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NOTA PASSATS UNS ANYS 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ OBJECTIVA 
 
Per a una ràpida informació. 
S’editen els poemes següents: Booz endormi de Victor Hugo; Noemi d’Yvan Goll; 

Rut desvetllada de Carles Torner; Poema de Rut d’Agustí Bartra. 
I es comenten amb l’aportació d’altres versos i amb pensaments trets d’estudis 

diversos de variats autors d’aquí, de més lluny i de temps antic i actual. 
 
 
INTRODUCCIÓ EXPLICATIVA 
 
Poemes sobre tres personatges bíblics. Referits a ells, n’hi ha més, de poemes o pro-

ses poètiques, molts més. Aquí només són quatre. Comentar-los literàriament o religiosa 
no és pas un treball estrany, aquest no és el primer ni serà pas l’últim. 

Poemes i comentari fan un llibret i no sé encara què volia realment descobrir o 
manifestar en dedicar moltes hores a llegir-los i anotar el que em suggerien. L’origen 
llunyà retrocedeix al canvi de segles, unes fotocòpies d’articles i de llibres són del 
1990. La redacció final, del 2011, i posteriorment algun retoc menor. M’he vedat de 
fer-ne cap de gruix perquè ja no seria obra del 2011. 

Primera observació. Si tot plegat fos un redactat d’avui —ja som entrats a la 
tercera dècada del XXI!—, seria diferent. No sols amb una bibliografia posada al dia 
(per exemple els darrers estudis sobre Maria Mercè Marçal) i més ben trobada (penso 
en Mar Rosàs Tosas, que se les heu amb Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Hans 
Jonas, Dietrich Bonhoeffer, Eberhard Jüngel, John D. Caputo i una colla més en el 
seu article «La teologia feble en context», Qüestions de vida cristiana, 251 [2015], 
p. 99-120, un text panoràmic i aclaridor), sinó perquè en algunes idees seria més 
radical i en altres més assenyat. Vull dir que em pensava entendre i interpretar uns 
versos, però segurament només cercava d’entendre’m a mi mateix en les circumstàn-
cies que m’han plogut a sobre. Abans de començar l’estudi pròpiament dit, hi ha una 
presentació i ara n’estic fent una altra, més per fer-me entendre —prou que me 
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n’adono i potser no és gaire correcte— que per presentar aquestes pàgines, les que 
el lector amable té al davant.  

Segona. Els poemes triats són els que són i podrien haver estat uns altres, o dos 
o tres o cinc més afegits als inicials, puix déu-n’hi-do els que s’han escrit al voltant 
d’aquest home i aquestes dones bíbliques, com ja he recordat. Tant se val, la tria va 
ser aquesta i no em dol, si més no perquè m’ha permès de conèixer un mica més el 
poeta Yvan Goll. 

Tercera. Al final de tot el treball em demanava si calien conclusions pels poemes, 
pels altres textos seleccionats i fins pel meu mateix raonament. Hi deixava escrit, i ho 
mantic encara avui —quan em rellegeixo i relativitzo la feina feta, la limito a un estat 
d’esperit del 2011— i ho repeteixo: si el lector passa de mi, però paladeja els versos, 
ja em donaré per ben pagat. 

Amb el pas dels anys, inevitablement, som també una altra cosa per sota del que 
ens crèiem haver arribat a ser —els meus ja són anys i panys—, racons portem ama-
gats als propis ulls, però es deixen mirar pels altres entre el llibres que escollim, els 
autors que citem i allò que vivim o somiem a consciència. Potser no és ben bé un 
respirall del subconscient. Sospito que es tracta d’una bufada d’alè més íntim, de més 
endins dels espais dissenyats per la psicologia, que s’escapa i el perceben els lectors. 
Una rara nostàlgia, una prima esperança, revolts de sintaxi per trobar un silenci que 
tanmateix delaten els rau-rau de tota mena ajocats en ombra imperceptible. A part, 
també hi ha, sura a la superfície, la gosadia de pensar que escriuràs ratlles accepta-
bles... Ja no ho veig tan clar passats deu anys. Resta, això sí, de la gosadia, el desig 
inamagable de voler ser conegut pel que has escrit... Ja no em cal dissimular passats 
deu anys. Publico. La lliçó vella va dir-me que fos seriós, que em servís de la fredor 
expositiva, que m’oblidés de mi per exposar només les troballes objectives de la re-
cerca... Ja és inútil repetir-ho passats els anys. 

 
Manresa, març de 2021 
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PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

La permanence de la grandeur humaine repose seulment 
sur les poètes. Le rôle du poète est de composer une mi-

mèsis, c’est-à-dir une imitation créatrice de l’action prise 
dans toute sa dimension politique. 

 
Paul RICOEUR1 

 
El plaer de llegir. De rellegir. I el d’entendre més i millor a mesura que avancen 

els anys. I la vida passada viva en el poema i un nou sentit encara per descobrir-hi. 
Doblement, perquè hi hagué o no una història, en vingué un relat i en els segles se-
güents la inspiració de les glosses i mirades sorpreses en llegir-la des d’altres terres i 
altres temps i mentalitats. 

Avui amb poemes escrits sota la impressió d’una narració bíblica, o potser a l’im-
puls que en vol una altra comprensió. Es tracta del poema Booz endormi de Victor 
Hugo i Noemi d’Yvan Goll. Al seu darrere hi ha el llibre bíblic Rut. N’assajo una 
traducció i un comentari, un a un, i després m’explicaré la més cridanera diferència 
que hi ha si se’ls compara. I un tercer, escrit aquí i just com qui diu fa quatre dies, el 
poema Rut desvetllada de Carles Torner, sense oblidar Poema de Rut d’Agustí Bartra. 

 
 
ELS PERSONATGES BÍBLICS I ELS POEMES 
 
Rut. Aquesta narració de l’Antic Testament és aplegada en el conjunt dels Escrits 

(Ketubim) de la Bíblia jueva, que en la cristiana se la situa en la col·lecció dita dels 
Llibres Històrics segons l’edició de la Vulgata Clementina i que les versions actuals 
de nou retornen sota la denominació primera. Tot apunta que fou redactada a partir de 
tradició oral, probablement cap el segle IV abans de Crist; es pot considerar repartida 
en tres episodis desiguals, amb prou entitat sense, però, trencar el fil de la narració: el 

                                                
1 Entremig de les dues frases hi manca aquesta: «Mais ce n’est possible que parce que la cité est déjà 
“un sorte de mémoire organisée” [Hannah Arendt]» (RICOEUR, «Préface», p. 27). Les referències bi-
bliogràfiques es trobaran completes a la «Bibliografia»; a les notes es reduiran a l’autor, títol (en alguns 
casos escuat) i pàgines. 
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retorn d’una betlemita a la seva terra amb una nora, filla de Moab, que vol seguir amb 
ella —totes dues vídues—; aquesta troba un parent de la seva sogra en el camp on 
casualment ha entrat a fer d’espigadora; el coneix i amb l’ajuda de la sogra acaba 
essent-li esposa.2 Els personatges són molts i pocs, això és, una majoria situats al re-
refons i només esmentats amb el nom o com a grup, anònims; uns pocs que intervenen 
de manera transitòria —uns més, altres menys— i tres protagonistes, les vídues Noemí 
i Rut, i el parent de Noemí per la banda del seu marit difunt, Booz. Aquests episodis 
amb les seves menudes indicacions descriptives i els diàlegs formen un tot arrodonit, 
com ho expressa el professor André Wénin. A part els episodis senyalats (podrien 
ésser més amb més detall), «el relato está enmarcado por elementos que están relaci-
onados. La introducción consiste en una crónica familiar: el matrimonio de Rut y su 
entorno de desdichas y muertes (1,1-5). El final es otro cuadro de familia con un nuevo 
matrimonio de Rut, un nacimiento y la reanudación de las generaciones (4,13-22)».3 
No cal aplegar testimonis dels molts que han admirat aquesta menuda contalla bíblica. 
Ara n’hi haurà prou amb una altra observació ajustada al començament d’aquestes 
pàgines: «lo que Víctor Hugo dice de la luna al final de su Booz dormido, creo que 
podría aplicarse al libro que alimentó su imaginación. Pues este libro tiene a la vez 
algo de hoz y de oro. De oro, pues es una joya. De hoz, pues gratifica al lector con 
“cosecha de cebada y trigo” donde encuentra ampliamente con qué moler su harina y 
amasar su pan. Pero este relato es también de los que ejercen una especie de fascina-
ción sobre el lector en razón del misterio que lo envuelve. En esto tiene puntos en 
común con la luna».4 No podem pas negar-li raó. Hugo i molts altres n’han restat 
emocionats. 

Booz, Noemí i Rut, com a personatges literaris, no cal dir que són presents en 
altres textos en vers i en prosa i aquest fet segurament demana un perquè de la tria 
feta i no altra. No sabria pas què dir. Tal volta perquè els versos d’Hugo —dels millors 
dels seus poemes— porten el vestit de clàssics (pocs deuen ésser els qui així no els 
reconeixen) i els de Goll perquè si encara no tenen igual categoria em sembla que 
prou la mereixen; vull dir: qüestió de gustos, en primer lloc, i de bellesa objectiva i 
densitat d’idees en l’un i en l’altre. Pel que fa als poemes de Torner i Bartra, s’ha de 
dir el mateix, idees i bellesa literària. Uns i altres miralls del seu temps i gaudi i refle-
xió per als nostres. 

                                                
2 No cal dir que és un repartiment mínim sobre la narració que té quatre capítols, però que els estudio-
sos, des del punt de vista literari, han seccionat amb més detall en quatre blocs narratius majors més 
altres de menors, etc. També des d’un punt de vista del contingut, és a dir, pels temes de major o menor 
gruix del text. Un resum esclaridor de les diverses lectures es pot trobar, per exemple, a VÍLCHEZ 
LÍNDEZ, Narraciones II Rut y Ester, p. 31-35. Per la relació que podem trobar entre el redactat bíblic i 
els poemes, no ens cal per ara aprofundir en més detalls d’estructura formal ni de contingut. 
3 WÉNIN, El libro de Rut, p. 7. 
4 Ibídem, p. 5. 
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Ara bé, una qüestió que no es pot obviar és el sentit socioreligiós general que hi 
ha en aquesta petita novel·la. «¿Qué motivos podemos argumentar para la inclusión 
[en el cànon bíblic] de esa exquisita miniatura, el libro de Rut? ¿Para proporcionar 
una genealogía a David? ¿Para ilustrar la santidad del matrimonio con un miembro de 
una raza extraña? Esta emotiva historia ¿fue concebida para ilustrar el mandamiento 
según el cual un hombre ha de tomar por esposa a la viuda de un pariente varón si 
aquélla no tiene hijos todavía?».5 No és pas un llibre d’història i són massa els detalls 
d’estructura literària que ho posen de manifest. Valguin com a suficients les següents 
prou llargues ratlles del biblista Francesc Ramis. «L’esdeveniment central de l’AT 
rau en l’alliberament del poble d’Israel de l’esclavitud d’Egipte, celebrat solemne-
ment el dia de Pasqua. Cinquanta dies després se celebrava la festa de les Setmanes. 
Per Pasqua es recordaven els esdeveniments de l’Èxode. I cinquanta dies després, a la 
festa de les Setmanes, es meditava l’esdeveniment pasqual mitjançant el llibre de Rut. 
La lectura de Rut implicava el record contemplatiu de l’esdeveniment alliberador ce-
lebrat a la Pasqua [...] evocava el retorn de l’exili babilònic [...] Noemí i les seves 
nores emprenen el camí de retorn. La tornada cap a Betlem evoca el retorn dels de-
portats a Jerusalem. El retorn dels deportats com el camí del desert recorregut pels 
israelites després de sortir d’Egipte...».6 D’una manera més global, fora del marc li-
túrgic i siguin quantes siguin les idees mestres que els interpretadors n’han subratllat, 
poden valer també aquestes altres ratlles. «Creo que de una u otra manera todos los 
comentaristas, antiguos y modernos, están conformes en subrayar uno de los aspectos 
más positivos del libro de Rut: su apertura a la universalidad. Lo que en Israel siempre 
se consideró un privilegio, es decir, la manifestación de la bondad del Señor con su 
pueblo, se hace extensible a todos los pueblos. Un soplo de bondad, un espíritu de 
comprensión recorre todo el libro y es como su columna vertebral. La aceptación de 
Rut, la moabita, en la sociedad rural de Belén [...] es paradigma y símbolo de lo que 
Dios quiere entre todos los pueblos y naciones».7 Al marge fins i tot —i s’ha de re-
marcar— de les referències a Déu, l’acceptació de la diversitat, l’acolliment de l’altre 
és certament el nervi de l’obra i és de totes totes la lectura que cada poeta n’ha fet a 
la seva manera. Llegir pas a pas els versos que les pàgines següents mostraran, serà 
també descobrir la universalitat laica i religiosa, atea o creient, del somni del cor humà 
en una fraternitat per damunt de tota mena de fronteres. 

Els poemes, tanmateix, no han estat escrits per recloure en una mètrica la bíblica 
narració. Ni arriben a ser-ne una glossa general. Són uns poemes que en prenen els 
tres personatges principals com a motiu o pal de paller on el poeta aplega a l’entorn 
idees i sentiments, recursos literaris per manifestar uns determinats pensaments 

                                                
5 STEINER, Un prefacio a la Biblia hebrea, p. 82-83. 
6 RAMIS I DARDER, «El llibre de Rut», p. 132-133 i 135. 
7 VÍLCHEZ LÍNDEZ, Narraciones II Rut y Ester, p. 43. 
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religiosos o no, sotmesos al propi estil i ombrejats, no gaire o molt, per les circums-
tàncies polítiques i socials que els envoltaven quan escrivien. Són uns poemes incom-
parables tècnicament entre ells, però en tots hi he palpat —si hi val una sinestèsia 
trivial— bellesa estilística i un trampolí per a reflexionar. Poemes que suggereixo a la 
lectura o relectura de qui tingui a les mans aquest volum, sense fer gens ni mica de 
cas, ho expresso planament, al que de més i de sobres he escrit al seu costat. 

I el llibre Rut, evidentment! Rut, «la glaneuse offre un tableau de la simplicité la 
plus naïve et d’un charme inexprimable. Goethe, à l’époque de son enthousiasme pour 
l’Orient, l’appelait le poème le plus délicieux que nous eût transmis la muse de l’épo-
pée et de l’idylle».8 Rut, l’espigadora, ens ofereix un retaule per cavil·lar la pugna 
entre tota mena de fronteres i la compassió que esmicola fins i tot les pètries del cor 
humà. 
  

                                                
8 FILLION, «2. Ruth (Livre de)», col. 1282. 
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I. UN POEMA PER A BOOZ 
 
 
 
 
 
 
 
BOOZ ENDORMI DE VICTOR HUGO 
 
Booz s’était couché de fatigue accablé; 
Il avait tout le jour travaillé dans son aire; 
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire; 
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé. 
 
Ce vieillard possédait des champs de blés et d’orge;   5 
Il était, quoique riche, à la justice enclin; 
Il n’avait pas de fange en l’eau de son moulin; 
Il n’avait pas d’enfer dans le feu de sa forge. 
 
Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril. 
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse;    10 
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse: 
—Laissez tomber exprès des épis, disait-il. 
 
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, 
Vêtu de probité candide et de lin blanc; 
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,    15 
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. 
 
Booz était bon maître et fidèle parent; 
Il était généreux, quoiqu’il fût économe; 
Les femmes regardaient Booz plus qu’un jeune homme, 
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.  20 
 
Le vieillard, qui revient vers la source première, 
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants; 
Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, 
Mais dans l’oeil du vieillard on voit de la lumière. 
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Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens;   25 
Près des meules, qu’on eût prises pour des décombres, 
Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres; 
Et ceci se passait dans des temps très anciens. 
 
Les tribus d’Israël avaient pour chef un juge; 
La terre, où l’homme errait sous la tente, inquiet   30 
Des empreintes de pieds de géant qu’il voyait, 
Était mouillée encore et molle du déluge. 
 
Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, 
Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée; 
Or, la porte du ciel s’étant entre-bâillée     35 
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit. 
 
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne 
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu’au ciel bleu; 
Une race y montait comme une longue chaîne; 
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.   40 
 
Et Booz murmurait avec la voix de l’âme: 
«Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt? 
Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt, 
Et je n’ai pas de fils, et je n’ai plus de femme. 
 
»Voilà longtemps que celle avec qui j’ai dormi,   45 
O Seigneur! a quitté ma couche pour la vôtre; 
Et nous sommes encor tout mêlés l’un à l’autre, 
Elle à demi vivante et moi mort à demi. 
 
»Une race naîtrait de moi! Comment le croire? 
Comment se pourrait-il que j’eusse des enfants?   50 
Quand on est jeune, on a des matins triomphants; 
Le jour sort de la nuit comme d’une victoire; 
 
»Mais, vieux, on tremble ainsi qu’à l’hiver le bouleau; 
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, 
Et je courbe, ô mon Dieu! mon âme vers la tombe,   55 
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Comme un boeuf ayant soif penche son front vers l’eau.» 
 
Ainsi parlait Booz dans le rêve et l’extase, 
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés; 
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, 
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.    60 
 
Pendant qu’il sommeillait, Ruth, une moabite, 
S’était couchée aux pieds de Booz, le sein nu, 
Espérant on ne sait quel rayon inconnu, 
Quand viendrait du réveil la lumière subite. 
 
Booz ne savait point qu’une femme était là,    65 
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle, 
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle; 
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. 
 
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle; 
Les anges y volaient sans doute obscurément,    70 
Car on voyait passer dans la nuit, par moment, 
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile. 
 
La respiration de Booz qui dormait 
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. 
On était dans le mois où la nature est douce,    75 
Les collines ayant des lys sur leur sommet. 
 
Ruth songeait et Booz dormait; l’herbe était noire; 
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement; 
Une immense bonté tombait du firmament; 
C’était l’heure tranquille où les lions vont boire.   80 
 
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth; 
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre; 
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre 
Brillait à l’occident, et Ruth se demandait, 
 
Immobile, ouvrant l’oeil à moitié sous ses voiles,   85 
Quel Dieu, quel moissonneur de l’éternel été, 
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Avait, en s’en allant, négligemment jeté 
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles.9 
 
 
BOOZ ADORMIT 
 
S’acotxava Booz de cansament baldat; 
tot el jorn ell havia treballat prou a l’era; 
s’havia fet on sempre per a la son jacera; 
Booz dormia a prop dels quartans plens de blat. 
 
Aquest vell, camps tenia d’ordi i de blat grossal;   5 
vers el que és just, malgrat ser ric, sempre tendí; 
no tenia pas fang a l’aigua del molí; 
no tenia l’infern al foc de la fornal. 
 
Sa barba era d’argent com rierol d’abril. 
Sa garba no era avara ni era gens rancorosa,    10 
en veure espigador de passa consirosa 
—Deixeu espigues caure exprés—, deia gentil. 
 
Aquest home fugia de les tortes andanes, 
vestit de probitat ingènua i lli blanc; 
i, cada dia vora dels pobres, ben de franc    15 
els sacs de grans semblaven les públiques fontanes. 
 
Booz era bon amo i bon fidel parent; 
era prou generós tot i ser alforrador; 
les dones se’l miraven molt més que al gai minyó, 
car l’home jove és bell, però el vellard ingent.    20 
 
El vell, quan ja retorna devers la deu primera, 
entra als dies eterns i surt dels canviants; 
i hom veu la flamarada als ulls dels jovençans, 
mes dins l’ull del vellard esclat de llum advera. 
 
Doncs, Booz a la nit enmig dels seus dormia,    25 

                                                
9 El text l’he tret d’una edició de 1955, HUGO, La légende des siècles, p. 36-39. 
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prop dels pallers, diria’s, semblants a uns munts rocosos; 
els segadors jaient feien els grups ombrosos; 
i això passava abans, en temps de llunyania. 
 
Les tribus d’Israel tenien per cap jutges; 
la terra, on l’home errava i en tenda torbat seia    30 
per empremtes de peus de gegant que ell pla veia, 
era des del diluvi ben molla de llimutges. 
 
Com dormia Jacob, com dormia Judit, 
Booz, ulls closos, jeia dessota l’enramada; 
ara, del cel la porta se n’era entrebadada    35 
dessobre del seu cap, un somni ha descendit. 
 
I el somni ha estat, Booz vegé una alzina brava 
que al cel blau ascendia amunt del ventre seu; 
una raça com llarga cadena s’hi enfilava; 
un rei cantava a baix, a dalt moria un déu.    40 
 
I Booz amb la veu de l’ànima enraona: 
«Com pot això venir de mi feix de secanys? 
La xifra dels vuitanta ja vessa en els meus anys, 
i no he tingut pas fills i no he tingut més dona. 
 
Alça! si en fa de temps que aquella amb qui he dormit,   45 
Senyor! ha deixat mon sostre per aquell que és el vostre 
i encara som tots dos llaçats en l’amor nostre, 
és ella mig viventa i jo mig mort colpit. 
 
Una raça nascuda de mi! Ves, qui ho pot creure? 
Com ara engendraria amb flaquesa uns infants?   50 
Quan un és jove, un té els matins triomfants, 
el jorn surt de la nit victoriós del lleure, 
 
però tremola, el vell, com a l’hivern bedoll. 
Soc vidu, sol i sobre de mi la tarda tomba, 
i s’inclina, oh Déu meu! l’ànima vers la tomba    55 
com bou assedegat abaixa el front al toll». 
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Així Booz parlava en l’hora extasiada 
girant vers Déu els ulls per la son ben cansats; 
el cedre no sent pas la rosa a la socada, 
i ell no sent una dona en els seus peus lassats.    60 
 
Mentre que ell somiava, Rut, una moabita, 
s’acotxa de Booz als peus, la sina nua, 
esperant no se sap quin raig estrany que afua 
quan llum esclatarà del somni que l’habita. 
 
Booz res no sabia d’una dona allà amb gala,    65 
i Rut res no sabia què Déu volia d’ella; 
un fresc perfum d’asfòdels eixia en carrandella, 
els hàlits de la nit suraven per Galgala. 
 
L’ombra era nupcial, solemne augustament; 
els àngels hi volaven segur mig d’amagat,    70 
car es veié en la nit, en un instant sobtat, 
un gir blavós semblant d’una ala el batament. 
 
La respiració de Booz que dormia 
es mesclava amb silents rierols sobre molsa. 
Era en el mes curull quan la natura és dolça,    75 
cada pujol els lliris a dalt del cim lluïa. 
 
Rut fantasia i dorm Booz, l’herba és negror; 
esquelles dels ramats dringaven vagament; 
una immensa bondat baixà del firmament; 
era l’hora quieta quan va a beure el lleó.    80 
 
A Ur i Jerimàdet tranquil tot reposava; 
els astres esmaltaven cel profund i penombra; 
el creixent fi i lluent entre les flors de l’ombra 
brillava a l’occident, i Rut es preguntava, 
 
immòbil, mig ullant des de sota els seus vels,    85 
quin déu, quin segador de l’eterna estiuada 
havia, tot marxant, negligentment llençada 
aquesta falç d’or pur en el camp dels estels. 
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NOTA A LA TRADUCCIÓ 
 
No sé si és pertinent de justificar una traducció. Traducció o versió? Un dels mots 

és doblet de l’altre o sinònim amb el matís corresponent de diferència? El veritable 
propòsit del traductor —escrivia Carles Riba de si mateix— «ha estat de fer passar la 
seva pròpia veu per un dels cants lírics...».10 Allò que hom diu de fer-se seva la veu 
poètica de l’altre sens trair-la. Un altre traductor ha escrit «que una aproximació poè-
tica s’ha de realitzar en vers i ha de tenir en compte, quan és possible, el caràcter 
formal del model», però també parla de «les traduccions literals de caire erudit, que 
tenen una finalitat, podríem dir, científica».11 Al seu torn, Joan Vinyoli parlava de les 
seves «versions gairebé literals i a la vegada literàries en el grau més alt possible: vull 
dir que m’he proposat de donar en català un equivalent exacte dels continguts [...] i 
procurant alhora de fer arribar al lector el to i el moviment i la música dels poemes 
originals».12 Sembla que hi ha, doncs, algun matís diferencial entre traducció i versió 
o, si més no, uns i altres senten a voltes la necessitat d’aclarir la seva feina. És allò 
que s’expressa així: «el problema de quin to lingüístic havia de tenir la meva traduc-
ció», la seva de Leopardi, ha escrit Narcís Comadira. Explica que ha procurat de seguir 
què en diu Umberto Eco de la tasca traductora i ho resumeix així: «quan traduïm po-
esia hem de procurar no solament dir gairebé la mateixa cosa sinó també dir-la gai-
rebé de la mateixa manera».13 Però prou. No són aquestes pàgines de teoria, sinó de 
pràctica que he fet en un poema de Victor Hugo. Al lector deixo el judici de l’encert 
i la classificació entre traducció o versió. Sí, però, que ara explanaré uns detalls lèxics 
per si són útils a la intel·lecció del poema. 

El traspàs, diguem, del francès al català vaig fer-lo abans d’acabar el 2005. Des-
prés he conegut la versió de Carles Torner editada el 2008. Els retocs últims han estat 
de l’estiu del 2012. Hi ha, tanmateix, molta semblança entre les dues darreres estrofes 
meves i la versió que en feu el 2002 N. Comadira.14 Em plagué quan —deu ésser per 
vanitat— en comparar-les vaig veure-hi tanta coincidència. 

Potser alguna volta he forçat el sentit per no saber trobar la rima més ajustada. La 
«jacera» del v. 3 n’és el primer cas. L’original més aviat fa entendre que es tracta d’un 
clot, un lloc ja amotllat al dorment, mentre que ,jacera’ és una menuda cabana. 

                                                
10 RIBA, «Pròleg del traductor», p. 15. 
11 MARLÈS, «Proemi», p. 6. 
12 Aquestes paraules són tretes de les que encapçalaven l’edició de les seves «Versions de Rilke» lle-
gibles avui a: VINYOLI, Obra poètica completa, p. 690. 
13 COMADIRA, «Introducció», p. 19 i 20. 
14 COMADIRA, «Per què Verdaguer?», p. 222. Això propicià que li mostrés la meva versió i la seva 
competència i amabilitat m’ajudaren a polir uns quants versos. Gràcies. 
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Al v. 13 he triat la paraula «andana» i potser no serà sobrer dir-ne que té cinc 
accepcions en el nostre diccionari normatiu, la primera de les quals, doble, fa referèn-
cia a la terra conreada on la línia recta serà honor del llaurador o dallador.15 Res que 
faci pensar en trens ni carreteres, sinó en el món de pagès, el que era de Booz. 

En els v. 5, 20, 21, 24 i 53 hi ha els mots ,vell’ i ,vellard’, els quals no coincideixen 
pas amb la diferència significativa entre «vieillard», general, i «vieux» del v. 53. 
Aquest té el sentit d’anyenc, ser vell d’anys; aquell, el sentit de respectable que la 
mètrica m’ha facilitat d’usar en els v. 20 i 24, «vellard», sinònim d’ancià i que hauria 
d’ésser present al v. 5, també, i fins en el 21 potser.16 

El verb ,adverar’: «donar com a vera o certa (alguna cosa)» (el Fabra), penso que 
no espatlla pas el sentit del v. 24. 

De nou la rima m’ha portat a «llimutges» que és argila fina amb aigua que gasta 
el terrissaire per al poliment final, però no és pas el llim que deixa una inundació. 
Hugo no en parla perquè omple el vers amb els adjectius «mouillée» i «molle». 

