénen,
jo hi dialog i faig com un càsting. Els meus cans ho podrien contar, segur que pensen:
«Antònia, estàs xerrant tota sola!» Hi ha personatges que no me serveixen, i personatges que
sí. És com anar formant una pel·lícula. Però, saps?, al final m’adon que en qualsevol escenari
o tema que trii estic cercant la nina perduda que vaig ser. Ara ja no tenc pressa a l’hora
d’escriure, deu ser una cosa pròpia dels anys. Quan et fas gran, passa això. Com si en lloc del
temps estrènyer-me, jo tingués tot el temps del món a les mans.
En poesia, però, és una experiència molt diferent, una experiència no cercada.
LP: Una experiència caiguda del cel? Con dèiem al principi...
AV: Sí, la poesia és màgica. Recordo que era el 3 d’agost del 2006. Un matí, davall d’una
ombrel·la, em varen començar a caure versos. Era la memòria que s’estava desfent. La vida
que em queia a trossos. Quan la memòria es desfà, és millor un vers que la prosa. Anava
escrivint com una boja. I el meu fill demanant-me: «Però què fas tan afuada?» I jo dient-li:
«És que em vénen molts records d’infància i els vull agafar.» Vaig escriure Lovely en dos o tres
dies, vull dir la primera versió. Després em vaig demanar com podia ser si no m’ho havia
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proposat, i ho vaig poder entendre. Era el tercer aniversari de la mort de mon pare. Mon pare
i ma mare, de vells, varen venir a viure amb mi. I la darrera vegada que varen ingressar mon
pare, la metgessa em va dir que no caminaria pus mai. Ell estava molt preocupat per no perdre
l’autonomia. I quan després de poc es va morir, d’alguna manera va ser com una alegria per
a mi perquè no va haver de viure sense ser independent, sense caminar. Per tant jo era feliç...
les llàgrimes per a mon pare em varen caure després de tres anys. Lovely són els records de
mon pare que, al mateix temps, són els records de tota una generació. I quan va aparèixer
Sota el paraigua el crit, va ser la part més immaterial, més espiritual de Lovely.
La poesia no sé dir què és per a mi. He llegit molt sobre què n’opinen molts poetes, i si
bé m’he trobat amb texts d’una gran altura, que m’entusiasmen, quan m’enfront jo a tot
aquest món, em qued en blanc. La poesia crec que conté tota la bellesa i tot el terror de la
vida i de la mort, però no es deixa veure... arrib a pensar que nosaltres no escrivim poesia,
sinó que és ella que de tant en tant es manifesta i de vegades aconseguim retenir-ne un alè.
Possiblement és com el vent, mou els cabells, mou les fulles dels arbres, mou l’herba, la mar...
però no el veim. La poesia és com tornar a la infància, intentar contestar el «Per què?» que
mai no ens han explicat. Burxar dins el misteri del temps.
Ara, tu i jo veritablement estam dinant? A dins o a fora del temps? Al cap i a la fi són
neguits com a infantils.
LP: La distinció entre la sensació d’estar fent una cosa o veure’t de fora fent-la... hi ha una cançó
d’Angelo Branduardi que parla d’això: somniem una papallona o la papallona ens somnia a nosaltres?
AV: Això mateix. On comences i on acabes? Quan ets nina vas preguntant als grans, i
sempre et contesten: «No emprenyis.» En aquell temps, jo ho demanava a monges i capellans;
el perquè, més que res, sobre el dolor, que m’explicassin per què el dolor... i ells tampoc no
em contestaven. Allò quotidià acabava essent el més misteriós per a mi. Després vas tornant
gran, i t’aveses (t’avesen) a viure sense respostes.
LP: I què passa quan llegeixes? Cerques en els altres escriptors els mateixos «per què?»
que pretens tu a l’hora d’escriure?
AV: Sempre he estat desordenada llegint. En aquest dies rellegia Les noces del cel i de la terra
de Blake, o La tomba de Lou de Denise Desautels, i també Sang cremada de Pau Vadell. Si crec
que un autor em pot influir, mentre estic escrivint, no el llegesc. Esper. Perquè és molt fàcil
agafar el ritme d’un altre, i el mínim que podem fer és intentar tenir una veu personal. Quasi
sempre llegesc coses diferents de la narrativa que faig jo, preguntes i respostes diferents.
Quan vaig començar a tenir llibres al meu abast, em vaig enamorar moltíssim de Carson
McCullers, i també de Faulkner, de Virginia Woolf i del Retrat d’un artista adolescent de James
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Joyce, perquè el vaig sentir molt proper a mi.
En els anys 40 era impensable tenir llibres, inimaginable una llibreria a Santanyí. Em va
salvar Bernat Vidal i Tomàs, quan el vaig anar a conèixer, i em va començar a deixar llibres i
sobretot em va escoltar. Quan vaig anar a fer feina a Cala d’Or fou el mateix, no hi trobava
res, no hi arribava ni la premsa. Hi havia turistes, això sí... la gent ho interpreta com a històries
de disbauxa, turistes i picadors, però eren històries tristes, molt dramàtiques. Hi havia hagut
la Segona Guerra Mundial, era gent que venia d’aquella experiència, gent molt marcada, hi
va haver molts suïcidis als hotels. Era gent desesperada, que venia de vacances a oblidar el
seu dolor i la seva soledat durant quinze dies. I els obrers estaven molt explotats. Quan vaig
decidir escriure 39 graus a l’ombra, vaig pensar: descric la vida dels obrers o de les terrasses
dels hotels? Allà tot apareixia alegre, amb un gin-tònic de més... però era aparença, la realitat
era una altra i era fosca.
LP: Trobes que avui dia tot això queda lluny o encara es pot considerar present?
AV: No estic segura que el món hagi canviat gaire. Aparentment pots dir el que penses,
viure com vols, estimar qui vulguis... però s’arrossega el passat, no és fàcil desfer-se’n. Quan
parl amb les meves amigues, ho not. No s’ha avançat gaire.
Els anys 60 amb el turisme van enviar molta gent de la península a castellanitzar Mallorca.
I en part a modernitzar-la. Feien creure a les dones que si duien biquini i fumaven ja es
menjarien el món. De cultura res. Ara la invasió és més sofisticada, però segueix. Igual de
subtil. Ha canviat l’estètica, tot està més maquillat, però res més.
Tota aquesta gent que amb tot el dret del món lluita per demanar justícia pels seus morts
és un exemple que dins la memòria el dolor segueix a través dels anys, igual que les travetes
contra la identitat dels pobles continuen. Hi ha uns avanços tecnològics que fa uns anys
haurien pogut parèixer de ciència ficció, però les coses viscudes queden, fan pòsit, l’educació
rebuda no s’esborra fàcilment; es pot anar de moderna de fora, però de dins és una altra cosa.
Hauran de passar un parell de generacions. Però com que sembla que retrocedim... en
llibertats, en benestar... en cultura... No tenc gaire esperança.
A mi a l’hora d’escriure sempre m’ha interessat la capacitat de propagació de la pròpia
misèria que tenen les persones. De com la misèria o la desgràcia d’una sola persona dins
d’una família o dins d’una societat s’escampa. Basta una ràdio encesa a tot volum en un carrer
i aquell carrer ja deixa de ser un carrer tranquil. O un acte de terrorisme a l’altre cap del
planeta perquè comencem a tremolar. És el mateix amb les persones. Basta la misèria d’una
per fer que el dolor o el malviure o la por s’escampin a tot arreu. I així estam, amb l’ai al cor,
i la ploma a punt.
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