En arribar al v. 37 haig de confessar la meva indecisió entre dues versions i l’ha-
ver, finalment, optat per la que pren dos mots plagiats de la primera versió d’aquest 
poema al català. Sí, enllà el 1912, però ja feta dos anys abans. És la de mossèn Llorenç 
Riber.17 El text francès ens dona un «chêne», literalment ,roure’. Però... Alzina, en 
francès, és ,chêne vert’ o ,yeuse’; la surera, ,chêne-liège’. Per altra part ,chêne’ té el 
sentit genèric, botànicament parlant —pel que conec— corresponent al gènere 
QUERCUS, és a dir, roures i alzines. Què cal entendre? Ho exposaré més endavant. 
Com a paraula triada, doncs, ha estat la doble de Llorenç Riber, «alzina brava». L’ad-
jectiu és ben lluny de l’original, però el veig del tot ajustat al sentit amb el diccionari 
al costat.18 

Els diccionaris ens assabenten del significat de «secanys» (v. 42) com a sinònim 
d’,escull’, però també, tot i que en extensió reduïda o dialectal, de branques seques. 

La «gala» del v. 65 no té a veure amb l’original d’Hugo, però sí amb el text bíblic, 
puix en aquest llegim que Noemí recomana a Rut: «renta’t, doncs, perfuma’t, posa’t 

                                                
15 Joan Coromines inicia l’exposició etimològica d’aquesta paraula per l’accepció marinera que consi-
dera més originària tot i que no del «fons primitiu i estrictament català». L’agrícola la veu allunyada 
del parentiu mariner i esmenta el seu ús en zones del Piemont, Llombardia, Vènet, Emília i punts de la 
Toscana on com aquí, i sembla que amb més vivor, té «el sentit de ,camí que s’obre el dallaire en 
avançar dallant un prat, i fila d’herba que va deixant al llarg del seu pas’» (DECLC, s.v. «andana», I, 
305a i b, respectivament). 
16 Podria emmirallar la tria del mot en la versió de la Ilíada feta per Miquel Peix en el personatge Príam 
alternat-lo, també, amb «vell» (vegeu, per exemple, el cant XXII). 
17 Va publicar-la en el seu poemari A sol ixent en la secció «Amb lira d’altri» al costat de dos poemes 
de Leconte de Lisle. Ara també es pot llegir a RIBER, Obres completes, p. 80-83. 
18 Hi llegim «excel·lent» o «que excel·leix en el seu gènere, generalment en mal sentit», i l’exemple és 
de persona, però que bé podem aplicar-lo en un de bo, aquí, a un arbre; i resta per als animals el sentit 
de «fer, salvatge». 
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el vestit bo i baixa a l’era» (Rt 3,3). Una llicència que m’ha semblat petit error i tan-
mateix prou útil per rimar amb Galgala, el consonant, per cert, en el vers francès. 

El lector, repeteixo, que judiqui aquestes decisions, o les de variar en algun vers 
el nombre gramatical (v. 29, 76, 80) i altres alteracions. 

I un darrer detall: fer constar i agrair l’impagable cop de mà de Narcís Comadira 
en el poliment final; gràcies per a ell i el lector que m’atribueixi els desencerts que 
són ben meus. 

 
 
UNA LECTURA 
 
Les estrofes 
 
Els 88 versos de Booz endormi narren un episodi —a partir del text bíblic— dels 

darrers anys de la vida d’un personatge ja vell. És ric i té una certa preeminència entre 
els vilatans del seu poble, Betlem, en temps dels Jutges, un període que s’estén entre el 
1200 i el 1025 aC. Booz és propietari rural; no té descendents; té cura de la seva hi-
senda. Vegem, una mica per alt, com les estrofes ens conten aquesta història. 

Booz visita els seus camps i es queda amb els homes que els seguen. És un temps 
de prou bona temperatura nocturna i es pot dormir a la serena. Així ho fa en arribar al 
vespre d’un dia de feina. Ho descriu la primera estrofa. 

La segona presenta el seu patrimoni i les estrofes tercera, quarta i quinta descriuen 
la seva figura i el seu tarannà. La sisena concreta més la seva edat avançada i, com en 
l’estrofa anterior, es contraposa la bellesa física dels qui són joves amb la maduresa 
psíquica de l’ancianitat.19 

La setena estrofa reprèn la situació de la primera, és a dir, el fil narratiu començat, 
amb la repetició de com dormia enmig dels seus jornalers. 

A la següent, el poeta contextualitza la narració en l’època històrica i en un marc 
geogràfic imprecís, però global, de tota la terra. Això ho fa amb tres versos il·luminant 
no sols un poble encara mig nòmada i mig sedentari, sinó dibuixant com era aleshores 
la terra, aquella tant antiga com la del diluvi que contava la tradició. 

L’estrofa novena aprofundeix la descripció de Booz mentre dorm, però ara de 
manera ben diferent, nova. El v. 33 ens el presenta somiant com ho feren altres dos 
personatges bíblics, Jacob i Judit —ho veurem. El somni i les paraules que en ell 
pronuncia omplen les estrofes de la desena a la catorzena. I a la quinzena, el poeta 

                                                
19 Bella i tòpica contraposició, la feta amb la bellesa física, tan antiga com els versos homèrics (Ilíada, 
XXII, 66-76), tot i el context sangonós; o encara els més expressius del també antiquíssim Tirteu que 
no hi estalvia el desig de les dones per la bellesa del jove (vegeu-ne la versió catalana a PÒRTULAS, 
Introducció a la Ilíada, p. 430). 
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narrador retorna a l’estat normal de Booz, ara mig despert mig adormit, de tal manera 
que no s’adona pas gaire de l’arribada d’algú al seu costat, als seus peus exactament, 
una precisió descrita amb un dels més bells versos del poema, el 59. 

L’estrofa setzena és la presentació del segon personatge de la història, que de cop 
i sobtadament es barreja amb el primer gràcies a una ben calculada, diria, ambigüitat 
poètica en els v. 61 i 62-64. El text remet, en el v. 61, al subjecte de l’estrofa anterior, 
Booz, i esmenta Rut que es col·loca als seus peus (v. 62) i, diu el v. 63, s’hi està a 
l’espera d’«on ne sait quel rayon inconnu / no se sap quin raig estrany que afua» (i 
que per raó de rima m’he permès dir més que no diu «inconnu» amb ,estrany’ i amb 
,afua’, això és: que ,aprima’ tot i no especificar el què, si bé pot entendre’s que és 
l’expectativa en què es troba Rut). I el v. 64 ens diu que és un raig de llum, el qual de 
manera sobtada vindrà del somni, sense, però, precisar si del de Booz o del que Rut 
té desperta. I com que l’ambigüitat ens sobta, el poeta narrador ens confirma que Booz 
dorm com un soc i que Rut fantasieja ben allunyada dels designis de Déu. Ara només 
cal tancar l’estrofa amb dos versos romàntics, els d’una natura transformada i que 
envolta els personatges... i que s’allarga en dues estrofes més tot anunciant el desen-
llaç. Aquí V. Hugo ha desplegat brillants versos entorn del somni i el fantasieig, però 
recordem-hi el sentit bíblic. Diu el versicle: «després [Booz] se’n va anà a jeure vora 
la pila de gra» (Rt 3,7b). I es va cobrir amb el mantell, prou ample com perquè li 
arribés als peus i fins encara en sobrés... i «Rut s’hi va atansar de puntetes, li destapà 
els peus i s’hi va ajeure» (Rt 3,7c). «Jeter sur une femme son manteau est une action 
symbolique indiquant qu’on la prend pour èpouse (Ez 16,9)».20 Aquesta és una tradi-
ció jueva, però en aquest cas és Rut, instruïda per Noemí, ¡evidentment! (Rt 3,1-4), 
qui la posa en pràctica. Tanmateix i malgrat no ajustar-se a una acció de l’home sobre 
la dona, Booz la va entendre perfectament (Rt 3,10-13) i va obrar en conseqüència. 

A l’estrofa vintena, tot i que amb un sinònim en el text francès, «songeait» se’ns 
diu, de Rut, que de veritat també somia quan Booz dorm tranquil després del seu 
somni estrany. 

I el narrador acaba la història amb dues estrofes descriptives de l’escenari i dels 
pensaments de Rut d’una manera circular en esmentar de nou l’era, ara del cel, amb 
la seva falç i les seves espigues, de manera semblant a com en la primera estrofa ens 
ha situat a l’era de Booz. 

Dos mots darrers de cronologia. La narració bíblica abraça un parell ben bo de 
mesos: «van arribar a Betlem quan tot just començava la sega de l’ordi» (Rt 1,22), 
«Rut va continuar espigolant [...] fins que s’acabà la sega de l’ordi i del blat» (Rt 2,23) 
i després, els dies del batre fins a l’hora de ventar, «aquesta nit Booz sortirà a ventar 
a l’era de l’ordi» (Rt 3,2). En el poema, però, la narració fa així: Booz és a l’era 

                                                
20 JOÜON, Rut. Commentaire philologique et exégétique, p. 73. 
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«auprès des boisseaux pleins de blé» a la I estrofa i a la VII es precisa aquest temps, 
el darrer cronològic, en fer-nos presents els pallers, el gra ja ventat i la palla apilada. 
Per tant, el poema no és altra cosa i només que un incís just a l’entremig de dos ver-
sicles o entre l’un i l’altre, tant li fa: Booz s’adorm — té un somni — arriba Rut als 
seus peus (Rt 3,7); i/o Booz percep una esgarrifança — té un somni — descobreix una 
dona als seus peus (Rt 3,8). 

 
 
Els versos 
 
Apropar-se als versos significa fer-ho com si diguéssim per les dues roderes d’un 

camí: la que mena al vers d’Hugo i la que ens porta directament o indirecta al versicle 
bíblic paral·lel. 

Potser s’han de remarcar, en primer lloc, els versos que duen el nom del perso-
natge protagonista, Booz, com a punts de notable intensitat narrativa. Així, i en es-
tructura d’anàfora, el trobem com a primer mot dels v. 1 i 4, just a l’inici: Booz 
s’acotxa i Booz dorm, en temps passat, evidentment (no cal que confessi la meva in-
aptesa que en el primer vers passa a ser el segon mot sota l’imperi del ritme). Torna a 
ser el mot que obre el v. 17, el que ens relaciona Booz amb la família com a «fidèle 
parent», és a dir, en el punt que se’ns el descriu en l’aspecte bàsic de la narració bí-
blica: «aquest home és un parent nostre, un dels qui ha de vetllar per nosaltres» 
(Rt 2,20), segons la tradició i el dret a Israel. I al cap de dos versos més, de nou: «Les 
femmes regardaient Booz» (v. 19) (que he substituït per un pronom sota l’imperi 
també del ritme accentual), detall que anuncia el futur casament amb una jove deixant 
al marge la bellesa juvenil, si bé accentuant el conjunt de valors d’una avançada adul-
tesa amb el mot «grand» (v. 20), una forma de sumar al dret familiar jueu la que diríem 
raó de senyoriu. La cinquena volta que apareix és a l’estrofa setena quan el narrador 
reprèn el fil dels fets: Booz està dormint (v. 25). Quan la història passa d’un dormir 
natural a un fer-ho sota l’imperi de somnis premonitoris, el nom del personatge torna 
a ser-hi explícitament present per dir-nos que té els ulls closos (v. 34), però a la vegada 
hi veu. I qui veu en el somni es diu amb el seu nom (v. 37) i és el qui hi parla (v. 41) 
i el qui ho fa de nou en un estat de mig despert mig adormit: «ainsi parlait Booz dans 
le rêve et l’extase», però també girant vers Déu els seus ulls «per le sommeil noyés» 
(v. 57-58). Tot seguit es reprèn la narració externa, diguem, dels fets, amb l’arribada 
de la noia que s’acotxa als peus de Booz, el nom present per desena volta (v. 62) i 
onzena encara (v. 65). I els dos darrers: Booz segueix dormint amb naturalitat (v. 73), 
i mentre ho fa (v. 77) un altre somni en la fantasia desperta de la noia li pren el relleu. 
Resumidament, el poeta fa present el protagonista de manera gairebé insistent, però 
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no és altra manera que una còpia, podem dir, de com la mateixa narració bíblica fa 
semblantment, com per exemple les dotze vegades en el capítol tercer. 

Llegint pas a pas veurem que el poeta narrador ens situa, d’entrada, en el cap. 3, 
ara mateix esmentat, en el dia aquell que, feta i agarberada la sega, arriba el batre i el 
ventar a l’era; acabada la feina es menja i es beu i Booz, «després, se’m va anar a jeure 
vora la pila de gra» (Rt 3,7), detall exacte que Hugo dibuixa al v. 4. Els v. 5-6 i 17 són 
el trasllat dels versets 2,1 i 2,23 amb l’exactitud de les paraules en la mesura que 
podem posar de costat el text llatí o suposar una traducció fidel del text francès si és 
que fou aquest el que tenia davant Hugo: «homo potens et magnarum opum» / 
«quoique riche, à la justice enclin [...] bon maître» (v. 6 i 17), «hordea et triticum / 
champs de blés et d’orge» (v. 5). Tanmateix Hugo sap també fer el paral·lel de manera 
simulada, és a dir, fent que l’anècdota passi a la categoria que defineix la personalitat 
de Booz, com és en els v. 11-12 on es reinterpreten els versicles 2,15b-16, allargassats 
en els v. 15-16. El v. 29, el que situa la narració en el temps històric dels Jutges, remet 
just al primer versicle del llibre bíblic. En arribar als versos del somni premonitori, el 
poeta ens hi atansa amb l’esment inicial d’altres dos somnis d’altres dos personatges 
bíblics. 

 
 
PER A LA COMPRENSIÓ 
 
El poema és bàsicament narratiu, o explicatiu d’un fet en una nit del temps del 

segar i batre a l’Israel antic, ja fa molt, molt de temps, «des temps très anciens» 
(v. 28)... Ara bé, la comprensió o recordació del fet narrat cal situar-lo al temps 
d’Hugo. Avui, per a una ja molt àmplia capa de lectors (dels pocs de poesia), a partir 
de la vuitena estrofa comença la dificultat d’intel·lecció en la mesura que hom estigui 
dejú d’històries bíbliques. Al v. 33 apareixen dos nous personatges d’aquell món i 
l’estrofa desena, la primera que altera la seva forma de rima (fins ara sempre capcau-
dada i en aquesta creuada) pot ésser un mur incomprensible pel v. 40 i des d’aquí la 
resta. En aquest vers hi ha la interpretació cristiana de la història de Rut. Cal, doncs, 
començar per ell. El somni que té Booz és la visió d’una alzina, aquest és el mot exacte 
que s’ha d’entendre (i direm el perquè), que arrelat al seu ventre creix cap al cel, 
s’enfila amunt com aquells arbres genealògics dibuixats amb els noms dels descen-
dents.21 Doncs en aquesta alzina veu a la part baixa com si fos el primer descendent, 

                                                
21 O és infantat, en un somni també, per la mare de Virgili! Oh meravella de les tradicions! Heus-la ací 
en la Vida de Virgili segons Donat: «praegnans eo mater somniavit enixam se laureum ramum, quem 
contactu terrae coaluisse et excrevisse ilico in speciem naturae arboris refertaeque variis pomis et flo-
ribus / prenyada amb ell, la mare va somiar que paria una branca de llorer que al contacte amb la terra 
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David, el «roi chantait», i a dalt de tot un Déu que hi mor, «mourait un dieu» (v. 40), 
Jesús de Natzaret clavat a la creu. El vers condensa les genealogies dels evangelistes 
Mateu (Mt 1,5b-16) i Lluc (Lc 3,23-32a). En somni la pròpia descendència sota la 
imatge d’una alzina, no pas un roure o un arbre qualsevol. Les genealogies evangèli-
ques són més llargues perquè inclouen els anteriors a Booz, una descendència que 
s’inicia amb un personatge que deixant la seva terra per imperatiu diví arribà a Ca-
naan, al territori de Siquem, i a sota d’una alzina, l’Alzina de Moré, Déu se li va apa-
rèixer i li digué: «Donaré aquest país a la teva descendència» (Gn 12,7a); i després 
d’un altre viatge forçat per una sequera (Gn 12,10-20), retorna i s’instal·la definitiva-
ment al costat de l’«alzina de Mambré» (Gn 13,18).22 Era Abraham. I Abraham és el 
primer en la llista de Mateu, la que s’ha privilegiat enfront de la de Lluc que l’estira 
fins a Adam, amb el benentès que per a les religions jueva, cristiana i mahometana 
Abraham és considerat el pare de llur fe i tradició. Hugo, després d’esmentar els som-
nis de Jacob i de Judit, explicarà el de Booz imatjat en una alzina,23 des del seu besnet 
David fins al fill de Josep, «espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Mes-
sies» (Mt 1,16). Amb altres paraules parlarem de l’alzina de Jessè. El versicle d’Isaïes 
11,1 —«un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels»— 
no diu de quin arbre és la soca, però la tradició hi ha vist una alzina. El comentarista 
d’aquest vers té present les esculturades al timpà de la porta septentrional de la cate-
dral de Beauvais i les lluminoses dels vitralls de Chartres i de la Sainte-Chapelle de 
París.24 Afegim-hi una quarta imatge, bella a tot dir, el retaule de la capella de santa 
Anna, o de la Concepció, a la catedral de Burgos. Jessè a la part baixa i central dorm, 
el cap reclinat en un coixí, i del seu pit cobert d’arrels s’alça una soca gran que es 
bifurca a banda i banda de Joaquim i d’Anna feliços per la concepció de Maria que al 
cim, on arriben les dues branques unides en una flor, hi és sedent amb Jesús a la falda. 
Impressionant talla obrada per Gil de Siloé i el daurador Diego de la Cruz a finals del 
segle XV. 

La comprensió del poema, prèvia a la interpretació, demana el coneixement con-
textual del Nou Testament i a partir d’aquí evidentment el del Vell, no tant per resse-
guir l’explicació com per entendre la descripció del personatge i allò que li passa 

                                                
arrelava i creixia allà mateix com un arbre esponerós i curull amb diverses fruites i flors» (Vitae vergi-
lianae antiquae, línies 8-11). 
22 I posats a recordar la presència de l’alzina no deixem passar, de la història de Jacob, el lloc on va 
enterrar la dida de la seva mare Rebeca, Dèbora; no sols va ser davall d’una alzina, sinó que li donà un 
nom, l’Alzina del Plany (Gn 35,8). 
23 Descomptant altres alzines amb certa significació com l’Alzina de Saanannim vora de la qual tenia 
la seva tenda un dels descendents del sogre de Moisès (Jt 4,11) o aquella sota de la qual va asseure’s 
l’«àngel del Senyor», l’Alzina d’Ofrà quan portava un missatge per al jutge Gedeó (Jt 6,11), i encara 
la seva presència simbòlica en el profeta Isaïes (Is 1,30; 6,13), etc. 
24 Vegeu la nota de l’editor A. Dumas a HUGO, La légende des siècles, p. 451-452. 
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perquè d’aquesta manera adquireix una altra dimensió. Booz, rendit de fatiga, dorm i 
somia com Jacob. És la referència al somni que va tenir aquest patriarca d’una escala 
entre terra i cel per on pujaven i baixaven àngels més la veu de Déu que li prometé 
una descendència «com la pols de la terra; t’expandiràs cap a occident i cap a orient, 
cap al nord i cap a migdia...» (Gn 28, 10-22). La coincidència és clara, i si Jacob dorm 
a la serena, Booz ho fa «sous la feuillée» (v. 34), un subtil record de l’alzina de Moré 
sota de la qual Abraham rebé la primera promesa de Déu. I dorm com Judit. El text 
bíblic no parla gens ni mica de cap somni d’aquesta jove i bella vídua, però sí del seu 
dormir a la tenda que li assignaren en el campament de l’exèrcit assiri. Per tres dies 
«va dormir fins avançada la nit» (Jdt 12,5a) i abans de l’alba es banyava a la font i 
retornava a la tenda tot pregant a Déu «que guiés a bon terme el seu camí i que el seu 
poble fos alliberat» (Jdt 12,8). Tal volta Hugo ens mena a tenir present un mig dormir, 
el de Judit que reposa i a la vegada vetlla per llevar-se «a l’hora del relleu de guàrdia 
de la matinada» (Jdt 12,5b) perquè s’hi juga la salvació de tot un poble, la descendèn-
cia d’Abraham i de Jacob... Dormir i somniar, però un somni fora del normal que el 
verset bíblic l’introdueix amb aquestes paraules: «a mitjanit Booz va tenir una esgar-
rifança i es va tombar; llavors veié una dona ajaguda als seus peus» (Rt 3,8). El poeta, 
tanmateix, les amplia intercalant el somni entre l’esgarrifança i la descoberta de la 
dona; l’ensurt és ara per la porta del cel perquè en comptes d’àngels, en baixa el somni 
(v. 36) que serà la visió d’un poble descendent d’ell per David fins a Jesús. Un somni, 
però, bastant diferent dels paral·lels de Jacob o Judit. Aquí, qui somia esdevé interlo-
cutor de Déu en un diàleg molt igual a un altre que ens reporta l’evangelista Lluc. 
Maria rep l’ambaixada angèlica anunciadora de la seva maternitat, però «com es farà 
això, si no conec cap home?» (Lc 1,34), «comment se pourrait-il que de moi ceci 
vînt?» (v. 42). I Booz retorna sobre l’anunci i sorprès repeteix: «comment se pourrait-
il que j’eusse des enfants?» (v. 50) i nosaltres recordem el torbament d’un altre per-
sonatge, Zacaries: «com puc saber que serà així? Ja soc vell i la meva dona també és 
d’edat avançada» (Lc 1,18). I un tercer encara. Déu ha promès a Abraham una perenne 
descendència a partir del fill que li donarà Sara, però ell, «es va prosternar i es posà a 
riure perquè es deia interiorment: “a un home de cent anys li naixerà un fill, i Sara 
infantarà als noranta anys?”» (Gn 17,17). Seria estrany que hom ens digués que 
V. Hugo no tenia d’alguna manera presents Maria i Zacaries o Abraham a l’hora 
d’omplir el somni de Booz. Si més no, com a poeta ha ampliat el recurs mític que fa 
semblants o iguals els dos extrems de la genealogia de Jesús repetint el joc al mig. És 
aquest: la descendència d’Abraham arriba al món per via extraordinària, la de Maria, 
també, i V. Hugo n’afegeix una altra en un personatge del mig de la cadena. I encara 
més si ens fixem en l’actitud i la pregunta d’Abraham. Ben mirat sorprèn que el pa-
triarca faci dues coses, riure i comentar-se interiorment l’anunci diví, com Booz al 
poema: «murmurait avec la voix de l’âme» (v. 41) i el sentit rialler que es pot entendre 
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en el mot «voilà» (v. 45). Com si els dos demanessin a Déu si està de broma després 
de tants anys de viudetat, i quan passa dels vuitanta l’un i de cent l’altre. 

Aquest personatge que ha somiat, no essent un més entre molts, sinó un de pri-
mera línia en la família paterna de Jesús, ens ha estat aparentment presentat amb unes 
característiques de les quals hom diria que no tenen res d’especial més enllà de l’en-
cert dels versos. Però no és pas així. Situats en el món bíblic ens en ressonen paraules 
entre la rima. El seu capteniment exposat en els v. 11-12 resumeixen els versicles 2,8-
9 i molt més exactament el 2,16. Es tracta del tarannà d’un senyor amb tota la barba 
(v. 9) com se sol dir popularment i amb veu d’admiració. Sí, però és més, és qui «mar-
chait pur loin des sentiers obliques» (v. 13) que tradueix «no va pels camins dels pe-
cadors» (Sl 1,1b), un fragment del primer versicle del primer salm! i ressò, endemés, 
del primer hemistiqui d’un proverbi: «la ruta del just s’aparta del mal» (Pr 16,17)!25 

Si parem l’atenció en Rut, Hugo ens la presenta també embolcallada en un somni, 
el de la seva joventut que, al marge de cap consideració religiosa (v. 66), amb el con-
sell de la seva sogra com ho conta el text i amb un gram d’erotisme que hi afegeix el 
poeta (v. 62), cerca un casament que es farà, sí, i que els versos es limiten a anunciar-
lo amb unes estrofes solemnes i riques d’imatges. Fins i tot aquells àngels que no han 
estat en el somni de Booz, però sí que eren en el somni de Jacob, ara han retornat 
(v. 70) perquè certament l’hora és «auguste et solennelle» (v. 69). 

Resten per comprendre uns pocs topònims en la suposició que també contenen 
algun sentit. Són tres: Galgala (v. 68) i Ur i Jerimadet (v. 81). Va tenir Hugo present, 
es pot preguntar el lector, el que ara llegiré d’aquests topònims? Potser no. Probable-
ment no, però sol passar quan t’apropes a qualsevol poema dens. Hi ha aspectes que 
la lletra suggereix al lector i que no foren pas presents a la ment de l’escriptor. 

Galgala. Apareix al llibre de Josuè quan el poble hebreu provinent d’Egipte entra 
a la Terra promesa. Travessa el riu Jordà, treu de l’aigua dotze pedres i «Josuè les va 
erigir [com una estela commemorativa] a Galgala» (Js 4,20), a uns dos quilòmetres al 
SE de la Jericó actual, i el segle II dC encara hi eren venerades. «Jahvè digué a Josuè: 
“Avui he tret l’oprobi d’Egipte que portàveu damunt vostre”. I aquell lloc, van ano-
menar-lo Galgala fins al dia d’avui» (Js 5,9). I la conquesta d’aquella terra avançà 
amb lluites i amb pactes, com el fet amb els gabaonites que «es presentaren a Josuè, 
a Galgala» (Js 9,6), lloc des d’on s’emprenien accions guerreres i s’hi feien acords 
polítics (vegeu Js 10, 6,7,7,15,43). Galgala, doncs, és la referència geogràfica per on 
va començar la possessió del territori i va ser, anys més tard, on administrava justícia 
el darrer Jutge d’Israel, Samuel, (1S 7,15) i on s’hi va instaurar la monarquia 

                                                
25 El v. 14 diu que vesteix de «lin blanc», res més enllà d’un temps tan pretèrit vist des de les fibres 
sintètiques d’avui. Però llegint, llegint he topat amb unes paraules talmúdiques que presenten Moisès, 
font d’autoritat, «vestit amb una túnica de lli blanc» (vegeu LEVINAS, Los imprevistos de la historia, 
p. 187). 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

28   

(1S 11,12-15). Breument: és el lloc simbòlic de l’assentament d’un poble en una terra 
i el record d’una aliança. Aquest és el segon aspecte d’igual o major significació. Lle-
gim. Moisès va manar al poble: «el dia que travessareu el Jordà per entrar al país que 
el Senyor, el teu Déu, et dona, eixeca unes grans pedres, cobreix-les d’una capa de 
calç i escriu-hi a sobre tots els manaments d’aquesta Llei. Fes-ho quan hagis passat el 
Jordà [...]» (Dt 27,2-3). La llei i la terra. «Les souffles de la nuit —la nupcial d’una 
baula en la família de David i del Messies— flottaient sur Galgala» (v. 68). 

Ur, la pàtria d’Abraham (Gn 11,31), «Jo soc Jahvè que t’he fet sortir d’Ur dels 
caldeus per donar-te aquest país en possessió» (Gn 15,7). No cal precisar res més. 

Jerimadet. És un topònim secundari (però el recuperarem pàgines avall), tal ve-
gada correspon al que normalment és escrit com a Jerimot i referit a un dels cinc petits 
regnes situats a la regió sud del país que Josuè es proposava de conquerir un cop 
travessat el Jordà i que feren aliança militar entre ells i el rei de Jerusalem espaordits 
per la feta entre Josuè i els bons guerrers de la ciutat de Gabaon. Si fos així, doncs, 
ací es faria present el rei de Jerimot que amb tots els altres es dirigeix contra Gabaon 
i aleshores «Josuè va pujar de Galgala...» (Js 10,7) per ajudar-los i van guanyar i «Jo-
suè, amb tot Israel, se’n va tornar al campament de Galgala» (Js 10,15). Tampoc no 
cal precisar res més: a la terra, des de Galgala, cap i seu d’Israel, fins al racó guanyat 
de Jerimadet,26 potser Jerimot, «tout reposait» (v. 81). 

 
 
UNA INTERPRETACIÓ 
 
«Victor Hugo, el poeta religiós més gran del segle XIX i l’orfebre més precís en 

les seves fórmules teològiques en poesia».27 Aquest judici l’ha expressat el teòleg 
dominicà Jean-Pierre Jossua, un estudiós profund del sentit teològic que sol trobar-se 
en les grans obres literàries. Doncs bé, aquest V. Hugo és el de Booz endormi. Penso 
que el secret més significatiu i per tant interpretatiu del poema és clos en el v. 67: «Un 
frais parfum sortait des touffes d’asphodèle». D’unes tofes o mates d’asfòdels, de 
gamó, porrassa o cebollí amb paraules més populars, i albó com un sinònim entre les 
deu o dotze variants mediterrànies d’aquesta liliàcia.28 Flor que enamora: «Qui sap si 
l’aubó, aquell lliri blanc tan bonic com abundós i de tan bon auguri que diuen per allí 
que fa dir als pagesos ‘any d’aubons any de gabaions’, li posà a la ploma lo càntic»,29 
és a dir, a Ramon Llull un versicle del Libre de Amich e Amat, com ho veu Jacint 

                                                
26 Per no forçar el v. 81 he escrit «Jerimàdet» i així evitar una violenta sinalefa als dos mots inicials. 
27 JOSSUA, Literatura i absolut, p. 58. 
28 Vegeu BOLÓS; VIGO, Flora dels Països Catalans, IV, p. 58-61. 
29 VERDAGUER, Perles del «Llibre d’Amic e Amat», dins ÍDEM, Totes les obres, IV, p. 392. 
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Verdaguer.30 Diguem-ne alguna cosa puix aquesta planta amaga sorpreses botàniques 
que no ens faran cap nosa de saber-les. Al v. 67 hi ha el nom «asphodèle», ,asfòdel’. 
És el cultisme de ,gamó’31 i de ,porrassa’ (,porrassí’) i ,albó’, (,aubó’), etc. Aquest 
etcètera té importància perquè som davant d’una madeixa de mots entrecreuats que 
exposo molt breument. En el món botànic trobem entre les liliàcies l’Asphodelus fis-
tulosus i l’Asphodelus albus i també l’Allium pyrenaicum que no s’assembla pas als 
asfòdels;32 i encara un altre creuament de gènere, ara una planta umbel·lífera amb el 
nom ,api reial’,33 segurament Apium graveolens, ,api bord’.34 El cas és que tenim dues 
plantes35 per una banda i una per l’altra i nominades en català popular sense gaire 
exactitud i segons llocs diferents del territori com a ,gamó’ i ,porrassa’, peró també 
,albó’ (són els tres mots més generals). Tanmateix i d’acord fins i tot amb els testimo-
nis escrits antics, ,gamó’ és la paraula dominant referida a la mata, al conjunt de la 
planta, mentre que ,albó’ sol ésser restringida a la tija —així ja ho feia Plini—36 o 
porra (tot i que també ha passat a la planta en general). Una darrera observació: l’As-
phodelus albus és conegut també com l’,albó de muntanya’.37 I una menudalla: sembla 
ser que en francès ,asphodèle’ és més aviat nom comú i aquí, en canvi, un cultisme. 

L’albó de muntanya —Asphodelus albus— que creix als prats; unes mates de flors 
plenes de significació. Ens l’han transmesa, la significació, els grecs i els romans i tal 
volta el darrer testimoni literari entre nosaltres estigui en aquests versos de Salvador 
Espriu: 

 
Mira com et volta el triomf dels asfòdels, 
mira com avança la dama 
sense ulls, la barca 
del vell solitari. 
 
Ve per tu, ve per tu. A mostrar-te, 
per tot el silenci del mar, el reialme 

                                                
30 És l’apòcrif versicle creat per Jacques Lefèvre d’Étaples en llatí que Verdaguer va llegir com a 
versicle 266 en la traducció de Joan Bonllavi, edició que li ensenyà l’amic Marià Aguiló (vegeu-ne 
l’edició a LLULL, Llibre d’amic i amat, p. 249-250). 
31 «Gamonet. m. Herba de quatre peus d’alta, arrels llargas [...] las fullas llargas en figura de espasa 
[...] Asphodelus, albucum, i» (Labèrnia). 
32 És del gènere que esmenta Coromines quan parla de ,porrassa’ (DECLC, s.v. «porro», VI, 718a). 
33 Un tradució de l’Asphodelus, genèric, fa així: «asphodèle ou ache royal», és a dir: ,api reial’ 
(GAFFIOT, Dictionnaire illustré Latin Français, s.v. «asphodelus», i). 
34 BOLÓS; VIGO, Flora dels Països Catalans, II, p. 453. 
35 De l’Asphodelus albus en francès també se’n diu, a més del corrent ,asfodèle blanc’: ,bàton blanc’ 
(vegeu BONNIER; LAYES, Flore complète portative de la France, p. 301). 
36 He localitzat la dada a DECLC, s.v. «albó», I, 155b. 
37 BOLÓS; VIGO, Flora dels Països Catalans, IV, p. 61. 
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fidel de la nit, on floreixen 
pàl·lidament, en triomf, els asfòdels.  
 
(«Missatge», del llibre Les hores) 
 
Sí, tiges florides, albons de la porrassa, del gamó, asfòdels blancs, símbols de la 

mort.38 Els versos espriuans són transparents: la Mort no cal que miri; Caront, «un 
vecchio, bianco per antico pelo»,39 i la seva barca; en la nit floreixen els asfòdels, 
inflorescències raïmades per a la finitud... No sabien els antics ben bé per què, però 
aquestes eren les «fleurs des prairies infernales, ils sont consacrés à Hadès et Per-
séphone».40 Aquesta filla de Zeus i Demèter és deessa de la fecunditat, però també «la 
nymphe du fleuve infernal. Son symbolisme réunit ces deux légendes, car Perséphone 
séjournait trois saisons sur terre, une en infer [...] Elle joue un rôle important dans les 
religions à mystères et notamment dans les rites initiatiques d’Eleusis, où elle pourrait 
bien symboliser le candidat à l’initiation, qui passe par la mort pour renaitre, par les 
Enfers pour accéder au Ciel».41 Dels inferns de la solitud, interpretem-ho, al cel de 
l’amor que en els seus pètals descobria Verdaguer. 

Més coses en poques ratlles ja no es poden dir. Ningú sap per què grecs i romans, 
per als quals prevalgué el simbolisme de la mort, consideraren els asfòdels pestilents 
quan de fet tenen una flaire semblant a la flor del gessamí i Hugo ho recorda, «un frais 
parfum» (v. 67). Si la tradició mitològica ens ha arribat donant-hi el sentit de la mort, 
el poeta la tomba vers el sentit de la vida. Booz en el somni ho ha vist clarament: al 
cim de la seva descendència «mourait un dieu» (v. 40). «Ja cap al vespre... el diposi-
taren en un sepulcre tallat a la roca» (Mc 15,42 i 46)... i l’oreig vespral decantava les 
mates d’asfòdels. Unes flors per a la vida i per a la mort en els versos d’Hugo. Però 
els noms d’aquesta liliàcia tenen revolts inesperats, com trobar-se amb una umbel·lí-
fera, l’,api reial’ que hem esmentat més amunt i del qual els grecs en feien corones 
per als vencedors dels Jocs Ístmics: 

 
Posidó l’ha concedit a Xenòcrates, 
li trameté una corona d’api dòric 
perquè se la cenyís als cabells... 

                                                
38 No oblidéssim pas uns altres versos significatius: «I veus-aquí que enfora dels himnes de victòria 
avui ens precipita la Moira més cruel / al regne de les ombres sense deixar memòria... / Almenys allà 
poguéssim cantar l’antiga glòria / dels hèroes, qui vaguen pel camp de l’Asfodel!». Són, ni més ni 
menys, els v. 116-120 del poema «La deixa del geni grec» que Miquel Costa i Llobera publicà el 1903 
(vegeu COSTA I LLOBERA, Tradicions i fantasies, p. 139). 
39 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Inf. III, 83. 
40 CHEVALIER; GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, s.v. «asphodèles». 
41 Ibídem, s.v. «Perséphone». 
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Lloeu-lo: a la vall de l’Istme 
guanyà l’api dori després d’haver vençut...42 
 
Volem més significació arran d’aquests versos? En Booz endormi es conjunta la 

tradició de la mort i la victòria de la vida. 
 
Quan on est jeune, on a des matins triomphants; 
Le jour sort de la nuit comme d’une victoire (51-52). 
 
La vida guanya. Ara de nou ho farà a través de Booz «dans le mois où la nature 

est douce» (v. 75). En aquest vers, natura i poeta sobten el lector del Mediterrani de 
ponent... no pas el que viu a la part oriental. Els personatges són a l’era, ja és l’hora 
de ventar el gra, però no som pas al cap del mes de juny al Pla de Barcelona ni ben 
entrat el juliol a la Cerdanya. Som a Betlem on la sega de l’ordi comença abans no 
acaba l’abril i el blat el mes de maig quan la natura és dolça... quan és primavera i les 
novelles flors dels asfòdels embaumen l’aire (v. 67). Però seguim. 

«La vieilleusse, le doute, l’affaiblissement des sens contrastent avec l’attente de 
l’amour»,43 diu el comentari entorn dels asfòdels i els autors hi copien tres versos de 
Booz endormi. El casament amb Rut serà l’anunci que ell, sobre qui «le soir tombe» 
(v. 54) i ja camina «vers la tombe» (v. 55), entrarà a formar part de l’ascendència 
d’aquell Déu que morirà; que després descendirà fins als camps d’asfòdels dels in-
ferns: no ho hem cantat en català, «davallà als inferns», dotzenes de vagades amb la 
música de mossèn Lluís Romeu?, no ho afirmen amb paraula neta una colla de pro-
fessions de fe cristiana des del segle V?;44 i que ressuscitarà per ascendir a la dreta del 
Pare des de tots els turons «ayant des lys sur leur sommet» (v. 76)? 

I també el significat més dens l’estotja el v. 66, «et Rut ne savait point ce que 
Dieu voulait d’elle». Tot comença, és a dir, l’alteració en la vida del vidu Booz, des 
d’un punt de vista narratiu cronològic, en els v. 61-62 quan una dona jove s’ajau als 
seus peus. És una moabita. La seva cunyada Orpà «ha tornat al seu poble i als seus 
déus» (Rt 1,15), però ella vol restar al costat de la sogra, «el teu poble serà el meu 
poble, el teu Déu, serà el meu Déu» (Rt 1,16). Arriba a fer protestes de fidelitat ben 
serioses fins a la mort, «i si no és així, que el Senyor em faci caure al damunt tota 
mena de mals» (Rt 1,17). Així fou. Li caigué, però, del cel la bona sort, una d’inespe-
rada i impensable a Israel per a una estrangera, «ne savait point ce que Dieu voulait 
d’elle». Tant és així que així resta en el poema la imatge de Rut: una noia que «son-
geait», fantasieja, somia desperta «ouvrant l’oeil» (v. 85) per veure l’estelada, 

                                                
42 PÍNDAR, Epinicis, de l’«Ístmica II», p. 281 i de l’«Ístmica VIII», p. 313. 
43 CHEVALIER; GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, s.v. «asphodèles». 
44 Vegeu DENZINGER, els núm. 16, 23, 28, 29, 30, 76, 485. 
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imaginar-se-la un camp immens d’espigues, un segador despistat, una falç daurada... 
somieig de joventut... Doncs, no. És una altra cosa i ens la diu Hugo amb els versos 
més bells de tot el poema. Aquesta imaginació d’una estrangera, el poeta la transforma 
en el voler d’un Déu que collirà dues espigues per a l’estiu etern: Booz i Rut, pares 
llunyans del seu Fill humanat. Amb unes altres paraules i sense forçar els versos: Hugo 
ens parla de la imprevisible Providència de Déu que disposa el camí de la salvació. 
«Aleshores Booz va prendre Rut per muller. El Senyor va beneir aquesta unió fent 
que Rut tingués un fill [...] Obed va ser el pare de Jessè, i Jessè, el pare de David» (Rt 
4, 13 i 17). No és probable —només probable— que Hugo conegués el que tot seguit 
recordarem entorn del sentit simbòlic del nom Booz. Hi ha qui apunta que pot haver-
hi certa relació amb una des les dues grans columnes que flanquejaven l’atri del Tem-
ple de Jerusalem, foses en bronze, imponents i fins tenien un nom cadascuna. La de 
l’esquerra era anomenada Bóaz o Bóoz. No és gaire clar el seu sentit, però sembla que 
vol dir «en Déu hi ha la força» o simplement que aguanta «amb força». Ben deduïda 
la intenció simbòlica que es va donar als noms del llibre Rut, Booz es converteix en 
un puntal ferm, en una part del sòlid fonament que sosté la monarquia davídica. Per 
extensió, el cristianisme pot interpretar-ho com una robusta columna sostenint la ge-
nealogia del Messies. 

I un tercer vers curull de significació: «Une immense bonté tombait du firma-
ment» (v. 79). Aquí hi ha l’última raó de la història, el perquè del casament i la des-
cendència que arribarà a Jesús. «Tot això va succeir perquè es complís allò que el 
Senyor havia anunciat pel profeta: una noia concebrà i tindrà un fill, i li posaran el 
nom d’Emmanuel, que vol dir “Déu amb nosaltres”» (Mt 1,22), «serà gran i l’anome-
naran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà 
per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi» (Lc 1, 32-33). Jesús 
descendent de David que com el seu avi Obet i besavi Booz va néixer a Betlem (1Sa 
16,1). Tot això ha succeït així perquè del cel ha baixat una immensa bondat. La bondat 
que és Déu. Déu que és Amor. Un vers, aquest, que canta tan afinadament que fins 
com un eco d’harmònics el repeteixen els v. 73-75, 78 i 80-81. Booz dorm amb plàcida 
respiració que es barreja «au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse» quan la natura-
lesa és «douce», bonica sinestèsia per a una oïda que no percep cap soroll, llevat 
d’unes esquelles que «palpitaint vaguement», i és ara «l’heure tranquille» fins i tot a 
la selva on regna el rugit del lleó i a les ciutat i poblets «tout reposait»... i Rut «immo-
bile... sous ses voils»... Arreu la pau de Déu. 

Aquests tres versos, penso que són en gran part l’explicació no solament del sig-
nificat del poema, sinó ensems el de la seva bellesa. El primer, molt subtilment con-
jumina segments de dues tradicions. La llegenda, una part rellevant de la vida d’un 
home, d’un personatge clau —dit amb més exactitud— en la història de la monarquia 
d’Israel, i en la història del jueu de Natzaret, Jesús, en la del cristianisme, amb mites 
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grecoromans lligats al món del morts i els redivius, com el de Persèfone, juntament 
amb la significació simbòlica d’unes mates liliàcies, els asfòdels. Amb una manera de 
poetitzar encara potser més subtil, ens fa memòria d’un principi teològic molt igual 
en les tres religions abrahàmiques, el de la Providència. Exposa com qui no vol aquella 
veritat del profeta, «les meves intencions no són les vostres, i els vostres camins no 
són els meus» (Is 55,8), i la paraula de Jesús, «si l’herba del camp, que avui és i demà 
la tiren al foc, Déu la vesteix així, ¿no farà més per vosaltres, gent de poca fe?» (Mt 
6,30). El tercer vers i l’atmosfera que crea són ben bé la lliçó teològica que condensen 
els encapçalaments de cada sura alcorànica, «el Compassiu per excel·lència, el molt 
Misericordiós»; el missatge de Jesús, «els pobres reben l’anunci de la bona nova / 
εύαγγελίζονται» (Mt 11,5); fins podríem escriure que aquest poema de Victor Hugo 
també n’és una proclama, puix que «aquesta bona nova del regne / το εύαγγέλιον της 
βασιλείας serà anunciada per tota la terra» (Mt 24,14). I ve a ser una temptació per al 
comentarista fer el paral·lel entre els versicles: «i de sobte s’uní a l’àngel un estol dels 
exèrcits celestials que lloaven Déu cantant: —Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra 
pau als homes de bona voluntat» (Lc 2,13-14) i els versos 70-72: 

 
Car on voyait passer dans la nuit, par moment, 
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile. 
 
Tanmateix, escrita la temptació, s’ha de parlar d’un significat més ajustat al sentit 

simbòlic del llibre Rut en el món jueu. Una ala, unes ales d’àngels que no es treu pas 
de la màniga el poeta. O potser sí.45 El versicle «que el Senyor, Déu d’Israel, sota les 
ales del qual has trobat refugi, et recompensi amb escreix tot el bé que has fet» (Rt 
2,12) no deixa d’ésser un eco d’altres com Dt 32,11 o del llibre dels Salms 17,8; 36,8 
i 57,2. Aquest versicle de Rut és endemés on s’inspiraven i el citaven «les Rabbins, 
pour désigner l’admission d’un prosélyte dans le judaïsme, disent: “le porter sous les 
ailes de la Shekina”».46 I amb aquesta referència ja anunciem una mica la temàtica del 
tercer poema. 

Booz endormi és la narració d’una història mítica que ens recorda un passat perquè 
puguem encara descobrir-hi un sentit per al destí de cadascú, ensems que col·lectiva-
ment, entès com a simple casualitat per damunt dels nostres plans i propòsits, o bé 
com una disposició religiosa que ens transcendeix, fins i tot gràcies a la conjunció 

                                                
45 Ho constato aquí, en nota: «[...] dans Les Travailleurs de la mer, Giliat voit flotter dans l’air des 
“transparences vivantes”. Idée chère à Victor Hugo. Le poète sentait si bien la présence de ces créatures 
impalpables qu’il lui advint, rapporte Camille Pelletan dans Victor Hugo, homme politique, de raconter, 
devant qualques personnes dont il était, qu’un jour, prenant des notes dans son jardin de Guernesey, il 
avait vu distinctement sur le papier l’ombre diaphane de leurs ailes» (HUGO, La légende des siécles, p. 
452, nota 30). 
46 JOÜON, Rut. Commentaire philologique et exégétique, p. 56. 
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amb una mitologia grecoromana que cerca sentit en un mite que baixa als inferns i en 
retorna amb tiges de flors que perfumen la tomba i que verdejants coronen els vence-
dors en la vida. Flors blanques per a significar que res ja no hi ha de sensacions ni de 
significació, palidesa en la nit, i a la vegada flors blanques per a un casament on tota 
la llum de l’alegria de la vida reverberi «parmi ces fleurs de l’ombre» (v. 83), és a dir, 
fins als estels. 

 
Per mi, un poema que ho justifica tot. Un poema en què es posen en evidència totes les 
virtuts de Hugo, i cap dels seus defectes. Un poema que mostra la seva virtut narrativa 
usada amb una magistral economia de mitjans, la seva habilitat sintàctica posada al servei 
de la narració i de la creació del clima, les imatges fascinants encaminades directament 
al sentit, l’enginy de la rima per intensificar aquest sentit.47 
 

Sí, un fascinant poema 
 
perquè quan algú ho diu bellament, la cosa 
segueix ressonant de manera immortal.48 
 

  

                                                
47 COMADIRA, L’ànima dels poetes, p. 124-125. 
48 PÍNDAR, Epinicis, de l’«Ístmica IV», p. 289. 
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II. LA VEU DE NOEMÍ 
 
 
 
 
 
 
 
EL POETA I L’OBRA 
 
Yvan Goll va néixer el 29 de març del 1891 al poble de Saint-Dié a la serralada 

Vosges, paral·lela a la riba esquerra del Rin, de pare alsacià (terra de l’Estat francès 
de cultura germànica, terra de discòrdia durant segles i avui seu, a Estrasburg, del 
Parlament Europeu), Abraham Lang, i de mare lorenesa (terra bessona de l’altra per a 
bé i per a mal), Rebeca Lazard. El nom triat per a ell va ser Isaac, però com a poeta i 
escriptor signava Iwan o Yvan Goll, també Gollivan. El 1897 va morir el seu pare i la 
mare es traslladà a Metz on el noi va fer el batxillerat. Després els estudis universitaris 
a Estrasburg. Acabà essent un escriptor, principalment poeta, en llengua francesa i 
sobretot en alemanya. La Guerra del 14 el va atrapar a Zuric. El 1916 s’enamorà de 
Claire Studer i —ho recorda ella mateixa— visqueren el 17 a Lausana i el 18 a Ascona 
i el 19 es traslladaren definitivament a París. S’hi casaren. Entre el 1939 i 1947 es van 
exiliar a Nova York. Retornà a París malalt de leucèmia i va morir al poblet de 
Neuilly-sur-Seine el 27 de febrer del 1950. L’any 1919 Yvan Goll va escriure la se-
güent autobiografia per acompanyar els poemes que li editaven al volum col·lectiu 
Menschheitsdämmerung, Symphonie jüngster Dichtung / El crepuscle de la humani-
tat. Simfonia dels poetes més joves: «No té pàtria: jueu per casualitat, nascut a França 
per atzar, designat alemany per un paper timbrat. Yvan Goll no té edat: la seva infan-
tesa fou xuclada per vells dessagnats. El jove, el va assassinar a traïció el déu de la 
guerra. Però per esdevenir home, com a molts li va caldre la vida. Solitari i bo a l’estil 
de la melodia dels arbres silenciosos i de la roca muda, se situaria tan lluny com fos 
possible de la terrenalitat i tan a prop com fos possible de l’art».49 

La seva obra és prou llampant per a nosaltres en alguns dels seus títols com, una 
mica a l’atzar, aquests: Mathusalem, drama satíric inspirat en Ubu Roi d’A. Jarry, 

                                                
49 Aquesta autobiografia aparegué en la primera edició de 1920 de l’antologia feta per Kurt Pinthus de 
23 poetes joves amb versos escrits entre els anys 1910 i 1919. Ara en tenim en català la reedició feta 
pel mateix antòleg el 1959 (amb una variació a la segona part del títol: Ein Dokument des Expressio-
nismus) que inclou el pròleg i epíleg primer més la nova presentació i l’enriquiment de dades biogràfi-
ques i la més possible definitiva bibliografia de cada poeta al final del volum. Una traducció catalana 
que ens honora culturalment. Les paraules de Goll, doncs, es poden llegir a El crepuscle de la humani-
tat, p. 681. 
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1922; Sodome et Berlin i Agnus Dei, novel·les del 1929; Lucifer, vieillissant, novel·la 
de 1933; Nouvelles petites fleurs de saint François (juntament amb la seva esposa 
Claire) el 1952, reeditat amb tres dibuixos de Dalí el 1959. I el poema Requiem pour 
les morts de l’Europe, 1916, traduït a l’alemany l’any següent; Poemes d’amour 
(també amb la seva esposa), 1925... El 1929 publicava el poema Noemí amb una il·lus-
tració del jueu Jakob Steinhardt (1887-1969), pintor i gravador de belles imatges bí-
bliques (un dels llibres decorats és justament el de Rut), d’origen alemany nascut, 
curiosament també, en un territori dels que passen de mà en mà, ahir alemany i avui 
polonès.50 I entre els anys 1936 i 1951 el seu gran poema en part autobiogràfic, fet i 
refet en algunes parts amb dues o tres versions, Jean sans terre. 

Yvan Goll fou un dels primers a Europa a reivindicar el «surrealisme»51 el 1920 
amb els seus Die Unsterblichen, això és, Els immortals que subtitulà Zwei Überdra-
men que podríem llegir com a «sobredrames» o «per damunt dels drames». L’any 
1924, a França, editava un únic número d’una revista, Surrealisme. Aquí llegirem i 
farem per manera d’aprofundir el poema Noemi, aparegut el 1920 a l’antologia editada 
per Kurt Pinthus. L’havia escrit el 1916. 

 
 
EL PERSONATGE BÍBLIC 
 
Noemí és el nom del poema segon d’aquestes pàgines com ho és d’un altre dels 

personatges principals del llibre Rut. Recordem-ne alguns detalls puix que els versos 
no segueixen en res la narració bíblica. En temps dels Jutges i per raó de fam a Israel, 
un betlemita va emigrar amb la seva dona i els dos fills a la terra de Moab. Aquí van 
morir els tres homes després d’estar casats. Els joves, amb unes noies moabites i no 
haver deixat descendència. Restaren les tres dones vídues. Noemí, amb una de les 
nores, retorna a Betlem i un parent es casa amb la jove, Rut, tenen un fill i Noemí 
recobra l’alegria amb l’arribada del net, a més a més d’obtenir gràcies a l’infant una 
descendència legal. 

 
 

                                                
50 Val a dir que al lector potser li plaurà de saber que entre els il·lustradors d’obres de Goll hi ha Marc 
Chagall, Hans Arp, George Grosz, Salvador Dalí, Fernand Leger, Henri Matisse, Joan Miró, Ives Tan-
guy, Picasso i altres. 
51 Vegeu-ne alguna dada a SONN, «Jews, Expatriate Artists», p. 277-278. 
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NOEMI D’YVAN GOLL 
 
I 
Ich trage so schwer an der Schicksalserbschaft 
Meiner Bibelmütter, 
Meiner Prophetinnen, 
Meiner Königinnen. 
 
Es rauschen so mächtig ans dunklen Jahrhunderten   5 
Die Gottesjahre, 
Die Tempeljahre, 
Die Ghettojahre. 
 
Es singen so wirr in meiner geborstenen Seele 
Die Jahrzeitenfeste,       10 
Die Himmelsfeste, 
Die Totenfeste. 
 
Es schreien so tief in meinem tollen Blut 
Die Patriarchen, 
Die Helden,        15 
Die Söhne! 
Hör, Israel, Adonoi war dein Gott, Adonoi war einzig! 
 
II 
Ich bin die Tochter des Frühlingsvolks! 
Andacht und Opfer vergeudend, 
Riß ich die Erde in meinen Wirbel.     20 
Mein Gebet war das menschliche Echo 
Der Asphodelensänge 
Und Ölbaumsymphonien. 
Mein Himmel war wolkig erbaut 
Über den weiß erblühten Gebirgen,     25 
Und die goldenen Sternenzeichen 
Tief in dunklen Seen nachgebildet. 
Jeder Mann trug stolz sein Zedernhaupt. 
Jeder Jüngling eine wandelnde Akazie, 
Israel so fromm, wie ein Frühlingshügel!    30 
Salben und Öle dufteten um seine Glieder, 
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Und in seinem großen Augen 
Lächelte Gott. 
Opfer war die Sprache der Patriarchen, 
Und die Engel die Antwort des Himmels.    35 
Jade Mädchenklage wie ein Taubenpaar, 
Jede Frauenbitte blondes Lämmchen, 
Und des Kriegers unwirsch Kampfgelübde 
Rauchte dumpf im Blute der Stiere auf. 
Und die Tänze im süßen Weinberg,     40 
Zimbeljubelnd kränzten sie das Jahr. 
 
III 
Ich bin die Tochter des Talmudvolks! 
O Tempel, in dem die Kupferleuchter 
Wie Bäume ihre Siebenzweige entfalteten, 
Wo statt der Märchensterne      45 
Ewige Ampeln die mystische Nacht 
Beunruhigten. 
In goldenen Bechern hielt man Gott gefangen. 
Brokat und Purpur ziemte seinen Priestern. 
In Porphyrarkaden versargt      50 
Lag der sterbende Himmel. 
Als Israel von seinen Hügeln gestiegen, 
Zerschlug es sich an Felsenschluchten 
Sein grauendes Lockenhaupt, 
Zerrieb an Fliesen seine verflachten Knie.    55 
Die Sonne hing verkohlt und schwarz in der Straße, 
Ein Lämpchen nur bestrahlte das Tempelvolk. 
O Israel, verwitterndes Gebirg, 
Alternder Gletscher, 
In Schrift und Zeichnung und Kabbala     60 
Erörtertest du kalt 
Den Prozeß des Himmels. 
Aber versteint war deine Seele, 
Vereist dein Herz! 
 
IV 
Ich bin die Tochter des Ghettovolks!     65 
Der schnarrenden und schnorrenden Rabbis, 
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Der Waisenkinder und Totengräber. 
In dumpfen Kellern, triefenden Gewölben, 
In spanischen Turmen, rumänischen Höhlen 
Hab ich geschmachtet.       70 
Wo ist Elohim, 
O ihr Kodoschim? 
Oi, oi, oi, 
Und wo ist Adonoi? 
Am morschen Altar schüttelt ihr die Palmen,    75 
Mit faulen Zähnen kräht ihr Klagepsalmen. 
Mit Litaneien und Schreien 
Wollt ihr Gott befreien, 
In klebrigen Kaftanen 
Imitiert ihr die Geste der Ahnen,      80 
Beim blutigen Pogrom, in der Kerkerkette, 
Im Mordviertel der Zyklopenstädte 
Nennt ihr euch Erben 
Und wollt nicht sterben! 
O Volk der duftenden Schwestern und denkenen Brüder,  85 
Auferstehe, mein Volk, und lasse die Lieder 
Und lasse den Gott der Schriften und Klagen 
Bergraben! 
Hör, Israel! 
 
V 
Hör!         90 
Du hast einen Geist, 
Du hast einen Geist, mit Blut und Gott gespeist, 
Du hast einen Geist, in allen Feuern der Schöpfung rein geschweißt, 
Du hast einen Geist, auf allen Meeren und Landstraßen weitgereist, 
Du hast einen Geist, von allen Philosophien, Poesien, Geometrien, Industrien 

[der Menschheit kreist,     95 
Du hast den einen, einzigen, ewigen Geist. 
 
Hör, Israel! 
 
Dein Geist erleuchte die fünf Kontinente, 
Dein Geist bemeistre die vier Elemente, 
Dein Geist erobre die drei Reiche,     100 
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Dein Geist befreie die zwei Menschen 
Dein einer Geist! 
 
Hör, Israel! 
 
Mit deinem Geiste wirst du allen Tode der Welt verlebendigen: 
Dein Geist ist die Pforte zum Eden,     105 
Dein Geist ist die Flucht nach Nirwana, 
Dein Geist ist die Barke gen Elyseum! 
Dein Geist! Deine Erkenntnis! Die Alleswiessen! 
 
Hör, Israel! 
 
Dein Geist ist die gläzende Neugeburt,     110 
Dein Geist ist der alte Gott, 
Zum Sohne der Menschheit verjüngt. 
Dein Geist ist das Leben! 
Hör, Israel, dein Geist ist dein Gott, dein Geist ist einzig! 
 
VI 
Zu Neumond will ich auferstehen!     115 
Die schwarzblauen Flechten salben mit dem Öl der Nuß 
Und den Geliebten empfangen mit sternklarem Kuß. 
 
Zu Neumond will ich wandern gehen! 
Und über den Himmel das Glük meiner Liebe verkünden, 
Und auf der Erde den Sieg meiner Liebe gründen.   120 
 
Zu Neumond will ich tanzen gehen. 
Die Menschen aus ihrem Traume wecken, 
Über den Städten das neue Licht anstecken. 
 
Zu Neumond will ich auferstehen! 
Den hohen Geist wie Phönix aus der Asche heben,   125 
Dem alten Glauben den Namen Erkenntnis geben. 
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[TRADUCCIÓ] 
 
I 
Quant feixugament suporto l’heretatge del destí 
de les meves mares bíblia, 
de les meves profetesses, 
de les meves regines. 
 
Com mormolen tan poderosos des dels segles foscos   5 
els anys de Déu, 
els anys del temple, 
els anys del gueto. 
 
Canten tan confusament dins la meva ànima trencada 
les festes estacionals,       10 
les festes celestials 
les festes mortuòries. 
 
Que fondament criden en la meva sang enfollida 
els patriarques, 
els herois,         15 
els fills! 
Escolta, Israel, Adonai era el teu Déu, Adonai era únic! 
 
II 
Jo soc la filla del poble primaveral! 
Vaig dilapidant devoció i sacrifici 
arrossegant la terra en el meu remolí.     20 
La meva pregària era l’eco humà 
dels càntics dels asfòdels 
i simfonies d’oliveres. 
El meu cel era ennuvoladament bastit 
sobre muntanyes de blanca florida.     25 
I els auris signes estel·lars 
profundament copiats en foscos estanys. 
Cada home duia orgullós la seva testa de cedre. 
Cada jove una acàcia caminant, 
Israel tan pietós com un turó primaveral!    30 
Ungüents i olis flairaven pels seus membres, 
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i en els seus grossos ulls 
somreia Déu. 
La víctima era la llengua dels patriarques, 
i l’àngel la resposta del cel.      35 
Cada plany de donzella com un parell de coloms, 
cada prec de dona ros anyellet, 
i del guerrer el malganós jurament de lluita 
fumejava sord en la sang del toro esventrat. 
I les danses en els dolços vinyars,     40 
címbals de joia que en coronaven l’any. 
 
III 
Jo soc la filla del poble del Talmud! 
Oh temple, on el canelobre de coure, 
com un arbre, les seves set branques s’obrien, 
on en comptes de les estrelles de llegenda    45 
llànties eternes la mística nit 
inquietaven. 
Retenien un Déu presoner en copes daurades. 
Brocat i púrpura esqueia als seus sacerdots. 
Sota arcades de pòrfid       50 
el cel moribund jeia soterrat. 
Quan Israel, davallat dels seus turons, 
s’esclafava pels congostos de roca 
el seu cap de rínxols grisosos, 
s’escorxava a les lloses els seus genolls aplanats.   55 
El sol penjava, carbonitzat i negre, al carrer, 
només una llàntia il·luminava el poble del temple. 
Oh Israel, muntanya corroïda, 
glacera envellida, 
en lletra i dibuix i càbala       60 
discuties fredament 
el procés del cel. 
Però la teva ànima era empedreïda, 
gelat el teu cor. 
 
IV 
Jo soc la filla del poble del gueto!     65 
Dels rabins que ronquen i pidolen, 
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dels infants orfes i enterramorts. 
En soterranis resclosits, voltes regalimants, 
en torres espanyoles, cavorques romaneses 
soc humiliada.        70 
On és Elohim, 
oh, vosaltres, codoixim? [màrtir en hebreu] 
Ai, ai, ai, 
i on és Adonai? 
A l’altar escrostonat agiteu les palmes,     75 
amb dents corcades esgaripeu salms elegíacs. 
Amb lletanies i cridòria 
voleu alliberar Déu, 
dintre de caftans llardosos 
imiteu els gestos dels avantpassats,     80 
en el pogrom sagnant, a la cadena del calabós, 
al barri assassí de les ciutats ciclòpies 
us anomeneu hereus 
i no voleu morir! 
Oh poble de les germanes flairoses i germans pensadors,  85 
aixeca’t, poble meu, i deixa les cançons 
i deixa el Déu de les escriptures i queixes 
enterrat! 
Escolta, Israel! 
 
V 
Escolta!         90 
Tens un esperit, 
tens un esperit, nodrit amb sang i Déu, 
tens un esperit, forjat purament en tots els focs de la creació, 
tens un esperit, que ha viatjat llargament per tots els mars i camins, 
tens un esperit, que ha envoltat totes les filosofies, poesies, geometries, 

[indústries de la humanitat,     95 
tens l’únic, el sol, etern esperit. 
 
Escolta, Israel! 
 
Que el teu esperit il·lumini els cinc continents, 
que el teu esperit mestregi els quatre elements, 
que el teu esperit conquisti els tres imperis,    100 
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que el teu esperit alliberi el dos humans, 
el teu únic esperit! 
 
Escolta, Israel! 
 
Amb el teu esperit revifaràs tota la mort del món: 
el teu esperit és la porta a l’Edèn,     105 
el teu esperit és la fugida vers el Nirvana, 
el teu esperit és la barca cap a l’Elisi! 
El teu esperit! El teu seny! La teva omnisciència! 
 
Escolta, Israel! 
 
El teu esperit és el brillant renaixement,     110 
el teu esperit és l’antic Déu 
rejovenit en fill de la humanitat, 
el teu esperit és la vida! 
Escolta, Israel, el teu esperit és el teu Déu, el teu esperit és únic! 
 
VI 
En lluna nova vull ressuscitar!      115 
Ungir les trenes blaunegres amb l’oli de la nou 
i acollir l’estimat amb bes de l’estelada. 
 
En lluna nova vull emprendre el caminar! 
I proclamar més enllà del cel el goig del meu amor, 
i fundar sobre la terra la victòria del meu amor.    120 
 
En lluna nova vull emprendre el dansar. 
Despertar els humans de llur somni. 
Encendre la llum nova sobre les ciutats. 
 
En lluna nova vull ressuscitar! 
Enlairar l’alt esperit com fènix des de les cendres,   125 
donar a la vella fe el nom de seny. 
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NOTA A LA TRADUCCIÓ 
 
La versió d’aquest poema escrit en llengua alemanya ha estat feta tenint en compte 

la d’Artur Quintana i Font. No cal dir que la meva pretensió no ha estat pas de fer-ne 
una de millor —Déu me’n guard!—, sinó de trobar simplement el dring poètic que ajusti 
aquests versos a la meva manera d’entendre’ls, més de cara a comentar-los que no per 
a la sola lectura. Tampoc deu ésser necessari de dir que en el resultat final, molts 
coincideixen per raó, evidentment, de tenir al davant uns mots que només en demanen 
uns altres literals. Si això pot semblar plagi, en demano excuses i proposo atribur-li la 
paternitat; a cadascú allò que és seu i tots contents. I si en altres versos els mots varien 
és ben bé perquè en el món poètic moltes vegades els matisos entre sinònims esdeve-
nen els motius de comprensió diferenciadors de l’estil o sensibilitat de cada traductor, 
entre, és clar, els bons i els mediocres (on pot el lector comptar-m’hi i no me’n sentiré 
ofès). Aquí escauria el consell d’un gran traductor de l’alemany. «Tema i forma per-
tanyen a l’aparença del text i no en constitueixen el teixit. El teixit del text és un 
determinat sistema de relacions entre les paraules que el formen». És a dir, el bon 
traductor sap descobrir aquest sistema relacional i n’ha de construir un altre, la tra-
ducció, «que pugui identificar-s’hi».52 Ho exposava en el pròleg a unes traduccions 
de Paul Celan. També val per a Yvan Goll. Tenir-ho present és evidenciar imperícia, 
tot i que em sembla haver descobert el sistema de relacions lingüístiques en Noemi, el 
sentit global del poema, fet i fet. Potser la diferent tria de paraules és una de les vari-
acions que em separa més de la versió d’A. Quintana, i segurament la més discutible 
perquè el traductor s’ha d’ajustar al sentit que s’imagina més proper a la selecció feta 
pel poeta i, això, tal volta no ho he pas aconseguit (i espero que no sigui empobrint el 
significat general, que fora imperdonable). Dit això, unes petites qüestions sobre 
aquesta versió. L’estructura sintàctica de l’alemany és prou allunyada de la que tenen 
les llengües romàniques com perquè el traductor es trobi en el cas d’haver de traslladar 
aquesta estructura a la pròpia, i que d’això en resulti l’alteració d’un vers. Per exem-
ple, la normalitat del verb alemany al final de l’oració, que òbviament l’avançarem. 
Però pot donar-se el cas que aquest verb, ell tot sol, sigui un únic vers en la disposició 
original, com en el 47. Amb tota la raó d’una traducció adaptada al tarannà romànic 
del nostre català, A. Quintana ha traduït aquest vers i el precedent així: «làmpades 
eternes inquietaven / la mística nit», el subjecte i el predicat, aquest amb el verb pre-
cedint el complement directe, com s’escau normalment. I així en altres casos. Aco-
llint-me a la possibilitat de l’hipèrbaton, tot i no ésser en l’original, m’ha semblat de 
mantenir la posició del verb com a final d’oració si conforma un vers únic. M’ha 
semblat, endemés, que podia ressaltar-ne en aquests casos la força significativa 

                                                
52 POUS, «Sobre traducció de poesia», p. 75. 
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deixant-lo gramaticalment dislocat, com un plus de sentit que podia donar-li i que 
segurament no seria un afegit superflu a la intenció de l’autor. 

Un element de primer ordre en les estructures poètiques és el ritme accentual i la 
mètrica de cada vers, amb totes les variants i excepcions que es vulgui, però una mu-
sicalitat no deixa d’ésser-hi present. La meva percepció de la que té la llengua alema-
nya i els seus versos, les possibilitats de mètrica clàssica o moderna, em depassen i no 
he pretès pas de fer-ne cap trasllat igual ni semblant. M’he limitat, això sí, a no inqui-
bir gaires arítmies ni mètriques que ens punxin l’oïda, però... el resultat i judici és a 
mans del lector. Y. Goll, si parlem de la forma del vers, considerava que «la rime en 
allemand n’apportait ni concentration, ni magie; ce n’était qu’une concession; la ligne 
du vers en est allégée et comme vidée sur sa fin».53 Per davant de cap altre aspecte 
retòric hi ha la paraula, «il semble qu’avec les années, la main du poète devient de 
plus en plus infaillible, et le choix du mot se fait avec une sûreté frappante».54 Tria 
acurada dels mots que ja es veu en aquest poema de joventut i ara ens hi hem d’entre-
tenir una mica. «L’expressionisme avait exploré les possibilités de l’image scientifi-
que: la création libre de nouveaux mots composés par juxtaposition de noms-racines 
allemands. Cette classe de mots composés représente une variété de rapports diffé-
rents entre les racines, la possession, l’équivalence, la source, bref, tout ce que signi-
fient les copules de et à».55 Tot seguit, el professor Carmody esmenta un exemple del 
poema que comentem. «Noëmi est riche de ces images: «Asphodelengesang» veut 
dire le chant des asphodèles — mais le rapport n’est pas tout simplement de posses-
sion: le chant appartient-il aux fleurs? surgit-il des fleurs? s’agit-il du mode du chant? 
le chant est-il une fleur?». No sembla gens fàcil, doncs, de trobar una versió que man-
tingui la riquesa de significació d’aquestes paraules alemanyes creades pels poetes 
expressionistes. Ja el segon vers del primer cant ens ofereix «Bibelmütter» que hem 
d’entendre com les mares de la Bíblia, les mares en la Bíblia, les mares bíbliques o 
mares-Bíblia. Semblantment en els v. 6 i 7 «Gottesjahre» i «Tempeljahre» podem 
entendre-les també com els anys en Déu i els anys en el Temple. Darrere el vers 
d’«Asphodelengesang» el següent porta «Ölbaumsymphonien», simfonies d’olius / 
simfonies en els olius / oliveres simfòniques...? Una darrera paraula. El professor 
A. Quintana ha traduït —i el segueixo— la paraula «Erkenntnis» (v. 108 i 126) per 
«seny» en el sentit de comprensió, coneixement... La versió francesa ha triat «con-
naissance» i l’anglesa «knowledge».56 La nostra paraula «seny» conté la idea de co-
neixement doblat amb el de prudència i mesura, percepció justa, una captinença potser 

                                                
53 EXNER, dins Yvan Goll, p. 68. 
54 Ibídem. 
55 CARMODY, «L’oeuvre d’Yvan Goll», p. 45. 
56 Vegeu SONN, «Jews, Expatriate Artists», p. 274. 
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indefinida, però tanmateix ben entenedora en el nostre parlar. Penso que «seny» és la 
paraula encaixada del tot en els dos versos d’Y. Goll. 

Una menudalla, potser, és com adaptar les lletres majúscules dels substantius ale-
manys al no ús en la nostra tradició. D’entrada hom les suprimeix, però certament que 
hi ha algun cas discutible. A. Quintana no en parla, d’aquest extrem, sí de la supressió 
de la majúscula a l’inici de cada vers. Al meu torn i en aquest segon cas, faig igual-
ment. Pel que fa al primer, m’allunyo un xic de la seva posició. Els darrers mots dels 
v. 105-107 són «Eden / Nirwuana / Elysium» i dels tres no manté la majúscula en el 
segon. M’ha semblat tractar els tres mons mítics de manera igual tot i que, certament, 
el segon és més un nom genèric que un de propi, propiament dit. Es tracta, el primer, 
d’aquell jardí de delícies plantat a l’origen del món (Gn 2,8), desig de retornar-hi amb 
plenitud de cos i d’esperit; o els camps, el tercer, de plena felicitat del final on esperem 
aplegar-nos amb plenitud també de vida i goig; i encara la tercera via de superació 
definitiva amb l’entrada al buit segons la visió budista, el mot del mig. Un segon cas 
és el nom «Gott». Yvan Goll l’escriu nou vegades, als v. 6, 17, 33, 48, 78, 87, 92, 111, 
114. A. Quintana deixa la majúscula als v. 6, 33 i 92, els altres en minúscula. Penso 
que no és, aquest cas, un sí o un no de lletra diferenciadora, sinó el sentit cultural i 
religiós que remolca. El text permet diferenciar dos conceptes de Déu, el diguem-ne 
de sempre aparellat al nom i idea d’Adonai i d’Elohim i el que apareix per última 
vegada al v. 114. Aquí el correlatiu és l’esperit del poble d’Israel, «dein Geist ist dein 
Gott / el teu esperit és el teu déu»; és un altre déu, no Aquell. Ara bé, entrem amb 
aquesta qüestió al camp interpretatiu. Ja hi tornarem. 

Una darrera menudesa rau en les comes de la primera estrofa del cant V —i de 
pas indico que és només per funcionalitat parlar de cants i d’estrofes en aquest poema. 
L’estructura sintàctica és clara: la veu poètica s’adreça al poble d’Israel i li diu que té 
un «esperit» i aquest és qualificat amb la segona part del vers. Tot apunta que fora 
lògic trobar escrit això: tens un esperit nodrit de... / un esperit forjat amb... / esperit 
que ha viatjat... / etc. El poeta ha triat la coma i penso que deixar la segona part del 
vers enclosa entre aquests dos signes afegeix un matís de pausa o lentitud, de variació 
en l’entonació que mena a reflexionar o a fixar més l’atenció en els mots, com per dir-
nos que no són simple qualificació de l’esperit, sinó com una part seva constitutiva, 
no sols adjuntada. Exactament com en la resta d’estrofes on la paraula «esperit» passa 
a ser el subjecte de l’oració que esdevé la segona part de cada un dels versos. 
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PER A UNA LECTURA 
 
És a dir, per a facilitar, a l’hora de llegir, la comprensió dels versos que més o 

menys veladament porten referències bíbliques o que hom pot veure-les-hi i pensar 
que no traeix pas l’autor si les té presents a l’hora de cercar-ne el sentit. 

La primera constatació és simple i obre la porta a la lectura i a la interpretació. 
Qui parla en el poema des del vers inicial és Noemí. Ho fa per a si mateixa o adreçant-
se al poble jueu, el seu. Parla des de la situació en què es troba al mig del camí de la 
seva vida, com ho explica el text bíblic: va morir el seu marit, li van quedar els dos 
fills, casats, i deu anys més tard també van morir «i Noemí va restar tota sola, sense 
fills i sense marit» (Rt 1,5), soledat remarcada amb el benentès que les nores deixen 
d’ésser d’alguna manera família en restar igualment vídues. Suporta, doncs, en el sen-
tit rodó del mot, la situació i per això diu resoludament, ella que porta per nom «gen-
tilesa meva»: «no m’anomeneu Noemí, anomeneu-me Marà; perquè Saddai m’ha om-
plert d’amargor. Me’n vaig anar d’aquí amb les mans plenes i Jahvè m’ha fet tornar 
amb les mans buides. Per què, doncs, m’anomenaríeu Noemí, si Jahvè m’ha afligit, si 
Saddai m’ha humiliat?» (Rt 1,20-21). Aquest fragment —el tornarem a citar— de-
mana el seu propi comentari i no el podrem oblidar. Entre els dos versicles el nom de 
Déu hi és quatre vegades. He transcrit la versió de la Bíblia catalana interconfessio-
nal, però n’he variat «el Totpoderós» per ,Saddai’ i «el Senyor» per ,Jahvè’ i no pas 
perquè sí. Escriu de Saddai en aquest llibre bíblic, l’exegeta: «semble avoir été choisi 
par l’auteur, non comme terme poétique ou archaïque, mais parce qu’il evoquait pour 
lui [Noemí] l’aspect sévère de la divinité»; i un poc més endavant, «on remarquera 
l’allure poétique de la finale, avec le parallélisme synonimique des membres et l’al-
ternance Jéhovah, Shaddaï».57 Mireu-vos-ho com vulgueu: jo era algú quan vaig mar-
xar i ara Déu, digueu-li Senyor, Jahvè o Saddai —prefereixo aquest com a pes que 
m’esclafa—, el veig en contra meva. Si puc dir que era algú, torno a un no-res i us dic 
quatre vegades (com quatre lletres té el seu sant Nom): m’ha omplert d’amargor, em 
retorna amb les mans buides, m’ha afligit, m’ha humiliat. I encara no ha estat tot dit. 
Cal fer constar en aquestes pàgines una particularitat entorn del nom Saddai, una 
d’aquelles que no solen passar desapercebudes a un jueu pietós o entès en qüestions 
bíbliques (Goll la coneixia?). La nominació Saddai només és present a la Bíblia en 
tres ocasions (llevat d’algun salm escadusser): presideix la història dels patriarques, 
és als capítols 3 al 37 de Job i en dos versicles de Rut, els citats quan Noemí aboca la 
seva amarguesa davant de la gent contenta pel seu retorn. Saddai és el Déu de la Pro-
mesa. Qui promet als patriarques descendència i plenitud futura és Saddai. Si diem 
Déu Prometedor, el segon mot és l’atribut del primer: Saddai és el Prometedor. Però 

                                                
57 JOÜON, Rut. Commentaire philologique et exégétique, p. 44-45. 
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en els llibres de Rut i Job té un segon significat. L’addueix el Midraš quan precisa la 
triple identitat entre «Saddai — Totpoderós — Qui es basta a si mateix». Cert que no 
passa d’una interpretació edificant i no pas d’estricta exegesi teològica, però també la 
tenim i no pas per no voler-la... D’aquí no es desprèn, però, que l’Ésser Totpoderós 
«qui pouvant tout, peut aussi le rien, ce rien qui n’est alors qu’un vecteur du tout. Le 
centre de gravité est du côte de ce rien, de ce pouvoir de négativité et de passivité, 
Dieu n’étant pas, dans cette conception hardiment mystique, l’Etre dont on attend tout, 
mais l’Etre dont on sait que l’on peut, de Lui, n’attendre rien. Le Dieu qui se suffit à 
Lui-même [...] n’a pas besoin des hommes [...] C’est le Dieu sans écho, sans veille et 
sans lendemain, le Dieu du Silence absolu».58 Aquest Totpoderós res no ha fet ni farà 
perquè Noemí recobri el seu espòs i els seus fills. Aquest Totpoderós calla, se’n desen-
tén. Noemí tindrà un net, sí, però les morts passades, mortes restaran eternes. No és 
aquest Totpoderós el que Goll convidarà a perdre de vista? 

«La situació de la dona vídua era dura: tant si no tenia fills i havia de tornar a la 
casa paterna (Gn 38,11), com si tenia fills (2Sa 14,5; 1Re 17,9.10). En general l’AT 
parla de les vídues en connexió amb grups que pateixen una existència difícil com són 
els orfes, desheretats, forasters, pobres, desgraciats, levites desarrelats i esclaus».59 Ja 
hem dit que el llibre Rut no és història, sinó literatura simbòlica i en aquesta direcció 
i accentuant la negra situació de Noemí s’hi afegeixen els significats premonitoris dels 
seus fills i marit. Aquest s’anomenava Elimèlec, «el Senyor és el meu rei», però aviat 
va morir i restà desemparada, sense senyor que la protegís. El fill Mahlon, qui és «buit, 
estèril, sense sentit»; Quilion, qui és «inútil». Tot, tot, Saddai – Jahvè ho ha aplegat 
perquè Noemí tingui des de bon començament el destí d’ésser Marà, Amarganta. I un 
dia retorna a Betlem, quan començava la sega, en temps de primavera. Torna amb un 
pes afeixugant de més a més, el de les «mares bíbliques» (v. 2), una xocant expressió 
per tenir present l’herència del propi poble des de la falda maternal. Presència i con-
formació perquè la tradició l’he feta meva, confessa Noemí, d’un cap a l’altra, de les 
pofetesses que són mogudes per un esperit exterior a les reines que ho fan pel fred 
càlcul del moment. Aquelles: la germana d’Aaron, Maria, (Gn 15,20); Deborà, muller 
de Lapidot (Jt 4, 4); Holdà, muller de Sel·lum (2Re 22,14); aquestes, la primera potser 
Ester, aquella que es lamentava, «com podria veure la dissort que és a punt de colpir 
el meu poble? Com podria veure l’extermini del meu llinatge?» (Est 8,6), salvadora, 
ella, i instauradora de la festa dels Purim (Est 9,29); però també Atalia, reina extermi-
nadora del llinatge reial (2Re 11,1). 

La veu poètica és la de Noemí, però en la mesura que es confessa «la filla del 
poble» (v. 18, 42 i 65) per tres vegades, en les seves paraules hi oïm també aquest 

                                                
58 NEHER, L’exil de la parole, p. 145. 
59 RAMIS I DARDER, «El llibre de Rut», p. 128. 
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poble com si fos conscient en el parlar de la dona. Es confessa nascuda d’un «poble 
primaveral» (v. 18), «temps a venir Jacob arrelarà, Israel florirà, traurà brotada i el 
món s’omplirà dels seus fruits» (Is 27,6). «Primaveral». La idea central d’aquesta pa-
raula apareix tres vegades al cant II del poema: «Frühlingsvolks / poble primaveral» 
(v. 18), «Frühlingshügel / turó primaveral» (v. 30), i la tercera indirectament al v. 25: 
«Über den weiß erblühten Gebirgen / sobre muntanyes de blanca florida». Una coin-
cidència poeticobíblica? Pot ser. Els v. 43-44 ens parlen del gran canelobre de set 
braços que tenia la forma als seus extrems «d’ametlla amb els calzes i les flors» (Ex 
25,33-34 i 37, 19-20).60 I el color blanc és el que predominantment s’associa a la flor 
d’ametller, anunci de primavera que diu el nostre poeta Joan Maragall: «Déu te guard, 
bandera blanca, /... / Ets la pau que s’anuncia /... / No ets encara el millor temps / pro 
en tens tota l’alegria».61 Una triple referència, doncs, que també pot ésser un indici 
anunciador del canelobre del cant III, un lligam intern del poema. La possibilitat de 
fer aquests paral·lelismes, ens permet llegir encara amb uns altres ulls els v. 31-33 
tenint al costat el preciós fragment del profeta: «tot passant vora teu et vaig veure... 
era el teu temps, el temps dels amors... vaig banyar-te en l’aigua... et vaig ungir amb 
oli perfumat... et vaig ornar... vas quedar engalanada amb or i plata i vestida de lli, de 
seda i de teles brodades... et vas fer d’allò més apta per a l’obra de l’amor... gràcies a 
l’esclat i a l’esplendor de què t’havia revestit, oracle del Senyor» (Ez 16,6-14). I «les 
veïnes deien: —Noemí ha tingut un fill» (Rt 4,17), fruit d’un amor primaveral. 

En aquesta tessitura d’implícites referències tal volta podem incloure-hi els dar-
rers versos del cant II. Si tenim en compte un crescendo, diguem en força de baix en 
amunt, trobem la noia (v. 36), la dona (v. 37) i el guerrer (v. 38-39) amb el seu 
«plany», el seu «prec» i el seu «jurament», i amb un «parell de coloms», un «anyell» 
i un «toro». Tres tercets d’elements als quals pot afegir-s’hi un quart provinent de les 
disposicions del Levític en relació als sacrificis i ofrenes a l’altar dels holocaustos. En 
ordre invers, l’ofrena de «bestiar gros» (Lv 3,1) pot ésser un toro —tot i que normal-
ment el text sol parlar de vedell o bou—, l’ofrena mitjana un anyell (Lv 3,7) i com a 
bestiar menut, «dues tórtores o dos colomins» (Lv 5,7), expressió del mínim bestiar 
ofrenable. I els dos versos restants, 40-41, poden recordar-nos els versicles que pres-
criuen la festa de les cabanes o dels Tabernacles, és a dir, la festa de les collites al 
final de l’any, «quan haureu recollit els productes de la terra» (Lv 23,39-43). També 
tal volta a Jr 31,4-5: «tornaràs a prendre els teus tambors / i sortiràs dansant d’alegria. 
/ Tornaràs a plantar vinyes / per les muntanyes de Samaria: / les plantaran i en colliran 
la verema». 

                                                
60 La versió de La Bible de Jérusalem fa: «en forme de fleur d’amandier, avec bouton et fleur». 
61 MARAGALL, «L’ametller», Les disperses. 
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Noemí, ja entrant al càntic III, es confessa filla, ara, «del poble del Talmut» 
(v. 42), de més ençà del poble de la Torà, això és, la Llei i els Profetes. Ara ho és del 
conjunt de tradicions interpretatives i complementàries de la Torà, la Mišnà, més els 
antics comentaris rabínics o Guemerà. Amb unes altres paraules: filla d’un poble que 
avança en els segles rumiant la pròpia tradició que els versos següents exemplificaran 
remetent encara a la font primera, sia el llibre de l’Èxode o el Levític. Així tenim el 
canelobre dels v. 43-44 prescrit a Ex 25,31-40, o les «copes» (v. 48) fetes com la resta 
amb «or pur les plates, els cullers, els gerrets i les tasses» (Ex 25,29); o els vestits 
sacerdotals (v. 49) fets amb «or i lli, amb llana tenyida de porpra violeta i vermella, i 
d’escarlata» (Ex 28,5). Però endemés i a l’entremig el contrapunt crític. Davant de la 
realitat passada pot dir que s’han substituït les estrelles de la fundadora llegenda pa-
triarcal —aquell «faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles 
del cel» (Gn 22,17) de la promesa abrahàmica—, aquelles que neguitejaven mística-
ment la nit —«mira el cel i contempla les estrelles, si és que les pots comptar» 
(Gn 15,5), meravella que canta el Siràcida (Sir 43,1-12)— per menuts gresols d’oli 
per gran que sigui el canelobre. I les copes d’or, sí, però en elles «tenien Déu presoner» 
(v.48), la manipulació del Sagrat. I la ironia al vers següent amb el verb «esqueia»... 
Tot capgirat. El Déu que té el seu tron a l’estelada (Dt 33,26), «això diu el Senyor: El 
cel és el meu tron i la terra l’escambell dels meus peus. Quina casa em podríeu edifi-
car? A quin lloc podria residir?» (Is 66,1), ja se l’ha enterrat a l’interior d’un temple 
(v. 50-51). El v. 57 reprèn la imatge de la llum. Si en el v. 43 ens remet al gran cane-
lobre del Temple, ara ens recorda una sola llàntia que fa llum, no pas a l’interior de 
cap espai sagrat, sinó fora a tot el poble. No és altra, sembla, que aquesta: «el Senyor 
caminava davant d’ells, de dia en una columna de núvol per mostrar-los el camí, i de 
nit en una columna de foc per fer-los llum» (Ex 13,21). Els versos finals del cant III 
semblen prou transparents per recordar-nos les paraules del profeta: «trauré d’ells 
aquest cor de pedra i els en donaré un de carn» (Ez 11,19). D’una manera més dèbil 
potser podríem llaçar «les palmes» del v. 75 amb la festa dels Tebernacles —avui 
agitades, les palmes, davant el Mur de les Lamentacions. I, fixant-m’hi encuriosit, ho 
vaig veure amb tots els aires possibles, des d’aquell lent del creient convençut fins al 
fet barrip-barrap tot rient amb el company de ritual, i encara amb el gest indecís del 
turista mig seriós mig sorneguer que demana la palma i la llimona i gesticula com el 
més ortodox davant del Mur —eren les festes del 2009. 

 
 
UNA INTERPRETACIÓ 
 
El llarg poema és una narració de la història jueva en uns determinats aspectes 

fonamentals, contada per un personatge femení. L’aventura personal d’una vídua que 
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també perd els dos fills vivint a l’estranger. És la veu singular per a una indirecta 
meditació col·lectiva. És l’autocrítica d’una societat o poble diferenciat de la resta. I 
és també el somni o el desig d’una esperança nova de futur... És un dens poema. 

 
 
El context 
 
Aquests 126 versos requereixen imprescindiblement la contextualització histò-

rica. Yvan Goll havia publicat els seus primers poemes el 1912. Dos anys després, en 
tenia aleshores 23, la Primera Guerra Mundial l’atrapà a Zuric on es movia en el grup 
de Stefan Zweig, Hans Arp, entre altres, i James Joyce «de qui va propiciar la traduc-
ció del seu “Ulysses” a l’alemany».62 L’any següent publicava a Lausana, en francès, 
Elégies Internationales, Pamphlets contre cette guerre i el 1916 Requiem pour les 
morts de l’Europe. El desembre de 1917, a la revista Die Aktion, «Noemi. Dithy-
rambe».63 No podem perdre de vista aquest marc espaciotemporal. Més important, 
tanmateix, ho és la seva aparició en el volum confeccionat per K. Pinthus i el pròleg 
que l’obre. 

Aquest poema és al centre de dues anelles concèntriques i a més a més apareix en 
terra centrada d’Europa, Alemanya. Entre el 1905 i el 1933 (dates com sempre fluc-
tuants i aproximatives) neix, creix i es fa veure i sentir una actitud espiritual i l’obra 
concomitant coneguda com «l’expressionisme». «Indica l’esperit que s’expressa en 
la deformació de figures i ambients, per manifestar la seva tensió i el seu dinamisme 
interiors i comunicar una crítica cruel i pessimista sobre la societat, i que alhora fa un 
elogi de la follia, la mort i la desesperació», direm d’una cara de la moneda; de l’altra: 
«és la solidaritat universal, l’odi a la guerra, el sentiment de la tragèdia i un pacifisme 
que es feu revolucionari».64 Amb paraules de Kurt Pinthus, «els joves d’aquesta ge-
neració es van trobar amb un temps on tota mena d’ètica havia desaparegut».65 A 
propòsit de l’antiheroi que representa l’obra Peer Gynt d’Henrik Ibsen, el filòsof Otto 
Weininger escriu: «Peer Gynt es el modelo de nuestros innumerables contemporáneos 
amorales, que pasan por morales porque no hacen nada contrario a la moral, porque 
no poseen suficiente grandeza en el instinto o en el libre arbitrio para negar la idea 
moral en la que se imaginan que creen, en vez de rechazar el creer en lo verdadero y 
en el bien y de actuar abiertamente en función de una incredulidad declarada, que sus 

                                                
62 El crepuscle de la humanitat, p. 682. 
63 «2034 «Noemi. Dithyrambe» [poem] Die Aktion. Wochenschrift für freiheitliche Politik und Litera-
tur (Berlin-Wilmersdorf), ed. Franz Pfemfert, 6.59/50 (9 Desember 1916) cols. 672-6» (KRAMER; 
VILAIN, Yvan Goll, p. 76). 
64 FAURA I PUJOL, s.v. «expressionisme», Gran Enciclopèdia Catalana. 
65 PINTHUS, «Abans (Berlín, tardor de 1919)», p. 29. 
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actos probarían».66 Aquest text l’aporta el professor Jordi Pons al costat d’aquest altre 
del Tractat d’harmonia que el 1911 va escriure Arnold Schönberg: «es cómico: ¡los 
hombres de nuestro tiempo, que elaboran nuevas leyes morales (o mejor, que derriban 
las antiguas), no pueden soportar la idea de culpa! Pero la comodidad no piensa en 
autodisciplinarse, y así, o rechaza la culpa o la eleva a virtud [...] ¡La comodidad como 
concepción del mundo! El menor movimiento posible, ninguna sacudida. Los que 
aman tanto la comodidad jamás buscarán allí donde no tengan la seguridad de que hay 
algo que encontrar».67 Weininger i Schönberg, dos jueus vienesos de la mateixa ge-
neració. El músic rebé el baptisme en l’Església protestant el 1898 —si bé va retornar 
a la fe jueva—, el filòsof el 1902. Aquell, el 1921, va ser forçat a no hostatjar-se al 
balneari Mattesse, prop de Salzburg, per ser jueu; ho recordava a l’amic Wassily Kan-
dinsky: «¿no sospecha un Kandinsky lo que realmente ha pasado, que tuve que inter-
rumpir mi primer verano de trabajo en cinco años, abandonar el lugar donde había 
buscado tranquilidad? ¡Porque los alemanes no soportan a los judíos!»; és una carta 
d’aquelles que posen la pell de gallina per la seva clarividència, com ho manifesten 
aquestes ratlles anteriors a les ja transcrites: «cuando voy por la calle y soy observado 
por cada uno para ver si soy un judío o un cristiano, no puedo decirle a cada uno que 
yo soy ese que Kandinsky y algunos otros exceptúan mientras que, sin duda, el tal 
Hitler no es de esa opinión», escrita el 4 de maig de 1923!!68 Reculem vint anys, al 
1903, Weininger, abans de suïcidar-se, havia publicat Geschlecht und Charakter / 
Sexe i caràcter amb un capítol «Über das Judentum / Sobre el judaisme» on se’l pre-
sentava com la manera d’ésser d’un poble amoral enfront del cristianisme, i dia vingué 
que de les seves pàgines en tragueren arguments els antisemites.69 Les dues dates es-
mentades en aquest recordatori aparentment anecdòtic, el 1911 i el 1923, termenen la 
joventut poètica d’Y. Goll a la vegada que projecten llum i ombres ideològiques. La 
perspectiva marca amb vermell unes dades, aquestes i altres, uns homes i llurs idees 
que no ens són gens sobreres per entendre aquell món... el nostre, en part, encara. Pot 
apropar-s’hi, el lector, amb la lectura de la primera part del llibre citat de J. Pons. 
L’any següent, el 1922, Schöenberg escrivia a Kandinsky: «¡fue muy duro [el temps 
de guerra]. Pero quizá [...] quizá lo más duro fue el derrumbamiento de todo aquello 
en lo que se había creído antes. Eso fue lo más doloroso. Cuando uno [...] se ha visto 

                                                
66 Text copiat de PONS, Arnold Schönberg, p. 21. 
67 SCHOENBERG, Tratado de armonía, p. XXIV. 
68 SCHOENBERG, Cartas, p. 95 i 94. 
69 Si en el text acabo d’escriure la popular expressió «pell de gallina», en nota l’he de repetir o cercar-
ne una altra més expressiva encara... «provoca basques» per referir-me a la lectura d’aquest capítol de 
Weininger. El to és aquest, «los judíos no viven [...] como individuos libres, dueños de sí mismos, 
capaces de elegir entre la virtud y el vicio, como los arios. Sin siquiera proponernoslo podemos repre-
sentarnos a éstos como una falange de diferentes individuos, mientras aquéllos constituyen un plasmo-
dio continuo que se extiende sobre una amplia superficie» (WEININGER, Sexo y carácter, p. 306). 
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siempre ante nuevas dificultades, frente a las cuales era impotente todo pensar, todo 
sentir, toda energía, toda idea, eso significa, para quien ha tenido todo sólo por idea, 
el hundimiento».70 Durant aquests anys, doncs, de preguerra, de guerra i de postguerra 
europea els artistes perceben sensiblement els fets i les idees. Afirma K. Pinthus que 
«totes les poesies d’aquest llibre ragen del plany per la humanitat, de l’anhel envers 
la humanitat. El tema constant és pròpiament, no pas els problemes i sentiments par-
ticulars de l’home, sinó, senzillament, l’home com a tal, la humanitat».71 «El expre-
sionista revela la soledad como universalidad».72 Així és, brollen neguit i solitud lliu-
rant-nos-els amb una estètica «expressionista» «perquè és tota ella erupció, explosió, 
intensitat [...] treu els seus mitjans d’expressió de la força motriu de l’esperit amb 
immensa i violenta energia (i no s’esforça a evitar-ne els excessos) [...] s’ha de dir i 
tornar a dir que la qualitat d’aquesta poesia rau en la seva intensitat».73 Aquest és el 
gran cercle i al seu interior el més petit, el volum El crepuscle de la humanitat. Els 
poemes hi són repartits en quatre grups: ensulsiada i clam, desvetllament del cor, crida 
i rebel·lió i amor als humans. Noemi el trobem quasi al final dels agrupats en el tercer, 
però, ho veurem, ponta el camí vers el quart. Per entendre-ho millor, res, segurament, 
com uns altres versos. Del primer poema d’aquest grup tercer: 

 
El poeta evita acords radiants. 
Esclata entre les tubes, fueteja el timbal estrident. 
Arbora el poble amb frases tallants [...] 
Humanitat! Llibertat! Amor!  
 
(Preparació de Johannes R. Becher)74 
 
I del quart, uns versos del mateix Yvan Goll: 
 
Columna de càntics terrenals, 
l’home es dreçava. 
Enllà del dolor empedreït, 
des del fons del si rumorós de l’amor, 
el majestuós ressuscita.  
 
(Creació)75 

                                                
70 SCHOENBERG, Cartas, p. 74. 
71 PINTHUS, «Abans (Berlín, tardor de 1919)», p. 28. 
72 ADORNO, Filosofía de la nueva música, p. 44. 
73 PINTHUS, «Abans (Berlín, tardor de 1919)», p. 28 i 34. 
74 Ibídem, p. 410-411. 
75 Ibídem, p. 580-581. 
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El poema 
 
La veu en els versos és la d’una Noemí que es fa poble. «Dans Noëmi [...] c’est 

l’esprit de l’homme qui devient le centre de l’ode, une ode tragique, une ode de l’iso-
lement progressif, non seulement de Noëmi, mais de tout un peuple».76 Ens ho comu-
nica per l’anàfora inicial dels cants II, III i IV «jo soc la filla del poble». Una expressió 
no solament poètica, sinó ben normal en el llenguatge del carrer. Tradicional. Quan 
es diu d’algú que és dona de poble es vol fer entendre que és una imatge prou fidel 
del conjunt, dels individus més senzills, de la majoria que per la seva situació social 
mitjana, no és el poderós ple de fums ni el desvalgut que viu al marge, mostra el 
tarannà d’un estil de vida i d’una visió del món diferenciats d’altres i analitzables 
antropològicament i social. I amb Noemí la presència de la Bíblia en aquest poema no 
es redueix al títol i a la veu del personatge com a veu poètica, sinó que es fa present 
pel vers, pel mot o l’expressió que hi remeten quasi imperceptiblement, com ja ho 
hem fet notar i que serà a la base de la interpretació. La crítica literària parla, en apli-
car-se a un text postmodern, de doble codi o double coding, és a dir, que l’obra té 
referències a un món d’alta cultura i a la vegada a la cultura popular. Aquí, tanmateix, 
ens trobem davant d’un poema anterior a l’actualitat postmoderna si bé... Va ser escrit 
en el temps breu però dens del segon decenni del segle passat, el qualificat —ho hem 
recordat— de l’expressionisme. Un text al qual la idea d’estrats significatius diferents 
i que possibiliten lectures més literals unes i més riques altres, no hi és pas aliè. Si 
més no remeto a un text teòric i al servei que ens pugui fer.77 

«No em digueu Noemí; digue-me Marà, perquè Saddai m’ha omplert d’amargor. 
M’en vaig anar d’aquí amb les mans plenes i Jahvè m’hi ha tornat amb les mans bui-
des. Per què, doncs, em dieu Noemí si Jahvè m’ha afligit, si Saddai m’ha humiliat?» 
(Rt 1,20-21). És a partir d’aquest capgirament de significat en el patronímic del per-
sonatge —encara que es mantingui la lletra del primer— que el poema fa del pes del 
destí de Noemí la personificació del passat i present del poble jueu: la història d’ahir 
i la d’avui, homes i dones, qui camina descalç i qui és d’alta alcúrnia, les festes i Déu, 
patriarques i herois, en resum: la vida tota i el pas inexorable dels segles si els veiem 
simbolitzats en els substantius del v. 2 al 16; el primer i el darrer de l’enumeració: les 
mares i els fills, la transmissió de la vida en el temps. Amb més detall. El mot «Bi-
belmütter», això és, el sintagma de nom, preposició i nom, per a nosaltres, que demana 
lentitud per a ésser traduït. Mares de (la) Bíblia (i amb majúscula perquè és el nom 
propi del conjunt de llibres, etc., etc.) sembla significar les mares que són historiades 
o sols citades al llibre, tot i que potser un poc enfosquit sense l’article; o bé Mares 

                                                
76 EXNER, «La poésie allemande d’Yvan Goll», p. 67. 
77 ECO, «Ironia intertextual i nivells de cultura», p. 199-220. 
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bíbliques, però també expressa exactament el mateix que l’anterior. El seu context 
redaccional col·loca el mot al costat d’altres dos de simples, «Prophetinnen» i «Köni-
ginnen» (v. 3 i 4), la qual cosa fa pensar que el seu significat ha de tenir la mateixa 
exactitud o simplicitat que el d’aquests dos, la idea precisa de profetesses i de regines. 
Breument, diria que traduir —com ho ha fet A. Quintana— «mares bíblia» pot signi-
ficar la maternitat exercida des de la visió bíblica del món i ensems des de l’ètica 
social i tradicions religioses que comporta ser d’aquest poble; pot significar que ésser 
mare biològica es dona per suposat i allò que es destaca és la transmissió de la religió 
i cultura jueves. 

El darrer vers del cant I és el primer amb els 89, 97, 103 i 109 que conté l’expres-
sió «Escolta, Israel». Dues paraules que són excepció en el poema, són una citació 
textual. Aquestes dues, tot i no ésser marcades tipogràficament, repeteixen quasi exac-
tament el text de Deuteronomi 6,4 en el seu inici i sencer en el v. 17 i amb variants al 
v. 114: «Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic». És la citació 
fonamental, diria, per acostar-nos a la fondària significativa del poema. L’eix que 
manté alçat un poble diferent dels que l’envolten, la raó de ser que el poeta, amagant-
se també en la veu de Noemí, qüestiona. Ho acabo de dir: quasi exactament. La dife-
rència es troba en el temps verbal del segon verb: present, en la Bíblia; passat, en el 
poema: «el Senyor és» / «Adonai era». Una segona diferència: «el nostre Déu» / «el 
teu Déu». I una altra encara, minúscula, és que la primera i la darrera paraula coinci-
deixen amb el text hebreu, però aquí es mantenen impreses en lletres minúscules, 
mentre que la tradició dels antics manuscrits era fer-ho en lletres majúscules. Es com-
prèn per què aquest versicle és la columna que sosté, repetim-ho, tot el missatge bíblic 
i dona el sentit primer i darrer de l’existència del poble jueu i a cada un dels seus 
membres. És el puntal i la raó de les paraules del Deuteronomi que el segueixen: 

Les primeres, el sentit de la vida de cada home: «Estima el Senyor el teu Déu, 
amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces. Grava en el teu cor les paraules 
dels manaments que avui et dono» (Dt 6,5-6). 

Les segones, el sentit per a tot el poble: «Inculca-les als teus fills; parla’n a casa i 
tot fent camí; quan te’n vagis al llit i quan et llevis» (Dt 6,7). 

Les terceres, la visualització davant dels altres pobles i cultures: «Lliga-te-les a la 
mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els ulls. Escriu-les als muntants 
de la porta de casa teva i dels portals de la ciutat» (Dt 6,8-9). 

És la mateixa expressió de Dt 5,1 quan Moisès dicta els manaments a tot el poble: 
«Escolta, Israel, els decrets i les prescripcions que avui et comunico. Apreneu-los i 
mireu de posar-los en pràctica». 

I és l’expressió quan per primera vegada es parla de llei en aquest llibre, Dt 4,1: 
«Israel, escolta els decrets i les prescripcions que jo us ensenyo a complir. Així us 



BOOZ, NOEMÍ, RUT 
 

 
 

 

 
57 

 

mantindreu en vida i entrareu a prendre possessió del país que us dona el Senyor, Déu 
dels vostres pares». 

Si dels cinc llibres de la Torà, com de les flors boscanes els cinc pètals, un l’ha-
guéssim d’assenyalar primer, seria el Deuteronomi; i si un versicle s’hagués de con-
vertir en el botó central d’estams i pistils de la flor, seria aquest 6,4. I aquest és el que 
Goll tria per al seu poema en boca de Noemí. El cant I es clou amb ell (ja veurem 
perquè ha variat el temps verbal, més endavant). 

En el cant II hi ha una visió quasi idíl·lica del passat del poble jueu. Són 24 versos 
on fins i tot allò negatiu hi és presentat amb una tria d’imatges alegres o, si més no, 
de noms i adjectius que cobreixen la foscor del passat (v. 5) amb els colors: blanca 
florida (v. 25), auris signes estel·lars (v. 26), ungüents i olis flairosos (v. 31), anyell 
ros (v. 37), dolços vinyals (v. 40) i címbals de joia (v. 41). Un cant on, si fins i tot es 
perd la llengua dels patriarques (v. 34), els àngels la supleixen (v. 35), dos inesperats 
versos que segurament hem d’entendre de la manera següent. La llengua aramea va 
ser la més antiga «que va esdevenir la llengua de comunicació internacional de l’Im-
peri persa i que va perdurar com a gran llengua de cultura i comunicació fins a l’arri-
bada de l’islam»;78 l’hebreu, la llengua amb la qual es confeccionà la major part del 
cànon de les Escriptures per acabar essent la llengua del Llibre, la llengua bíblica; i 
l’alemany que és amb la que ara escriu el poeta. Si tenim, doncs, present el pas del 
temps direm que l’arameu fou la llengua dels patriarques, un passat ja fos, l’hebreu 
resta com a llengua culta, però hipostitzada en un text sagrat (no perdem de vista que 
el poema és de principis del segle XX, quan no existia l’Israel actual amb un hebreu 
modern), i l’alemany (qualsevol altra llengua d’avui), la viva. I enfront d’aquesta re-
alitat moridora i fossilitzadora que plana sobre les llengües hi ha l’angèlica, sempre 
constant. 

Si la lectura d’aquest cant II és pausada, penso que permet de veure-hi prou neta-
ment la joia del viure despresa del vers inicial. Ésser filla de la primavera és ésser-ho 
de la vida. Tanmateix, es tracta d’una vida que toca de peus a terra i en coneix l’am-
bivalència expressada equilibradament entre la mort i la vida en els versos 22-23 a 
l’interior de la pregària que, abans (en els temps inicials, en la joventut de cadascú i 
de tota societat), esdevenia l’eco humà (v. 21) present en l’oració trenada amb doble 
música: la del cants dels asfòdels i les simfonies de les oliveres. Què ens diu? 

Primerament la mort a través de la referència als asfòdels que ja coneixem pel 
comentari al poema de Victor Hugo. Segonament, com una superació de la melodia 
mortuòria, l’esclat simfònic. Normalment parlem de «vida i mort» i aquí el poeta ho 
capgira, «mort i vida», i, seguint la imatge musical, per enriquiment sonor i amb nova 
i doble referència mítica a l’olivera, ja sia pel món bíblic o pel grecoromà; o triple o 

                                                
78 FERRER, «La veritat de la història d’Israel», p. 24. 
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quàdruple si ens guiem per les dades dels diccionaris mitològics! A Grècia, l’olivera 
fou consagrada a Atenea i «était conservé comme un trésor derrière l’Erechteion. Ce 
son de ses rejetons, paraît-il, que l’on voit encore aujourd’hui sur l’Acropole»,79 com 
puc testificar-ho dels agostos de 1975 i 1985 i a l’octubre de 2013, i els de la plana 
d’Àmfissa, al peus de Delfos, lluents al matí i els d’Eleusis grisencs sota un sol de 
sagetes. Un dels textos religiosos més bells amb la presència de l’olivera és l’aleia 35 
de la sura 24, «La llum», de l’Alcorà: 

 
Al·là és la llum dels cels i de la terra. 
La seva llum és com un nínxol molt elevat 
on hi ha una gran llàntia que dona llum. 
Aquesta llàntia és a dins d’un vidre clar, molt resplendent. 
És com si fos un astre gran, rodó brillant. 
I s’encén amb una fusta molt beneïda, d’una olivera... 
 
Si ens passés pel cap d’elencar les citacions bíbliques tindríem feina per estona. 

La trobaríem des de la narració del diluvi al Gènesi 8,11, fins a l’Apocalipsi 11,4. 
Podria, doncs, aportar-ne més d’una dotzena però em limito al bonic apòleg del llibre 
Jutges: 

 
Una vegada es reuniren els arbres per elegir-se un rei i consagrar-lo. I van dir a l’olivera: 
—Sigues tu la nostra reina! 
L’olivera els contestà: 
—¿Renunciaré al meu oli que honora Déu i els homes, per gronxar-me sobre els altres 
arbres? (Jt 9,8). 
 
Quina bellesa de narració mítica on veiem lligat el vers de Goll! 
El cant II és tot escrit amb la vida i la mort, però en un aire festiu. Va ser en els 

temps de la innocència primitiva quan l’alçada majestuosa del cedre era imatge dels 
homes (v. 28), referència directa a Nm 24,6c (potser també, tot i la particularització, 
a Sir 50,12)80 —podria haver-hi en aquest vers un ressò de Ct 5,15b?— i la coloraina 
i frescor de les acàcies la dels joves (v. 29). 

El cant III és el de la vertebració religiosopolítica del poble jueu i el record de la 
seva empenta política. «Jo soc filla del poble del Talmud» (v. 42). Talmud és la pa-
raula clau perquè fa de pont entre el passat idealitzat del cant II i la realitat històrica 
posterior a Moisès, com si diguéssim la glossa als cinc llibres de la Torà, la llei bàsica, 
les normes originals que estructuren el poble jueu. Que en els versos següents 

                                                
79 CHEVALIER; CHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, s.v. «olivier». 
80 La imatge és igualment la que s’aplica als homes justos en el Sl 92,13b. 
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n’apareguin les disposicions és lògic per l’estructura narrativa del poema. Així tenim 
el Temple i el canelobre (v. 43-44) que remeten a Èxode 25, 1-40 i 33,17-24 i a Nom-
bres 8, 1-3; aquell Temple «d’aspecte esplendorós» com el pondera la Carta d’Arís-
teas.81 El v. 48 ens mena cap al Levític 14,1-4. O el v. 49 a les prescripcions dels 
vestits sacerdotals d’Èxode 28, versicles 5, 31-36; sobretot el del summe sacerdot que 
deixa «colpit d’una estupefacció i una admiració inexpressables» qui el veu.82 Etc. 
Ara bé, el to d’aquest cant ja no és l’idíl·lic, sinó un altre preanunciat en els v. 19-20 
del cant anterior: «dilapidant devoció i sacrifici / vaig arrossegant la terra en el meu 
remolí». Hi ha una trasmudança entre els dos cants. El cel bastit amb nuvolades sobre 
les muntanyes de blanca florida dels v. 24-25 és ara un cel moribund (v. 50-51). L’Is-
rael piadós com un turó de primavera del v. 30, ara és una muntanya corroïda (v. 58). 
Més: «glacera envellida» (v. 59). Per poc que hom conegui la terra de Palestina, uns 
segons d’atoniment no se’ls estalviarà en llegir el v. 59. Ara bé, com que va lligat als 
tres següents s’entén no pas perquè l’autor fos europeu i sabés dels mars de glaç als 
Alps, sinó perquè la fredor és part integrant del que es diu. Ja sia amb lletres, dibuix 
(entenguem el traç exacte de cada lletra hebrea) o càlcul cabalístic, amb la indiferència 
del gest mecànic, el poble discutia fins «el procés del cel» (v. 62). El v. 60, llegit amb 
calma, assenyala una progressió o aprofundiment en el mode d’interpretar les Escrip-
tures santes. Sabem què diuen, però intuïm encara més significació i ens entretenim 
en les lletres, avencem afegint-li el càlcul numèric i així arribem al súmmum de la 
Càbala. Ho fa notar el professor F. J. Carmody en estudiar els grans cicles de l’obra 
de Goll i en referir-se a les diverses fonts que hi ha al darrere. Així afirma que «depuis 
bien années, Goll lisait sans cesse dans la littérature cabaliste. Un de ses premiers 
poèmes allemands, Noëmi, fait allusion aux noms secrets de la Divinité: “Dans des 
lettres, des chiffres, dans la Cabale”».83 Notem que la versió francesa que addueix 
parla de «chiffres» quan tradueix «Zeichnung» del v. 60, potser agosaradament. Ara 
bé, deixant a banda si el vers remet a xifres i als noms secrets de Déu, sí que sembla 
present en l’ànim del poeta una idea tradicional com aquesta: «una espantosa parábola 
afirma que la transcripción errónea, al dictado del Señor, de una sola consonante inició 
en el universo la grieta por la qual se ha abierto paso todo el mal, todo sufrimiento y 
toda injusticia. Si`contiene alguna errata, el manuscrito de la Torá debe ser des-
truido».84 Potser és una referència als temps sapiencials, aquells posteriors a l’exili 
babilònic quan gairebé tot s’hagué de replantejar. Un exemple podria trobar-se en els 
discursos del llibre de Job. De fet, en els capítols 38 i 39, el Senyor «des del mig de 
la tempesta» (Jb 38,1) desplega (en una primera tongada) als ulls de Job les meravelles 

                                                
81 Carta d’Arísteas, p. 88. 
82 Ibídem, p. 94. 
83 CARMODY, «L’oeuvre d’Yvan Goll», p. 54. 
84 STEINER, Un prefacio a la Biblia hebrea, p. 65-66. 
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de l’univers i el força a respondre. «Jo soc ben poca cosa. Què puc replicar? Amb la 
mà em tapo la boca!» (Jb 40,4). Però aquí Job no hi és. Hi ha la gelabror, que figura-
dament vol dir desamor. Les danses que coronaven l’any pels dolços vinyars amb 
címbals d’alegria dels v. 40-41 al final del II cant, són en el III uns versos tristos i 
condemnatoris: la constatació que el poble té una ànima de pedra i el cor de gel (v. 63-
64), paraula del profeta Ezequiel que he citat planes enrere. 

Amb el cant IV entrem en el present del moment de l’escriptura del poema entre 
els anys 1910 i 1919. Noemí ja és la filla del poble del gueto, el descens als inferns. 
Que lluny és aquell Déu que somreia en els ulls d’Israel (v. 32-33)! Si ens fixem en 
els versos que són l’antítesi d’aquests dos, començarem a situar-nos al centre del po-
ema. «On és Elohim, oh, vosaltres codoixim?» (v. 71-72). Retòrica pregunta adreçada 
als màrtirs del poble jueu. Els qui han mort violentament, la veu de Noemí ens els fa 
veure amb les paraules del salm a la boca: «Elohim / Déu méu, Elohim / Déu meu, 
per què m’has abandonat?» (Sl 22,2). I el dos següents ja només són una queixa ado-
lorida, «Ai, ai, ai / i on és Adonai?» (v. 73-74). On és? El poema és ara una pregunta. 
Deixem-la momentàniament i resseguim la resta dels versos. Els rabins del v. 66, els 
mestres com ho podríem traduir, s’han convertit en uns vells que «schnarrenden», 
ronquen (diria que aquest és el mot més proper a l’original), imatge de ben poca cosa; 
ja no ofereixen doctrina, només tenen roncs i pidolen pobres o miserables. Galdosa 
imatge dels qui eren dignes de veneració i reconeguts pels seus ensenyaments. Noemí 
és filla seva i en el v. 67 ho és «dels infants orfes i enterramorts», «Waisenkinder» i 
«Totengräber». Aquest, si bé l’he traduït per «enterramorts» podria canviar-lo per 
«fosser» (enterrador fora massa genèric) i segurament el sentit concordaria millor amb 
la paraula original. Ara bé, s’ha de fer notar una particularitat: els dos noms els uneix 
una conjunció copulativa, «und», i em pregunto si no amaga el poeta la possibilitat de 
llegir al segon nom com un segon adjectiu afegit a infants; si fos així, el vers adquiriria 
un segon significat prou revelador: «infants (que són) orfes i fossers, enterradors dels 
seus pares que algú ha matat.85 Em ve al cap aquesta lectura perquè els versos següents 
ens traslladen a un temps ben conegut i precís de la nostra història medieval, fins i tot 
amb unes referències no pas gaire críptiques, per no dir gens ni mica, al temps de la 
Inquisició en els regnes ibèrics. I ves a saber si Goll no deixa constància d’una citació 
amagada entre les paraules «Kellern / soterrani, Gewölben / voltes (d’un sostre i) spa-
nischen Turmen / torrasses espanyoles» (v. 68-69), ni més ni menys que uns mots 
provinents d’Els germans Karamàzov de Fiòdor Dostoievski. Vegem el capítol cinquè 
del llibre V, «El gran inquisidor». Apareix al carrer Jesús, ara escau de dir simplement 
un jueu, i és agafat; «el Presoner és dut a l’ombrívol i vell edifici del Sant Ofici, on el 
tanquen dins d’un estret calabós que té el sostre de volta. El dia mor, cau la nit, una 

                                                
85 Per antítesi: s’hi val a recordar els Kindertotenlieder (1904) del jueu Gustav Mahler? 
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nit de Sevilla, càlida, asfixiant».86 Entre els v. 75-80 llegim un aparent salt enrere quan 
de fet pot ben llegir-se com allò que resta del poble que vivia assentat a Palestina. Ara 
viu escampat arreu i tot es redueix a imitació del passat: «imiteu els gestos dels avant-
passats» (v. 80). Una imitació rància en «caftans llardosos» (v. 79), caduca en «altars 
escrostonats» (v. 75) i els clams adreçats a la divinitat sonen a esgarips (v. 76), com 
si diguéssim «crits d’ocells nocturns» (vegeu el Fabra) perquè es compleix la paraula 
profètica: «“Els pares menjaven raïm verd i als fills se’ls esmussen les dents”. Ca-
dascú morirà per culpa d’ell mateix. A tothom qui mengi raïm verd se li esmussaran 
les dents» (Jr 31,29-30), ben corcades (v. 76). Retornem a la presència de Déu, al 
centre del poema que he dit al cap del paràgraf. Versos 77-78. Alliberar Déu? No 
respon, on és? Cal rescatar-lo del seu silenci, de la seva mudesa amb les nostres lleta-
nies i cridòria religiosa. S’ha de fer perquè «us anomeneu hereus» (v. 83) d’aquest 
poble que es dessagna en el «progrom» i s’afebleix al calabós (v. 81), o perd identitat 
perquè l’assassina l’anonimat de les grans ciutats que tot ho engoleixen (v. 82), «I no 
voleu morir!» (v. 84). Massa trista i fosca i agonitzant és la situació. Noemí ara alça 
la veu, l’adreça al «poble meu» (v. 86): prou! Tres coses li demana: que s’aixequi, 
que renunciï a les cançons —tots els rituals i records i costums—; que s’aixequi i 
s’oblidi de... abandoni Déu, el d’abans, el de les escriptures i les pregàries; que el deixi 
enterrat perquè ja és mort (v. 87-88). «Noemi, alla maniera di un Orfeo al femmenile, 
come suggerisce Helmut Uhlig, ha come missione quella di risvegliare il suo popolo 
dai sogni e di portarlo a vivere in una nuova luce con una luna anch’essa nuova», ha 
escrit l’estudiosa Elisabetta Terigi. Haver assumit la veu del seu poble, però també, 
enmig de les circumstàncies històriques en què fou escrit, és una veu més àmplia. 
E. Terigi continua així: «Il declino di Israele è tuttavia da interpretare anche come 
metafora del declino dell’umanità tutta ed il Dio trascendente, fosse esso quindi quello 
ebraico o il cristiano, deve cedere il posto al principio immanente dello spirito che 
assume la missione salvifica un tempo riservata al Creatore dei cielo e della terra».87 
El cant fineix, per a cada poble, amb els mots bíblics: «Escolta, Israel!». Haurem de 
preguntar-nos si el poeta rediu la paraula de Nietzsche, Déu ha mort. 

 
 

                                                
86 DOSTOIEVSKI, Els germans Karamàzov, p. 284. Així diu la versió francesa de Henri Mongault: «on 
conduit le Prisonnier au sombre et vieux bâtiment du Saint-Office, on l’y enferme dans une étroite 
cellule voûtée...» (DOSTOÏEVSKI, Les frères Karamazov, p. 270). 
87 TERIGI, Yvan Goll ed il crollo, p. 32-33. En nota la referència a H. Uhlig: «Cfr. Uhlig, Helmut, Yvan 
Golls Werk bis 1930, in Goll, Yvan, Dictungen. Lyrik. Prosa. Drama Yvan Goll a cura di Claire Goll, 
cet., p. 806». 
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UNA VISIÓ GLOBAL 
 

El poeta no parla de. 
El poeta hi és. 

 
Víctor SUNYOL 

Stabat 
 
Res no apunta ni reclama la presència de Nietszche, però... El poeta no li man-

lleva la sentència ni parla de. El poeta és en el poema. S’ha identificat amb la veu 
del personatge Noemí. Es revolta, diu prou. Si Déu no és mort, enterra’l (v. 88)! 
com si ho fos. 

Algunes qüestions han restat inacabades a les pàgines precedents i ens han de ser 
palanca per arribar al final. Noemí és el personatge del poema, qui hi parla, però també 
hem escrit que en els cants II, III i IV, presentant-se com a filla del poble d’Israel, 
esdevé una veu col·lectiva. Igualment pot entendre’s planerament que el poema és 
líric i per tant en ell oïm la veu d’un poeta, poeta que té moltes o totes les probabilitats 
d’ésser Yvan Goll mateix. Si més no, veig més difícil de no entendre que molts lectors 
d’ahir i fins d’avui no s’identifiquin amb aquesta veu. Identificacions o conglomerat 
de veus perquè el text s’ho porta des del nom de Noemí. Remirem-lo perquè és de 
cara i creu. La veu de «la meva dolcesa» és la de Marà quan les veïnes de Betlem la 
reben de nou a casa. La veu de l’amargor. En el text bíblic s’esmenta el nom de Déu 
—en aquest passatge— per quatre vegades: Saddai, dos Jahvè i un altre Saddai que 
equivalen a quatre negativitats, tres fets: pobresa, soledat, humiliació, i la conseqüèn-
cia: l’amargor. Quatre —tinguem present el ja esmentat sentit simbòlic dels noms— 
per la pèrdua del protector natural (el marit mort), per una buidor confirmada (la mort 
de Mahlon), per la inutilitat present (el record de Quilion) on no és possible de refer 
la vida: tot plegat és la causa del destí amarg que ja s’esmenta en el versicle 1,13; amb 
l’afegitó d’un altre tret simbòlic, el nom d’Orpà, una de les dues nores, que «significa 
“clatell”, o en llenguatge poètic “aquell qui dona l’esquena”»,88 s’hi gira, puix va tor-
nar-se’n al seu poble. És una veu que en el text bíblic parla d’una realitat acabada de 
passar. Les traduccions remarquen aquesta proximitat amb la forma verbal romànica 
del pretèrit perfet que no va més enrere de les 24 hores; és el passat de fa ben poc o, 
amb exactitud significativa, és aquell temps no trencat o separat pel dormir. No hi ha 
entre allò ja fet i l’ara cap tall de consciència. Saddai-Jahvè m’ha tornat amarga, pobra, 
condemnada, menyspreada. És un passat sense pausa que es fa tota hora present. 
Doncs bé, aquesta veu, Goll la fa d’ara mateix en la forma verbal de present: els verbs 
«suporto, mormolen, canten i criden» del I cant amb l’imperatiu «escolta», forma que 

                                                
88 RAMIS I DARDER, «El llibre de Rut», p. 135. 
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vertebra el V cant més els tres centrals que parlen amb el «soc» del primer vers. És la 
història del poble ara, tot i que en memorar-la d’una faisó més aviat narrativa, s’em-
prin les formes verbals de passat. Doncs bé, aquesta veu, el poeta l’altera, la sostreu 
d’aquesta lògica narrativa i encara més, subverteix l’afirmació bíblica referida a Déu 
—ja ho hem dit i és el moment de retornar sobre aquest punt: «escolta, Israel, Adonai 
era el teu Déu, Adonai era únic» (v. 17). Ja no se’ns diu «Jahvè és el nostre Déu» (Dt 
6,4)... ja no tenim als llavis la Shemà, la pregària matutina i vespertina del bon jueu... 
Déu no és. Era. Va ser. 

Quin Déu? Preguntem-ho perquè també pàgines enrere hem deixat penjada la 
qüestió a propòsit de majúscula o minúscula a l’hora d’escriure el mot. El context del 
poema diu clarament que es parla del Déu d’Israel, aquell del sant nom que no es 
podia pronunciar i va acabar transcrit en el tetragramma sant. La primera menció al 
v. 6 ens trasllada a una història feta de relació entre Déu i Israel, el Qui en la mirada 
dels «grossos ulls» d’Israel-poble hi «somreia» (v. 32-33). El somriure de Déu, el que 
n’és constitutiu del seu Ésser —si així podem parlar— que va rimar Dante: 

 
O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi!  
 
(Paradiso, XXXIII, 123-126) 
 
És el mateix Déu que de mica en mica fou empresonat pels seus servidors «en 

copes daurades» (v. 48) —no cal referir-nos, oi?, a com ho blasmaven els profetes. 
Però a la vegada és el mateix Déu que «volen alliberar» (v. 78) perquè en sentir-se el 
poble presoner en tota mena de guetos pren consciència que també Ell hi és encadenat. 
Fins i tot s’anomenen «hereus» (v. 83) del poble escollit per aquest Déu entre tots els 
pobles, ara que està en vies de morir violentament (v. 81), també sota l’anonimat o 
indiferència del viure modern (v. 82) —ésser assimilats, es deia—: «no volem morir!» 
(v. 84). És el Déu lliure de l’Aliança ensems que el Déu que s’ha fabricat Israel a 
mida, però avui, 1919, pot desaparèixer si desapareix ell, Israel. Doncs ara, en aquest 
tombant de la història, qui té la veu de Noemí-Marà-poeta dirà al seu poble, al «poble 
meu» (v. 86), que deixi aquest Déu (v. 87), el que tenim des de l’inici del poema 
redefinit aquí amb dues paraules. Fitem-les en el text original: «der Schriften und 
Klagen». De les Escriptures, el de la Llei i els Profetes perquè són la seva paraula i 
narren l’aventura de l’Aliança; i Clams —«planys», tradueix A. Quintana—, Queixes, 
amb mujúscula perquè ho són de Déu. És Ell qui es queixa del seu poble perquè trenca 
l’Aliança i desobeeix la seva paraula. És un Déu que mana i s’exclama. «Poble meu» 
(v. 86), avui «lasse... begraben / deixa... enterrat!» (v. 87-88) aquest Déu. «Hör, Israel 
/ escolta, Israel» (v. 89). 
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També pàgines amunt hem remarcat que en la citació deuteronòmica del v. 17, a 
més a més d’un canvi de temps verbal, n’hi ha un referit al possessiu. El Déu bíblic 
és «nostre», el nostre i a més a més és únic, però la veu de Noemí-Marà-poeta no en 
forma part, d’aquesta comunitat. Sí que soc d’aquest poble, però el Déu no és meu: 
«era el teu Déu». Deixa, tu (v. 87), aquest Déu, ja no el meu. Per tot això els v. 71-74 
amaguen un doble sentit, diria. El que es pot adreçar al poble jueu i a un altre. Llevat 
del vers 17, la resta parlen tots de «Gott». Aquí, en canvi, el poeta reprèn dues altres 
nominacions de la divinitat en comptes de Jahvè/Déu. Elohim i Adonai, noms que 
eren presents en altres religions, noms aplicats a les divinitats d’altres pobles. No serà 
que el poeta, amb la seva sola veu, pregunta per l’absència de tots els déus? I pregunta 
a tots els qui han mort pel seu déu? L’estructura narrativa s’imposa en els cants II i 
III, també en aquest IV si saltem del v. 70 al 75. La doble pregunta retòrica és un 
afegit que crida l’atenció. Sobresurt més que no pas els v. 58-62 on la veu no deixa de 
fer una constatació admirativa que corrobora l’objectivitat històrica. Al centre del cant 
IV hi ha la confessió d’una part de la triple veu, ni Noemí, ni Marà, només el poeta 
inquireix des de l’absència absoluta de Déu. És la mateixa que dirà al v. 86 «deixa les 
cançons», clar i català: deixa’t de romanços, com diem popularment. Els déus no hi 
són. Cap Déu. 

Més rotunditat, impossible. Més lògica i sentit comú, tampoc. Goll ho diu amb 
versos. Amb prosa de pensador, passats més de seixanta anys la qual cosa vol dir 
acumulada la maldat del segle XX, ho ha dit Hans Jonas:  

 
para el judío, que ve en este mundo el lugar de la creación divina, de la justícia y la 
redención, Dios es en primer lugar el Señor de la Historia y por eso, también para el 
creyente, «Auschwitz» pone en cuestión todo el concepto tradicional de Dios. [...] 
Auschwitz añade a la experiencia histórica judía algo nunca visto, algo que no se puede 
abordar con las antiguas categorías teológicas. Pero si no se quiere simplemente abando-
nar el concepto de Dios [...], hay que pensarlo nuevamente para no tener que prescindir 
de él y buscar una nueva respuesta al viejo problema de Job. En este intento, muy proba-
blemente tendremos que despedirnos del «Señor de la Historia».89 
 
 
ELS 80 ANYS DE DISTÀNCIA 
 
Noemi fou escrit com a fruit madur d’un temps per l’empenta vivencial d’un jove 

poeta. És un poema que certament no era ofert als lectors de manera passiva ni ens 
arriba perquè simplement l’agafem, el llegim i el deixem. En la mateixa proporció que 
sorgí d’una activitat espiritual en un moment del passat —s’estampà primerament en 

                                                
89 JONAS, Pensar sobre Dios y otros ensayos, p. 198. 
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un setmanari intitulat «L’acció» i que explicitava no solament la llibertat literària, sinó 
també la política, Wochenschrift für freiheitliche Politik und Literatur— també avui 
se’ns converteix en una activitat, això és, en una interpel·lació. «Escolta, Israel!» va 
dir un poeta de la segona dècada del segle XX. Avui el clam es repeteix a l’inici del XXI. 

Vuitanta anys són els que ens separen de l’edició dels versos de Goll si comptem 
des de l’aparició del tercer poema que aquí comentarem, Rut desvetllada de Carles 
Torner. Va publicar-lo el 1998 en un volum d’homenatge a Maria Mercè Marçal (la 
xifra no és l’exacta si tenim en compte que el poema d’Y. Goll aparegué al setmanari 
Die Aktion el 1916, una diferència de 2 anys... deixem-ho en vuitanta). En el moment 
que ara escric ja se n’han escolat una dotzena més que no són pocs segons com es miri 
tot i que per la temàtica del poema tots continuen essent presents. 

Aquell 1916, si per a algú era semblant als precedents i imaginat com els propers 
venidors, somiava. El segle XX ja caminava amb tots els seus trasbalsos. Encara era 
lluny l’Armistici signat l’11 de novembre de 1918 i el 29 de juny de 1919 amb el 
Tractat de Versalles. Però en aquest any que el poema és seleccionat per K. Pinthus 
és el mateix en què, el mes de setembre, hi ha la fundació del Partit Obrer Alemany i 
l’afiliació d’Adolf Hitler; l’any següent canvien les sigles i el juliol del 1921 Hitler ja 
n’és el capdavanter amb tots els poders. Dos anys després dirigeix un cop d’estat que 
el porta a la presó... El crac econòmic del 1929... El 30 de gener 1933 Hitler arriba al 
poder. El que va venir no cal detallar-ho amb dates perquè el poeta ja ho havia anun-
ciat malgrat el seu cant d’esperança darrer. Parem-hi atenció. 

Si aquest poema reflecteix en part un temps, ho és perquè esdevingué profètic 
amb una escriptura que remirava el trist passat del poble jueu en els segles medievals. 
M’atreviria a dir que aquesta volta es fan realitat les paraules de Sòcrates, les que 
pronuncià, per cert, en un moment de màxima tensió espiritual: «els poetes no deuen 
el que fan a llur saviesa, sinó a un cert do natural o entusiasme, semblant al dels en-
devins i als qui fan profecies».90 I de més a més, ençà d’aportar antiquíssims mots 
d’un filòsof, hi ha les paraules del prologuista del volum. Ho escrivia Kurt Pinthus 
des de Berlín la tardor de 1919: «tot això que en els darrers anys la humanitat no sabia 
gens, o només confusament, que no ho portaven els diaris o els assaigs, va esdevenir 
paraula i forma amb inconscient seguretat, dins d’aquesta generació. Allò que era 
comprovable científicament en l’home, sorgia aquí profèticament, clar i vertader, a 
la llum».91 I no s’enllaçarà, ara, aquesta lectura amb les paraules sobre el valor de la 
conducta humana que Sòcrates defensava davant del tribunal atenès que el condemnà? 
Segueix Pinthus: «el caos de l’època, la destrucció de totes les formes solidàries, la 
desesperació i la nostàlgia, la recerca fanàtica, adelerada, de noves possibilitats de 
la vida humana es manifesta en la poesia d’aquesta generació amb el mateix 

                                                
90 PLATÓ, Apologia de Sócrates, 22 b8-c2. 
91 PINTHUS, «Abans (Berlín, tardor de 1919)», p. 29. 
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terrabastall i amb la mateixa salvatgia que en la realitat».92 Tanta és la seva intensitat 
clarivident que anunciava un més gran horror del segle XX quan encara no era finit el 
primer. Un doble anunci: la mort de milions de jueus als camps de concentració i la 
mort de la fe de no sabem quants milers i milers per raó dels fets històrics més que no 
pas per cap freda reflexió d’ateisme. Costa, en aquest punt, oblidar les paraules entre 
Elie Wiesel i François Mauriac. Les recorda aquest dels llavis encara joves de Wiesel 
quan el va anar a veure un dia. «No oblidaré mai aquella nit, la primera nit de camp, 
que va convertir la meva vida en una nit llarga i tancada amb set panys. No oblidaré 
mai aquell fum [...] No oblidaré mai aquelles flames que van consumir per sempre la 
meva Fe [...] No oblidaré mai aquells instants que van assassinar el meu Déu i la meva 
ànima, i els meus somnis, que van adquirir la cara del desert. No oblidaré mai allò 
encara que em condemnessin a viure tant de temps com Déu mateix. Mai». I Mauriac 
comprèn que «la creatura humiliada i ofesa més enllà del que és concebible per a 
l’esperit i per al cor desafia la divinitat cega i sorda», perquè Wiesel continuava: «[...] 
Jo era l’acusador. I l’acusat, Déu. Els ulls se m’havien obert i estava sol, terriblement 
sol en el món, sense Déu, sense homes. Sense amor i sense pietat. Només era cendres, 
però em sentia més fort que aquell Totpoderós al qual havien lligat la meva vida durant 
tant temps. Al mig d’aquella assemblea de pregària, era com un observador estran-
ger». Mauriac escriu a continuació la seva reacció com a cristià, redacta poques si bé 
denses paraules de resposta davant d’aquell jove jueu eixit de l’infern; mots vius i 
brillants, sí, però... Però Mauriac confessa: «vet aquí el que hauria hagut de dir a aquell 
nen jueu. Però només el vaig poder abraçar tot plorant».93 

 
 
ELS CANTS V I VI 
 
Però el poeta no s’enfonsa en la mudesa com el seu vell Déu. Alça novament la 

veu, treu força de flaquesa, o millor: poua esperança en la mort del Déu. Si el professor 
(com ho hem aportat al començament) R. Exner ha escrit que Noemi és «une ode 
tragique», també hem de tenir en compte que en la primera edició duia el subtítol 
«Dithyramben», això és, poema líric entusiasta i que ara veurem plasmat en els darrers 
dos cants. Goll... 

Sembla que substitueixi el tetragramma diví per l’estructura tetriàdica dels seus 
versos. Aquests dos cants són repartits en quatre estrofes. El V conté quatre apostro-
facions i una cinquena un poc diferent. «Escolta!» (v. 90), així comença per recordar 
que aquest poble, a qui ha dit que abandonés el Déu antic, posseeix, tanmateix, «eine 

                                                
92 Ibídem, p. 32. 
93 MAURIAC, «Prefaci», p. 11-13. 
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Geist / un esperit» viu perquè és «nodrit amb sang» —dimensió biològica del tot cons-
tatable— «i Déu» —els mil·lenis de cultura religiosa ineliminables. Una i altra di-
mensió que constitueix l’esperit ha estat gràcies a la forja, imatge d’un art o artesania 
que a colps de mall en la matèria ardent crea obres sòlides. Així aquest esperit ha estat 
fet «en tots els focs de la creació» (v. 93). Una altra manera omniabraçadora de les 
dimensions de la matèria i la psique. Un esperit que ha travessat l’amplada de la terra, 
constatació històrica de la dispersió d’aquest poble errant. El 1920, Goll publicava a 
la revista francesa Action d’Art el poema «Les juifs mendiants».94 Amb el vers més 
llarg de tot el poema —tornarem a rellegir-lo— la presència efectiva d’aquest esperit 
en la història de la cultura humana: en el pensament, en l’art, en la mesuració de la realitat 
física i els enginys que n’han pervingut. Ara, en aquesta primera estrofa i la segona, 
també entre les altres, la veu poètica retorna a l’imperatiu, «escolta!» i a qui s’adreça, 
Israel (v. 97, 103 i 109). 

La segona estrofa, però, varia en el seu temps verbal. Si a la primera afirma com 
és l’esperit, aquí expressa un desig en quatre possibilitats: que il·lumini i, sota la clare-
dat, ensenyi a fi que amb el seu mestratge s’assoleixi el domini i amb ell la llibertat. 
Quatre desitjos en la gradació geogràfica, els cinc continents del món, això és, que en 
la descoberta de la dimensió terrestre hi senyoregi aquest esperit; i sobre els quatre 
elements constitutius del cosmos, això és, la visió d’antics pensadors interpretadora 
de tot allò que els envoltava: la terra, l’aigua, el foc i l’aire; que abasti els tres subcon-
junts mítics o d’interpretació relacional amb l’home: el cel —en sentit moral per al 
bé—, la terra —l’espai on som en el temps—, l’infern —en sentit moral per al mal. I 
en el v. 101, el cim de la progressió que, mirada històricament va d’una visió del món 
mecanicista i mítica a l’existencialista en els «dos humans», home i dona. Que tot el 
camí el faci i l’ompli «el teu únic esperit!» (v. 102). No deixa de ser remarcable (no 
sé si encertada) aquesta lectura quan sabem que poc després de l’escriptura d’aquest 
poema, l’any 1923, M. Heidegger professà un curs sobre l’autocomprensió i visió del 
món des de la categoria de l’existència, Hermenèutica de la facticitat. «En aquest 
curs, Heidegger explica que Dasein vol dir Nitchtweglaufen, és a dir, que “ésser-hi” 
vol dir no anar-se’n, no desistir (en francès han traduït Nitchtweglaufen per “ne pas se 
sauver”, “ne pas ficher le camp”, és a dir, no fúmer el camp). “Ésser-hi” vol dir en-
frontar la vida fins i tot quan s’ensorren les nostres orientacions fonamentals. Per a 
l’home, ser implica això».95 No és el to, la melodia que atravessa el poema de Goll? 

A la tercera estrofa, un nou canvi verbal, la convicció que el quàdruple desig serà 
una realitat: «Amb el teu esperit revifaràs tota la mort del món» (v. 104) perquè aquest 
esperit és el camí a les tres grans utopies de la història: el retorn al passat idíl·lic, 

                                                
94 «2174 “les Juifs mendiants” [poem] Action. [1.]5 (October 1920)» (KRAMER; VILAIN, Yvan Goll, 
p. 91). 
95 MARQUÈS, L’ofici de pensador cristià, p. 54. 
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l’anada vers l’absorció panteista, l’estada en la immòbil pau allà sota, a l’antípoda del 
paradís d’allà dalt. És un esperit que no deixem de veure com, de mica en mica, des 
del v. 98 al 107, s’ha anat universalitzant, com si essent Israel fos igualment la totalitat 
de tots..., no ens avancem, encara. 

La darrera estrofa del cant V conté les afirmacions finals. Aquest esperit «és bri-
llant renaixement» (v. 110), i apunta per a ésser entès en tots els sentits o dimensions 
perquè, comptat i recomptat, s’ha refet, apareix com a fill de la humanitat (v. 112); 
perquè, al capdavall, «és la vida / ist das Leben!» (v. 113). I no em salto, no, el v. 111. 
Hi llegim la identificació de la divinitat exterior d’abans, amb la força interior del 
present. Hi ha Hegel, potser, al darrere? M’inclinaria a considerar-hi la presència de 
l’arrel més fonda del judaisme. Ho escric amb una conferència de 1968 d’un pensador 
jueu relativament conegut, editat en un llibret que tenia oblidat... La consciència d’ex-
cepció respecte de totes les altres comunitats humanes hagudes i essents és el sant i 
senya del poble jueu: és el poble escollit. La dada empírica persistent contra tots els 
infortunis històrics. Els jueus són sentint-se únics. Ara bé, és així de manera simplista, 
però no autènticament. La seva, com a poble, és un viure tens en la dialèctica del 
particularisme i l’universalisme. «Esta tensión universalista-particularista es con fre-
cuencia muy dolorosa para el judío porque, en un sentido, es muy antinatural. Sería 
mucho más sencillo ser o particularista puro, lo cual habría significado en tiempos 
antiguos tener un Dios tribal [...] o tener una religión univesal sin conexión con el 
pueblo. Pero desde Abraham, el judío se siente escogido para una posición en la cual, 
por amor a la humanidad, tiene que permanecer como testigo aparte».96 Testimoni que 
la darrera paraula serà de Déu i per això mateix, «siente que en tanto él cree en este 
Dios trascendente, debe estar aparte y ser testigo». «Hay un mandamiento que sale de 
Auschwitz. Al judío no le està permitido conceder a Hitler ninguna victoria póstuma 
o retardada. Y esto es posible en cualquier parte»97 i per a sempre en el nostre món 
enfront del mal. 

Recuperem el llarg vers 95. Fem-ho amb l’atenció que mereix la possible tensió 
entre les dues formes verbals: el «tu [Israel] tens» inicial i el final (en l’estructura 
sintàctica alemanya) «[l’esperit] ha envoltat». El passat i el present. ¿Per dir-nos pos-
sibilitat de futur o per encoratjar la continuació que allò fet per l’avui pugui ésser 
demà un altre passat mantingut en la cadena del temps? Són preguntes que les suscita 
tot allò que es diu entre els dos verbs, això és, la suma de la cultura humana des de la 
més alta especulació al més pràctic exercici manufactual (fet amb les mans). D’una 
resposta afirmativa al joc verbal passarem a la congruència de l’«etern esperit» del 
vers següent; de l’assumpció de la cultura humana, a la congruència de la unicitat de 

                                                
96 FACKENHEIM, «El mandamiento de esperar», p. 86. 
97 Ibídem, p. 90 i 97. 
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l’esperit del mateix vers següent. Més encara. L’insistent «escolta» d’aquest cant i la 
reiteració de vint vegades de la paraula «esperit» poden menar-nos a un altra via in-
terpretativa. De bell antuvi ens mussita una digressió, reobrir el profeta Ezequiel. Re-
llegir el seu capítol vintè per topar igualment amb reiteracions (variables, val a dir-ho, 
segons les versions —de fet hauríem de partir del text original—). «Això us diu el 
Senyor, Déu sobirà» (Ez 20,3, 5, 27, 30, 39); «Jo, el Senyor, Déu sobirà, afirmo i juro» 
(Ez 20,3, 31, 33, 36, 40, 44); «per consideració al meu nom» (Ez 20,9, 14, 22, 44) i 
altres encara... 

... menar-nos a una altra via interpretativa. És el poeta, conscient com mai del seu 
temps i del demà que s’ha de bastir, que convida a una nova vida, a una nova manera 
de viure, a retornar al vell sentit adaptatiu que altres grups de jueus havien fet en temps 
passats i no sempre en aquells de sucre i bon repòs. Penso en un cas emblemàtic com 
ho fou aquell grup jueu contemplatiu d’homes i dones que s’havien aplegat vora el 
llac de Mareot no gaire lluny de la ciutat d’Alexandria i del qual en sabem l’existència 
per l’obra De vita contemplativa de Filó d’Alexandria.98 A partir d’aquest text el pro-
fessor Antoni Bosch-Veciana ha estudiat, més enllà d’aquest grup, si el fet d’ésser 
qualificats com a «filòsofs» era o no una manera d’autocomprendre’s del poble jueu 
i d’ésser així vistos pel món grecoromà. Esclarint primer quin és el sentit de «filò-
sofs». Doncs bé i breument. Si Filó d’Alexandria qualifica els contemplatius de Ma-
reot com els «millors» i com els «millors i més admirables» filòsofs,99 ens insinua 
indirectament que de filòsofs ho són tots encara que no tant excepcionals com aquests. 
Filòsofs, analitza Bosch-Veciana, amb testimonis d’autors grecs des del segle IV aC 
fins a romans del segle II dC. Així eren qualificats els jueus dins el context general on 
ésser filòsof volia dir viure d’una determinada manera. «Segons han mostrats alguns 
autors de l’antiguitat, per exemple el mateix Plató (Gòrgias, 507b 1-4), la manera de 
viure pròpia del “filòsof”, de l’home regit per la prudència (ὁ σώφρων), té a veure 
amb la pietat (εὐσέβεια), en la seva relació amb els déus, i amb la justícia 
(δικαιοσύνη), en la seva relació amb els homes. La “filosofia” és, doncs, una “manera 
de viure” que implica la totalitat de les relacions humanes».100 Els jueus també es 
comprenien com a filòsofs, això és: per la seva manera de viure, i en tenim testimoni 
des d’Arpà al segle III-II aC o l’autor de la Carta a Arísteas, altres i fins a Flavi Josep. 
«El “judaisme”, sobretot el que visqué en aquell espai i en aquell temps de la diàspora 
alexandrina, arrelà de tal manera en un humus filosòfic que compartí, encara que amb 
un sentit últim de l’existència divers, les preocupacions que els homes i les dones 
tenien en el seu viure quotidià. La recerca d’una manera de viure féu, doncs, que el 
“judaisme” es llegís a si mateix i fos llegit des de fora de si mateix com a 

                                                
98 En català tenim l’edició bilingüe, FILÓ D’ALEXANDRIA, De vita contemplativa. 
99 Vegeu BOSCH-VECIANA, «La “filosofia” del judaisme alexandrí», p. 504, nota 3. 
100 Ibídem, p. 508. 
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“filosofia”».101 Resta un punt, el següent. La relació entre judaisme i religió. El viure 
jueu era també una religió amb el seu centre al Temple de Jerusalem, però les diverses 
experiències de diàspora fins arribar a la del segle primer de la nostra era, feren —o 
forçaren—també viable i viu un Jerusalem simbòlic. «El “judaisme” era i és “filoso-
fia” i “culte”, l’un i l’altre sempre inseparablement trenats».102 Damunt d’aquest rere-
fons de tradició jueva, diguem-li filosofia o estil de vida, potser podrem llegir també 
aquests versos del cant V com una invitació a renovar aquesta tradició amb la cabdal, 
però, excepció de prescindir del culte. Viure com a filòsofs sense Déu, o, millor, re-
interpretant-lo com a esperit, és a dir, allò nuclear que ens fa viure d’una determinada 
manera testimonial, testimonis si no del Totpoderós, sí d’un estar al servei de «totes 
les filosofies, poesies, geometries, indústries de la humanitat» (v. 95). 

Final del poema, el cant VI. Noemí. Sola. Ja no hi ha Marà. «Noemí prenia el 
nadó, se’l posava a la falda i li feia de mainadera. Les veïnes deien: —Noemí ha tingut 
un fill! I foren elles qui l’anomenaren Obed» (Rt 4,16-17). Obed, que vol dir «servidor 
(de Jahvè)», però també, essent-ho dels plans de Déu, ho és dels homes: gràcies a ell 
Noemí manté el domini legal sobre «aquella part del camp» (Rt 4,4-5) i la continuïtat 
paterna o línia familiar. I amb Noemí el poeta deixa el record, deixa el plany, deixa 
l’admonició i el somni utòpic, ara canta. Ho fa quatre vegades empès pel desig-espe-
rança expressat en l’anàfora dels v. 115, 118, 121 i 124, el primer i darrer idèntics. 
«En lluna nova»... Mirem-la. «El primer dia dels vostres mesos oferireu» (Nm 28,11): 
la celebració mensual de la lluna nova. Cert que pot esdevenir un ritualisme buit: «no 
porteu més ofrenes inútils... no suporto les festes de lluna nova... els vostres novilunis 
i celebracions em fan fàstic...» (Is 1,13-14), però també és cert que pot adquirir un nou 
sentit. El de l’amor. Lluna i «bes de l’estelada» (v. 117). Aquell «le croissant fin et 
claire parmi ces fleurs de l’ombre» (v. 83) llegit a Booz endormi, «cette faucille d’or 
dans le champ des étoiles» (v 88) de Victor Hugo. L’amor damunt la terra (v. 120). 
Caminar i dansar (v. 118 i 121), moviment d’acció per despertar «els humans de llur 
somni / encendre la llum nova sobre les ciutats» (v. 122-123). Ressuscitar!, en el pri-
mer vers del cant i en l’inicial del tres darrers, els de l’esperança total: retornar com 
l’au fènix per «donar a la vella fe el nom de seny / Dem alten Glauben den Namen 
Erkenntnis geben» (v. 126). Com traduir «Erkenntnis»? ¿Cognició —idea més aviat 
abstracta—; coneixement —allò que fem servir per saber i actuar—; comprensió —en un 
sentit de més fondària i d’acceptació—; de llum, fins i tot —com a mot figuratiu dels 
precedents? L’encert ha estat del professor A. Quintana: «seny», la paraula que d’al-
guna manera suma totes les accepcions esmentades, populars ensems que cultes 

                                                
101 Ibídem, p. 518. 
102 Ibídem, p. 519. 
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perquè aplega la dimensió que qualifiquem de sentit comú amb l’agudesa de l’esperit 
que raona i que intueix. 

No ens preguntem, com Fackenheim, si el jove Goll va, en la part de somni de 
futur del seu poema, si va restar enlluernat vers una altra sortida per la foscor de la 
seva fe. Seria allò de la «postura del judío quien siente que en tanto él crea en ese Dios 
trascendente, debe estar aparte y ser testigo. Pero si le abandonamos, entonces pode-
mos identificarnos con la humanidad, sea ésta proletaria u otra cosa. Y tenemos que 
trasladarnos a un mundo nuevo».103 Seria segurament preguntar massa ja no al poeta, 
sinó a Yvan Goll de carn i ossos, i ben pensat no ens cal pas una resposta perquè ja 
ho és el poema tot sencer. El tenim com una herència del poeta i del seu temps. Un 
poema on sí que encerta mesura i determinada manera «El poeta «hi és«». En llegir el 
poema Noemi venen a la memòria les paraules d’un crític literari com Juan Ferraté 
que diuen: «el arte, en efecto, tiene el carácter fundamental de una experiencia y no 
de un resultado; de una actividad que se desarrolla en el tiempo y no de algo que se 
ofrece pasivamente a la aprehensión».104 Diria que és exactament això. Aquests versos 
poden restar a banda d’un variat judici estètic del lector, però no pas desats, penso, al 
calaix de la indiferència. Si més no perquè en ells s’acompleix, vulgues que no la 
reflexió de Hans-Georg Gadamer. «La conciencia artística, la conciencia estética, es 
siempre una conciencia secundaria. Es secundaria frente a la pretensión de verdad 
inmediata que se desprende de la obra de arte». És l’afirmació que fa després d’haver 
escrit que «el artista de las culturas de signo religioso ha creado siempre, en el pasado, 
su obra de arte con la intención de que lo creado por él sea aceptado en lo que dice y 
representa, y de que pertenezca al mundo donde conviven los seres humanos».105 No 
em sembla pas gens ni mica que Noemi —i els altres poemes d’aquestes pàgines— 
pugui ser llegit al marge d’una cultura de signe religiós o filla seva, si més no. Sense 
deixar aquest filòsof i assimilant aquí interpretació a comprensió, bé ens podem fer 
nostre un altre pensament: «Comprender no significa ya un comportamiento del pen-
samiento humano entre otros que se pueda disciplinar metodológicamente y confor-
mar en un método científico, sino que constituye el movimiento básico de la existencia 
humana». I encara aquest altre: «la reflexión hermenéutica implica que en toda com-
prensión de algo o de alguien se produce una autocrítica».106 

Llegir per comprendre és un acte que ens fa humans i va més enllà, doncs, d’una 
crítica de l’obra llegida. Per la lectura esdevinguda un mirall, ens veiem i som forçats 
a criticar-nos, això és, a entrar en crisi segons els seu sentit original, «‘juicio’ (en tanto 
que decisión final sobre un proceso), ‘elección’, y, en general, terminación de un 

                                                
103 FACKENHEIM, «El mandamiento de esperar», p. 90. 
104 FERRATÉ, Dinámica de la poesía, p. 12. 
105 GADAMER, Verdad y método, II, p. 214. 
106 Ibídem, p. 105 i 117. 
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acontecer en un sentido o en otro».107 Llegim i interpretem per a alguna cosa més que 
el pur plaer estètic... o se’ns demana, des de la rel que ens fa humans, d’anar més enllà 
de l’estètica. 

Tornarem a parlar-ne abans d’arribar al final. Que bastin ara, com a colofó a la 
lectura dels versos d’Yvan Goll, uns altres versos, millor, un poema sencer de Höl-
derlin, «El poeta irat»:108 

 
No temeu el poeta si noble s’aïra: sa lletra 
mata, però l’esperit els esperits fa vivents. 

  

                                                
107 FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, s.v. «crisis»; i m’estalvio haver de cercar els mots 
per dir-ho. 
108 RIBA, Versions de Hölderlin, p. 29. 
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III. RUT A FINALS DEL SEGLE XX 
 
 
 
 
 
RUT DESVETLLADA DE CARLES TORNER 
 
Homenatge a Maria Mercè Marçal 
 
Volia dir-te, amiga, el record d’una tarda, 
d’ara mateix, quan seus, demanem dos cafès, 
escoltem entre els joncs la remor d’aigua lenta 
i parlem. (Si mai fes una fotografia, 
damunt d’un fons de tiges i d’heura arrapadissa    5 
al tronc de la palmera, brillarien uns ulls: 
els de la teva veu.) Parlarem al jardí. 
Tossut, jo voldré dir-t’hi pulcres alexandrins 
per aixecar un poema que pogués dur per títol 
«Rut desvetllada». Sí, ple de ressons antics,    10 
vers a vers l’escriuria damunt d’uns altres versos. 
I que et parlés d’ahir, de fa una estona, d’ara, 
quan m’has llegit, pausada, L’amitié fémenine, 
on Renée Vivien lloa la bíblica amistat 
de Rut i Noemí. La teva veu tenia     15 
els ulls afirmatius. ¿Qui pot, com fa la bíblia, 
gosar descriure el crit, els noms, la set, l’espera, 
l’amistat al desert? Has mirat cap al cel 
com un àngel caigut, i he sentit la mirada: 
«Sí, puc fer-ho».        20 
   I el dol? 
    «No soc jo qui pateix, 
és una altra». 
   Rebel? 
    «No l’espanta la tomba». 
 
Mira’t Rut desvetllada: ¿sabré donar paraules 
a aquella dona pobra, d’una nació oprimida, 
que va fer de l’exili una terra natal? 
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(Potser no t’ho he dit? El nom de Noemí    25 
vol dir a l’origen gràcia, com el de Rut amiga: 
sota de cada nom hi ha l’empremta d’un vers.) 
Doncs ara també et dic que no goso arriscar-me 
a dir el secret de Rut, el seu més íntim dubte: 
«I com es farà això?».       30 
    Ho demana a la nit 
al ras, vetllant, jaient amb la sogra jueva, 
dues vídues soles al Moab de la fam, 
just abans de partir cap a terra estrangera: 
I com es farà això? Com podrem sobreviure? 
Com serà que la vida torni a córrer i cridar    35 
entre les nostres cames? I llavors veu al cel 
un moviment de dalles, la sega, garbes d’ombra 
i una falç amb llum pròpia damunt d’un camp d’estrelles. 
 
«I com es farà això?». S’ho demanà en el cor. 
En canvi, a cau d’orella, Rut digué a Noemí:    40 
«On vagis tu aniré, on visquis tu vull viure...». 
Tot això et contaria: vint-i-quatre quartetes 
en rimes consonants, per arribar al moment 
de la sega i la gràcia en què Rut allibera 
de la mort Noemí.       45 
   Però jo no soc qui. 
Ni tinc versos alats com els teus entre els dits. 
Soc només una veu que et vol retre homenatge 
tot parlant en veu baixa. El poema el tinc lluny, 
i més lluny quan m’hi acosto. 
     «País natal, exili». 
Per això, com l’infant que en el dia dels morts    50 
no té roses ni llànties i ofereix el seu sabre 
de joguina al costat de l’ofrena dels grans, 
jo t’he dut aquests versos que parlen d’altres versos 
que no he pogut escriure, perquè els sentis i els vegis 
i potser, quan els cullis d’un sol cop de falçó,    55 
esdevinguin indicis d’una llengua abolida, 
alcin ponts en la nit entre dos idiomes. 
 
Que m’escoltes, Mercè? Alço un pont cap a tu. 
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EL PERSONATGE BÍBLIC 
 
Aquest tercer poema se centra en el personatge que dona el títol al llibre bíblic. 

Entra en escena amb el seu nom (Rt 1,4), secament, i amb el seu tarannà a la meitat 
de la narració del retorn de les tres vídues a Judà, ella amb la sogra Noemí i Orpà. És 
quan assenyadament aquella li diu que imiti la seva cunyada retornant «al seu poble i 
als seus déus» (Rt 1,15). En aquest punt la seva personalitat pren relleu i «en veure 
Noemí que Rut s’entossudia a anar amb ella, no va insistir més» (Rt 1,18). La resta de 
la contalla és el triangle Noemí que instrueix Rut i Booz que posa el punt final en 
casar-s’hi. I «el Senyor va beneir aquesta unió fent que Rut tingués un fill» (Rt 4,13). 
Dit això, desapareix i prenen relleu Noemí i el nadó enmig del cor de veïnes, les quals 
feliciten l’àvia, posen el nom al net, propaguen la notícia i reconeixen «la teva nora 
que tant t’estima, ella que per a tu val més que set fills» (Rt 4,15). No pronuncien el 
seu nom però, això sí, en fan l’elogi amb l’expressió superlativa «set fills». I aquí 
acabaria la història si no hi haguessin els versicles davídics, és a dir, fer que Booz i el 
seu fill Obed esdevinguessin besavi i avi de David a partir de la dada extreta de les 
Cròniques (1Cro 2,11-12). L’evangeli de Mateu, segles després, recuperarà Rut amb 
nom i maternitat en la seva genealogia de Jesús de Natzaret (Mt 1,5). 

 
 
EL CONTEXT HISTÒRIC DEL POEMA 
 
Aquests versos tenen el seu origen en l’edició d’un volum d’homenatge a l’es-

criptora Maria-Mercè Marçal poc després de la seva mort el 1998.109 Deu anys més 
tard l’autor els ha inclosos en el volum de poemes La núvia d’Europa.110 Al costat, 
tanmateix, d’aquesta dada detonant, cal aportar-ne unes altres que configuren el rere-
fons o horitzó significatiu damunt del qual hauran de ser llegits. M.-M. Marçal va 
publicar La passió segons Renée Vivien el 1994 i el 1997 C. Torner oferia la seva 
primera novel·la, L’estrangera.111 També podem afegir, potser amb menor èmfasi, 
dues altres dades més personals d’aquests dos escriptors. M.-M. Marçal, a més a més 
de poetessa, novel·lista i traductora, va ser i és recordada com una persona compro-
mesa molt seriosament contra les deficiències del món de la dona, fou lluitadora fe-
minista amb la paraula i la ploma. Deixa palpable de la seva vocació de dona de cul-
tura n’és Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món que recull les 
intervencions en un cicle de literatura femenina i on ella participà amb un estudi sobre 

                                                
109 ABELLÓ et alii, Homenatge a Maria-Mercè Marçal, p. 63-65. 
110 TORNER, La núvia d’Europa, p. 21-23. 
111 TORNER, L’estrangera. Tinguem present que el rerefons temàtic d’aquesta novel·la és una glossa a 
la relació Noemí-Rut portada a les acaballes del segle XX. 
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les poetesses russes Marina Tsvetàieva i Anna Akhmàtova.112 C. Torner va ser elegit 
president del Moviment Internacional d’Estudiants Catòlics (MIEC-Pax Romana) el 
1986, tasca que li va representar travessar el món de banda a banda durant sis anys. 
Entre el 1993 i el 2004 és delegat del PEN Club català en la Comissió de Traducció i 
Drets Lingüístics del PEN Internacional, i doctor en pedagogia per la Universitat de 
París VIII amb una tesi sobre la pel·lícula reportatge Shoah de Claude Lanzmann. O 
el que és el mateix, ha entrat en contacte amb moltes situacions del món i algunes ben 
doloroses lluny de la seva terra, tot i no haver estat formalment un emigrant, i haver 
entrat en contacte profund amb la història tràgica del poble jueu al segle XX pel seu 
treball d’estudi doctoral. 

 
 
ELS VERSOS 
 
En dir versos començarem per quina factura tenen i descobrirem que són cin-

quanta-vuit alexandrins de rima lliure, cinc dels quals (així els considero, de dotze 
síl·labes) es llegeixen partits en dues o tres ratlles d’acord amb el seu contingut nar-
ratiu. Mètricament els podem classificar com a versos cesurats, sis més sis, no sols 
pel simple recompte, sinó amb l’objectiva forma que la cesura mai no trenca un sol 
sintagma; el segon hemistiqui serà majoritàriament un complement verbal o una ora-
ció sencera (v. 2, 7, 21, 34...), una part de l’enumeració iniciada al primer (v. 12, 17), 
una comparació (v. 46), etc. Aquesta exactitud condueix a la construcció d’una colla 
de versos en encavalcament per la qual cosa el conjunt propicia la fluïda narració 
semblant a una conversa. Una conversa que amaga part del secret bell d’aquesta obra. 
Vegem qui hi participa i com avança. 

Ho fan Maria-Mercè Marçal i Carles Torner. D’entrada així és de realista i fins i 
tot hom diria que ens expliquen una trobada real, «el record d’una tarda» (v. 1) i encara 
temptats d’imaginar-nos-la al pati interior de l’Ateneu Barcelonès en llegir els versos 
3-7 i sabent que hi pots prendre un cafè (v. 2). Un record viu perquè pot dir-se que és 
«d’ara mateix» (v. 2). Narració de passat i de present amb la precisió de reproduir els 
mots del moment, quan fem alguna cosa i decidim iniciar-la o continuar-la usant la 
forma de futur: «parlarem al jardí» (v. 7). Tanmateix, el vers següent esvinça el rea-
lisme amb la ficció d’allò que diria, d’allò que hauria dit un dels qui parla si fos un fet 
real. Tanmateix... 

                                                
112 Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món. El pròleg és de Maria-Mercè Marçal. El 
text de la seva participació, «Com en la nit, les flames... Anna Akhmàtova – Marina Tsvetàieva», a les 
pàgines 157-192. Posteriorment ha estat recollida a TSVETÀIEVA, Poema; AKHMÀTOVA, Rèquiem, 
p. 15-49. 
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Dues són les veus, diguem-ne la poetessa i el poeta. Ell li parla descriptivament 
—amb un incís purament imaginatiu entre els v. 4-7 closos entre parèntesis—113 en 
els primers quinze més el v. 16a. Del v. 16b al 18a fa una pregunta retòrica. Entre el 
18b i el 19 ens diu —dient-li— el moviment que ha fet ella i com l’ha interpretat per 
continuar en els dos següents un breu diàleg: la resposta d’ella que entoma la pregunta 
que hi ha a l’aire i dues més i les seves respostes. El poeta reprèn la paraula des del 
v. 22 fins al v. 41 dirigint-se ara al personatge d’una història que contarà tot seguit. 
És un detall, aquest, sobre el qual tornarem decididament. Narra, doncs, uns fets in-
corporant-hi la veu interior del personatge que no és altre que la jove Rut bíblica. I 
del v. 42 al 58, el poeta narrador s’adreça a la poetessa per remarcar-li que és aquesta 
rondalla de Rut allò que li explicaria i com li agradaria fer-ho perquè al final ella en 
tingués una ofrena damunt de la tomba. Ha estat un diàleg i una narració en el record 
d’ahir viu avui, just quan la gent deixa flors i llànties a qui acaba d’enterrar. El darrer 
vers no fa altra cosa que demanar una confirmació a les seves paraules-record que 
hauria volgut expressar en «pulcres alexandrins» (v. 8) i que sí que ho són descoberts 
pel lector; ho demana, doncs, i ja no a l’anònima «amiga» del primers vers, sinó a la 
difunta Maria-Mercè Marçal. 

Fins aquí esquemàticament els versos i l’estructura en què són distribuïts. 
 
 
EL CONTINGUT DELS VERSOS 
 
No solament som davant d’uns «pulcres alexandrins», sinó també d’uns densos 

versos amb referències a banda i banda, diguem, de la seva arquitectura. Si ens els 
mirem pels quatre costats podríem dir que part de dalt són objectivament un home-
natge; part de sota, la voluntat d’un poeta per deixar constància d’una admiració i 
amistat (no oblidem que es troba en un volum precisament de recordança pòstuma i 
homenatge); a una banda les remissions més o menys explícites i implícites a l’obra 
de M.-M. Marçal i, per l’altra, al llibre bíblic Rut i simultàniament al poema Booz 
endormi de Victor Hugo. 

Arrepleguem, doncs, el que hi ha entre línies. El títol prové del v. 10 després que 
el poeta ha confessat que voldria dir-li, a la poetessa, uns alexandrins «per aixecar un 
poema que pogués dur per títol» el que de fet porta; que «pogués», com un desig, 
oferir-lo com una inversió d’un altre poema, així: Rut de Booz i desvetllada de dormir, 
és a dir, el poema de V. Hugo comentat com a primer d’aquestes pàgines. Hi ha 

                                                
113 Aquests quatre versos són una segona versió. La primera fa així: «(Si fes mai una fotografia, / 
damunt d’un fons benigne de verds desenfocats, / laberíntic de tiges i d’heura arrapadissa / al tronc de 
la palmera, brillarien uns ulls: / els de la teva veu)». Aquesta variació té un vers més que ha desaparegut 
en condensar les imatges. 
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endemés el fet que, aquest poema de l’escriptor francès, el tradueix C. Torner al català 
i forma part del volum on el seu hi és en segona edició. El presenta amb un subtítol 
afegit i acompanyat d’una nota que diu així: 

 
Les dues quartetes finals de la meva versió del poema «Booz adormit» són escrites da-
munt la traducció que en va fer Narcís Comadira —en un article on feia visibles els lli-
gams entre la poesia de Victor Hugo i la de Jacint Verdaguer, publicat al catàleg de l’ex-
posició commemorativa del centenari de Verdaguer— i que vaig reproduir al relat «París, 
tancat en dilluns» de L’arca de Babel. He modificat ara els versos de Comadira por adap-
tar-los a l’encadenament de les rimes amb les estrofes anteriors en la meva versió del 
poema sencer —que fa companyia, en aquest llibre, al poema «Rut desvetllada».114 
 
Un llarg aclariment que per les darreres paraules ens suscita una pregunta. Si la 

versió de Booz endormi «fa companyia» al propi poema, l’haurà escrit posteriorment 
i just per això, per fer companyia? Les dates poden encaminar la resposta. Rut desvet-
llada és del 1998, les dues estrofes de N. Comadira, del 2002, La núvia d’Europa del 
2008... Doncs no és pas del tot posterior al centenari verdaguerià. La resposta a la 
pregunta i moltes més que ens faríem, les tenim escrites en una conferència que 
C. Torner va fer el 2009 en la qual mitja dotzena de pàgines ens assabenten de tres 
qüestions: l’origen de la traducció de Booz endormi, el del poema dedicat a M.-M. 
Marçal i la seva personal relació amb el llibre bíblic des dels anys 80 passats. «Les 
cinc paginetes de no res» de Rut «ja me n’han fet escriure més de dues-centes».115 Per 
tant, amb les informacions del mateix autor hem de llegir els versos. Són, en primer 
lloc, l’evocació d’una anècdota, un fet biogràfic perifrasable. 

 
Quan ens vam trobar a l’Ateneu Barcelonès jo no podia saber que aquells mateixos dies 
potser Maria-Mercè Marçal estava escrivint els poemes que acabo de citar [tres del poe-
mari pòstum Raó del cos]: Ja havia escrit temps enrere La dona de Lot, un poema que els 
seus amics coneixíem. Però aquella tarda d’un dimarts de la primavera del 1997, després 
del dinar que cada setmana ens congregava com a membres de la junta del PEN català, 
ens havíem donat temps per parlar d’una novel·la que jo havia publicat feia dos o tres 
mesos, L’estrangera. Marçal m’ho havia demanat [...] Maria-Mercè Marçal em va sor-
prendre molt amb la lectura que havia fet del meu llibre. Va treure de la seva bossa L’es-
trangera i una fotocòpia. M’explicà com havia llegit el meu llibre: primer picotejant-ne 
fragments esparsos (amb el gest, Marçal imitava la meva manera enèrgica de llegir, obrint 
ara les pàgines centrals, ara saltant al final de llibre, com si l’escandallés aquí i allà po-
sant-lo a prova abans de concedir-li un temps llarg de lectura) per després seguir-ne el fil 
capítol per capítol. El que li interessava no era tant la diferència cultural entre Rut i Noemí 

                                                
114 TORNER, La núvia d’Europa, p. 102. 
115 TORNER, «“He parlat d’una altra manera més viva”», p. 203. 
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sinó la relació entre dues dones d’edat diverses, la jove cantant i la refugiada que ho havia 
perdut tot, la manera com sorgeix i es consolida la seva amistat. Feia llavors tres anys 
que Marçal havia publicat La passió segons Renée Vivien, una novel·la sobre l’escriptura 
i els amors i desamors d’una poeta d’origen anglès i expressió francesa que va viure al 
París de la belle époque, a principis del segle XX. Marçal va allargar-me la fotocòpia que 
m’havia dut: un article de Renée Vivien, poeta feminista avant la lettre, lesbiana, en el 
qual parlava elogiosament del llibre de Rut com d’una excepció bíblica perquè s’hi des-
crivia amb molta força l’amistat entre dones. Vaig quedar profundament agraït: pel temps 
que havia dedicat al meu llibre però també pel regal que m’havia fet. Fins aquell moment 
ens unien la poesia i molts anys de compromisos conjunts dins del PEN català. A partir 
de llavors ens unia també un llibre bíblic i el seu desplegament en les nostres vides.116 
 
Afinant un poc més la data es pot calcular que si la conversa va ser «dos o tres 

mesos» posterior a la publicació de la novel·la en els crèdits de la qual llegim «febrer 
del 1997», ens n’anem al mes de maig. Unes setmanes abans o unes de posteriors va 
haver-hi el que podríem dir el segon acte de la història. 

 
El dia que va fer la presentació de L’estrangera en una llibreria de Barcelona, Jordi Sar-
sanedas em va dir en acabat: «Te’n recordes, oi?, del Booz adormit de Victor Hugo?». 
No, no me’n recordava. Em va saber greu, perquè Sarsanedas havia estat el meu professor 
de literatura francesa durant el batxillerat. Jo acabava de dedicar tres anys a escriure 
aquella novel·la. ¿Era possible que Sarsanedas m’hagués fet llegir un poema que tractava 
del llibre de Rut quan jo tenia quinze anys i que no en tingués memòria? Aquella mateixa 
nit vaig buscar el Lagarde & Michard, el manual de literatura francesa del meu batxillerat, 
i allí era Booz adormit, a les pàgines dedicades a la poesia de Victor Hugo. Encara dubto: 
l’havia llegit d’adolescent?... 
 

I el tercer acte. 
 
Un any després, morí Maria-Mercè Marçal. Em van demanar un poema per al llibre d’ho-
menatge, i vaig saber d’immediat que el poema parlaria d’aquella estona de complicitat 
i amistat que havíem compartit sota la protecció de les palmeres de l’Ateneu i del Gran 
Codi. Em vaig plantejar un repte: fer com ella, capgirar Booz adormit, reescriure per a 
ella el poema de Victor Hugo però des del seu revers, a partir de la perspectiva de Rut. 
Vaig passar l’estiu intentant cabdellar les vint-i-quatre quartetes en rimes consonants, 
i no me’n vaig sortir. El poema parla, doncs, del meu fracàs. Es titula Rut desvetllada, i 
l’he publicat en un llibre de poemes de fa pocs mesos, La núvia d’Europa [...] Ara bé, si 
el lector català no disposava de cap traducció de Booz adormit, com podia copsar el joc 
de miralls que dóna forma a Rut desvetllada? Ho vaig comentar amb Narcís Comadira i 
em digué que ell n’havia traduït dues estrofes en un article sobre Verdaguer en el qual 

                                                
116 Ibídem, p. 198-199. 
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l’emparentava amb Victor Hugo. De manera que vaig passar de nou un estiu, entre la 
platja de Coma-ruga i la piscina de Pujalt, traduint les vint-i-dues quartetes restants del 
poema de Victor Hugo, per poder-les incloure al meu llibre al costat de l’homenatge a 
Maria-Mercè Marçal...117 
 
Nota al tercer acte. Si el primer intent de traducció va ser l’estiu de 1998, aquest 

segon és posterior al de 2002, puix que els vuit versos traduïts per N. Comadira van 
aparèixer, com diu, «en un article sobre Verdaguer» el setembre d’aquest any, per 
tant, un dels estius entre 2003 i 2007. El lector ja se’n deu haver adonat. En el text 
C. Torner dona dues xifres diferents. Primer parla de les «vint-i-quatre quartetes en 
rimes» i després «traduint les vint-i-dues restants», això és, totes menys les dues ja 
fetes per N. Comadira. Però, per aquell misteri que ja endormiscava Homer, Torner 
l’ha imitat sumant-ne vint-i-quatre quan el poema d’Hugo realment només en té vint-
i-dues! Una errada que endemés llegim en el poema, la repeteix al v. 42. Segona som-
nolència, parlar de quartetes en versos d’art major. No té importància. Una altra ex-
cusable del tot perquè ningú no ho pot saber tot. Sí que en català existeix des de 1912 
la versió de Booz endormi, la feu mossèn Llorenç Riber —jo confesso que l’he des-
coberta perseguint les dades que els diccionaris donen quan citen autoritats que han 
fet servir la paraula «asfòdel». Sí que té importància, en canvi, la seva declaració: «el 
poema parla, doncs, del meu fracàs». Fracàs? Sí i no. Concedim-li perquè es va «plan-
tejar un repte» que certament no té res de senzill. Difícil, val a dir-ho, però l’honora 
l’intent i no pas el fracàs... relatiu. C. Torner ens ha donat una esplèndida versió de 
Booz endormi i un poema ben seu i que supera amb escreix l’anècdota que l’originà i 
el desencís pel que volia fer i no se’n sortí. 

Endinsem-nos, doncs, en aquests versos i cerquem-hi per entremig referències 
diverses ara que ja sabem que darrere de l’hemistiqui «damunt d’uns altres versos» 
(v. 16b) se’ns fa saber que els de sota són els de V. Hugo, no per casualitat sinó per la 
voluntat de girar-ne el sentit des del personatge Booz cap a Rut. 

Els v. 14-15 citen una obra —una sola pàgina bellíssima— i la seva autora. 
L’aparentment, d’entrada, normal v. 22 potser no ho és tant. El poeta, aquí, 

s’adreça al personatge Rut, que hem d’afigurar-nos-el despert als peus de Booz, però 
dubta si sabrà fer-lo parlar, si encertarà a posar en la seva boca els mots precisos i s’ho 
diu tot dibuixant la descripció d’aquesta Rut que és «dona pobra, d’una nació opri-
mida» (v. 23). Per la història coneixem que els moabites tenien un cert parentiu amb 
el poble d’Israel (Gn 19,30-33 i 37), que foren monarquia abans que no els israelites, 
ara eren bons veïns, ara no; aquesta relació de més i de menys, diguem, que té un 
extrem en el pare Lot i l’altre en la disposició del Deuteronomi 23,4-6, resta exempli-
ficada amb la història del jutge Ehud que comença amb el domini de Moab i acaba 

                                                
117 Ibídem, p. 200-202. 
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amb la seva humiliació a mans d’Israel (Jt 3,12-30); a part de les narracions bíbliques, 
sembla ser que en temps dels Jutges ja era un poble sota l’imperi assiri. Si prescindim, 
tanmateix, del món estricte dels moabites i girem els ulls al Deuteronomi, el triple 
esment de «dona, pobresa i opressió», la descobrirem com a eix que alça rectíssim els 
«decrets i prescripcions» continguts al capítol 24,14-21: no explotis el jornaler pobre, 
israelita o immigrant; no prenguis en penyora el vestit d’una vídua; no retornis a la 
garba oblidada perquè és per a l’immigrant, l’orfe i la vídua; recorda que eres esclau 
en el país d’Egipte. Tot i aquesta ressonància prou visible, el vers en porta una altra. 
Llegim-la en paraules de M.-M. Marçal: 

 
A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. 
 
Que, així, tot d’una s’arrenglerin dades històriques del poble moabita, normes 

precises de la llei judaica i un dístic de M.-M. Marçal, deu ser perquè l’autor d’aquest 
v. 22, una vegada més, ens diu d’on treu part de la seva inspiració. En un sentit es-
tricte, res no apunta el text bíblic a veure Rut com una dona d’un país oprimit, és 
solament una estrangera que prové de Moab, un territori —tot sigui recordat— que en 
el passat va ser un dels espais físics en el qual fou dictada la llei mosaica: «aquestes 
són les clàusules de l’aliança que el Senyor va manar a Moisès de fer amb els israelites 
quan es trobaven en territori de Moab, a més de l’aliança que havia fet amb ells a la 
muntanya de l’Horeb» (Dt 28,69). Tot apunta que se sobreposen, en el vers, la condi-
ció de dona pobra i vídua i estrangera, per una banda, a partir del text bíblic i, per 
l’altra, a partir de Marçal, el de nació oprimida. Un passat i un present estretament 
conjuntats. Una llicència poètica? Una pràctica interpretativa. C. Torner conta que 
essent a París com a president del Moviment Internacional d’Estudiants Catòlics, re-
flexionava sobre el llibre Rut amb els seus companys d’equip —eren una coreana, una 
colombiana, un zairès i un quebequès—,118 «amb l’ajut d’un manualet del teòleg bra-
siler Carlos Mesters, el vam llegir a fons en la nostra petita comunitat internacio-
nal».119 És el cas que aquest llibret s’estructura en una introducció, vuit capítols i una 
conclusió; cada capítol és un breu comentari a uns versicles del text i acaba amb 
l’apartat: «para reflexionar» on l’autor s’adreça al lector o a un grup de lectors que 
mediten junts i hi formula dues, tres o quatre preguntes des de la situació actual; 
«nuestras familias y nuestras comunidades o grupos, ya no tienen la fuerza de la fra-
ternidad. Ya no consiguen defender los derechos de los miembros más pobres 
(Neh 5,8). Las diferencias se aprecian en la misma familia, en la que ahora hay ricos 
y pobres. ¿Cuándo se vio esto antes? (Neh 5,7) ¡Falta pan, tierra y fraternidad! Parece 

                                                
118 Vegeu TORNER, El principi acollida, p. 7. 
119 TORNER, «“He parlat d’una altra manera més viva”», p. 199-200. 
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un círculo vicioso sin solución. Y de esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la situación 
de los pobres aquí? ¿Diferente de la nuestra?».120 Breument, sobreposar el present al 
passat per interpretar el passat i actuar en el present. Un mètode de reflexió i actuació 
que forma part de l’experiència de C. Torner, i quan s’expressa en versos continua 
essent ell que a les dades de la Rut antiga hi sobreposa versos de l’amiga (v. 1, 46, 58) 
amb qui n’està parlant. 

Retrocedim als v. 20 i 21. En el diàleg hi ha dues preguntes. La primera, «I el 
dol?», dona per sobreentesa la mort dels marits de Noemí i de Rut després d’haver 
preguntat «qui pot, com fa la bíblia, / gosar descriure el crit, els noms, la set, l’espera, 
/ l’amistat al desert?» (v. 16b-18a), i de la qual sembla que la poetessa fuig d’estudi 
amb la contesta «no soc jo qui pateix, / és una altra» (v. 20b -21a). I ell li fa: «Rebel?». 
Citem altra vegada M.-M. Marçal: 

 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 
 
Aquest i els dos d’unes ratlles més amunt en fan tres! La divisa amb la qual 

M.-M. Marçal es presentava i oferia el seu primer llibre de poemes el 1976, Cau de 
llunes, premi Carles Riba d’aquell any. «Tres dades inicials —ésser dona, de classe 
baixa, de nació oprimida—, en principi no triades, es converteixen, a través d’un agra-
ïment quasi irònic, en conscients i assumides: una arrel ferida que s’arbra, però, en 
una triple rebel·lió».121 

I no deixem enrere «el dol». Per un altre dels poemaris, sabem que ella és —en el 
poema— una «bruixa de dol» que canta la vida i l’amor, convida «un àngel rebel, tot 
olor de gingebre» (rebel, per tant, expulsat del Paradís com l’«àngel caigut» que apa-
reix al v. 19 del poema) i li diu «com una serp, cargola’t al meu ventre / i cerca’m, 
amb verí d’amor, el centre».122 Hom podria amollar-me (el primer tal volta l’autor) 
que divago amb la imaginació en comptes de deduir el que expressen, i no pas més, 
els mots en el vers. D’acord. Però a mesura que rellegeixo aquest poema m’és inde-
fugible el coneixement i fins el sentiment que uneix C. Torner amb l’obra de Marçal. 
I l’empatia es vessa a voltes inconscientment en l’escriptura. Existeix un sonet d’ella 
que comença amb aquests mots: «Hi ha un àngel sense cel»123 i «Du un estigma a la 
pell» (v. 3) (no venen al cap unes altres paraules: «Llavors el Senyor el va marcar 
[Caín, àngel expulsat d’entre els seus] amb un senyal perquè no el matessin els qui el 
trobarien» (Gn 4,15), oi?) i «uns ulls esbatanats» (v. 4), «porta el ròssec de l’astre» 
(v. 5) i «erra obstinadament» (v. 8). En els tercets l’àngel desapareix per deixar pas a 

                                                
120 MESTERS, Rut, una historia de la Biblia, p. 15. 
121 MARÇAL, «Sota el signe del drac», p. 7. 
122 MARÇAL, Bruixa de dol, secció «Bruixa de dol», sonet XII. 
123 Ibídem, secció «Sense llops ni destrals», sonet V. 
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un «nosaltres» (v. 11).124 Més encara. És un Àngel el que es fa present a la segona 
pàgina de La passió segons Renée Vivien: «La narradora [M.-M. Marçal] troba Sara 
T. [...] [un dels personatges que:] Torna al llit de puntetes convençuda que encara 
somia. Llavors apareix l’Àngel i la desperta, ara sí, per fer-li una revelació fulgurant 
[...] Potser si Sara T. hagués pogut retenir i desxifrar el missatge de l’Àngel, li n’hauria 
pogut donar, a la narradora, una clarícia d’inestimable valor».125 I encara més. Des de 
1998, ja morta M.-M. Marçal, tenim coneixement d’una carta seva adreçada al biògraf 
de Renée Vivien. Hi podem llegir una de les manifestacions íntimes de l’escriptora. 
El 4 d’abril de 1996 escrivia: «elle [la poésie] me traînait toujours vers une sorte de 
lutte avec mon ombre — ou/et avec l’ange — assez cruelle pour moi et pour ceux que 
m’entouraient — et à un certain moment j’ai dit: assez! J’ai abandonné cette lutte — mais 
je ne crois pas que ç’ait été une affaire de lâcheté, car il m’a fallu beaucoup d’effort, 
peut-être de courage... et même quelque peu de générosité. Je ne sais pas... Renée 
Vivien a joué là un rôle capital, car je l’ai placée entre moi et mon ombre — ou, encore 
mieux, au lieu de mon ombre — et de l’ange!? Voilà l’histoire du roman!».126 Diguem 
de nou si no ens venen al cap unes altres paraules, aquelles que conten la lluita de 
Jacob amb un àngel! (Gn 32,23-31). Plantegem, doncs, la presència d’un àngel així: 
no sembla una imatge secundària en l’obra i en la consciència de M.-M. Marçal;127 no 
és pas un tema desconegut de C. Torner el qual reconeix que a la seva amistat amb 
ella s’hi va afegir el llibre Rut —i el Gènesi perquè Marçal «ja havia escrit temps 
enrere La dona de Lot, un poema que els seus amics coneixíem»—;128 hem de veure’l, 
per tant, l’àngel a Rut desvetllada com la més neutra casualitat i passar de llarg? 

                                                
124 A Sal oberta, en els dos darrers poemes tracta el tema de l’amor i hi llegim: «He estimat un arcàngel 
a ple vol», que no vol pas dir res que no sigui pla entenedor, i en el segon es pregunta si «Hi ha arcàngels 
que davallin al fons del meu esguard?», que tindrà per resposta un sí, en tindrà un perquè ha acceptat 
de baixar allà «on em perdo i em trobo, en un desfici tosc, / on et perdo i et trobo, pels forats del meu 
mal». I molt més interessant hi ha, endemés per a interpretar, penso, el poema «Àngel» de Desglaç: 
«Més ençà de l’oblidi enllà de la memòria / hi ha un àngel negre, d’ales afuades, / que em té l’esguard 
[...]», més una referència a l’àngel del Paradís del Gènesi «que es reconeix traït / en aquells que exilia» 
(MARÇAL, Llengua abolida, p. 454 i 508). 
125 El darrer fragment reportat és just el que clou les dues pàgines de l’«Introit. Barcelona, 18 de no-
vembre de 1985», d’aquesta novel·la. 
126 GOUJON, «De Renée Vivien à Maria-Mercè Marçal», p. 107-108. Lector, suggeriria de parar atenció 
en dos menuts aspectes gramaticals d’aquest text: s’hi parla de «l’ange», no pas d’,un ange’; des de 
tres oracions anteriors que es parla de ,la poesia’ i aquest paràgraf comença amb el pronom que s’hi 
refereix, «elle», però en l’oració següent el pronom que hi trobem és el masculí «il» i no pot tenir altre 
referent que «affaire», això és, haver deixat la lluita amb (també) l’àngel... «assez cruelle pour moi». 
127 Un dels personatges de la seva novel·la La passió segons Renée Vivien, en evocar la personalitat 
del personatge —en el fons un apropament de l’autora a l’escriptora real— diu el següent: «un àngel 
que, paradoxalment havia sabut donar forma als més bells crits de sensualitat, però que havia cantat 
alhora la blanca castedat de les violetes que honoraven el nom d’una amiga morta» (MARÇAL, La passió 
segons Renée Vivien, p. 88). 
128 TORNER, «“He parlat d’una altra manera més viva”», p. 198. 
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Entre parèntesis, els v. 25-27 —com si no fossin del poema, només la veu de 
l’autor entès en qüestions bíbliques— recorden el significat del nom Rut perquè, tal 
volta, ens adonem que «amiga» coincideix —com ja hem dit— amb l’amiga del v. 1 
i així, a l’entremig, l’hemistiqui «Mira’t Rut desvetllada» (v. 22a) tant pot referir-se 
al personatge bíblic com a Marçal. 

En el v. 32 llegim un cert desacord amb la Bíblia. Se’ns presenta una nit a les 
vigílies que Noemí i Rut emprenguin el camí cap a Judea, són encara a Moab. Però 
Orpà ja no hi és quan la història conta que se’n torna enrere un cop les tres ja havien 
iniciat la marxa. A més a més en el poema, Moab és terra on es passa fam tot i que a 
la Bíblia no llegim que sigui així, «quan Noemí va saber que el Senyor havia concedit 
al seu poble una bona collita de blat, es preparà per a deixar els camps de Moab amb 
les seves nores» (Rt 1,6). Tanmateix el vers també podem interpretar-lo d’una altra 
manera, a Moab les dones vídues, sense el suport de cap home, passen fam. 

Entre els v. 37-38 hi ha un lligam que el lector ja deu haver copsat tot d’una. El 
primer remet (acabem d’esmentar el versicle de la bona collita a Judà) directament a 
Rt 1,22: «van arribar a Betlem quan just començava la sega de l’ordi», «un moviment 
de dalles, la sega, garbes a l’ombra». Però és que el v. 38 —sense impedir que el 37 
remeti al versicle bíblic— se’l suma a si mateix perquè en el 36b hem llegit que Rut 
«llavors veu al cel» tot això «i una falç amb llum pròpia damunt d’un camp d’estre-
lles». El vers de V. Hugo, «Cette faucille d’or dans le champ des étoiles». 

No hem pas d’aclarir els «versos alats» del v. 46. Són, evidentment, els de la 
poetessa, això és, els de Marçal, en la doble lectura entre l’anècdota i el sentit darrer 
del poema. Ara C. Torner fa un elogi de l’escriptora. I els v. 48-49 són ben bé el que 
ja hem llegit en la seva confessió posterior, volia fer un determinat poema i com més 
s’hi dedicava més se li escapava dels dits fins que hagué de desistir. El títol haguera 
estat «País natal, exili» (v. 49)? Moab, terra de Rut, exili de Noemí; Judà, terra de 
Noemí, exili de Rut. 

 
 
UNA LECTURA 
 
Coneguda l’anècdota que propicià l’escriptura del poema i l’horitzó històric en-

voltant, arriba el moment de saber què hi ha de més en aquests versos, quin significat 
serven perquè el puguem pouar. La relectura mostra amb senzillesa que els 58 alexan-
drins es poden reduir a dos blocs. Els que reporten o expliquen un triple record: una 
conversa entre poetes a l’Ateneu Barcelonès; com un dels dos, en memòria de l’altre 
mort, vol confegir un determinat poema; i com, finalment, confessa que no se n’ha 
sortit; tot amb tot, encasta entremig el nucli d’allò que volia versejar i en ell tenim el 
segon bloc de versos. Aquest nucli, el dens en idea, voldria el poeta escriure’l «vers a 
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vers... damunt d’uns altres versos» (v. 11) que ja coneixem. Que el poema «et parlés 
d’ahir, de fa una estona, d’ara» (v. 12), desgranadament: dels temps pretèrits de la 
contalla bíblica, de l’època llunyana de l’escriptor Victor Hugo, de la tarda que en 
parlaren a l’Ateneu i del moment present en el qual m’has llegit «pausada, L’amitié 
fémenine / on Renée Vivien...» (v. 13-14), i, també, l’ara de la memòria mentre s’es-
criuen els versos i de cada vegada que són llegits. 

Parem-nos en uns de l’anècdota. Són els següents: 
 
... brillarien uns ulls: / els de la teva veu... (v. 6-7) 
... La teva veu tenia / els ulls afirmatius... (v. 15-16) 
 
A la fotografia (el v. 6 depèn del v. 4) veuria uns ulls brillants, però en fixar-m’hi 

recordaria la teva veu «d’una tarda» (v. 1)... No: el record de la teva veu em portaria 
una mirada i contemplant-la entendria netament allò que em deies, poetessa. Sí, és 
això, perquè el to del teu parlar era viu com un esguard: allò que escoltava ho veia 
comprensivament en el llambrec d’una mirada que ho confirmava tot. Què deia amb 
tanta claredat? Ho trobem en tres versos de l’entremig: lloava —tot llegint L’amitié 
fémenine de Renée Vivien—129 «la bíblica amistat / de Rut i Noemí» (v. 14-15). La 
descripció de l’anècdota ens mena als versos centrals, però. 

Abans d’entrar-hi, el poeta lliura unes precisions: el significat del nom d’aquests 
dos personatges arribats al poema per un text de Renée Vivien que ha llegit la poe-
tessa. Noemí vol dir «beauté, douceur» —aclareix aquesta escriptora seguint la inter-
pretació dels entesos—, però el poeta tradueix per «Gràcia», així, amb majúscula en 
la primera versió, modificat a la segona. Cert que ,gràcia’, en català, designa la qualitat 
d’allò o d’algú que origina agradabilitat en el perceptor, o que ofereix una satisfacció 
estètica, però escrita la paraula en majúscula, o no, també té un altre significat inde-
fugible. En el món cristià fa referència a un do (deixem ara el com s’entengui) que 
Déu ofereix a l’home. Aquí vindria a dir-nos el poeta que Noemí és un regal ofert per 
Déu a la història simbòlica de la salvació (sense precisar tampoc, ara, l’amplitud sig-
nificativa d’aquest mot); hi és, en el poema, per una interpretació religiosa del nom 
hebreu. Rut significa ,amiga’, també amb inicial majúscula en la primera versió. Una 
Amiga com entenem un Amic e Amat de Ramon Llull? 

No gosa arriscar-se, el poeta, a manifestar el secret del personatge Rut (v. 28-29). 
Ho repeteix després d’haver ja manifestat la por a no saber trobar els mots escaients 
(v. 22-24). Però, és clar, sap quin és i se’l diu per a si mateix... «Tot això et contaria» 
(v. 42). Què es diu, doncs, el poeta? Ho sabem per onze versos i mig (v. 30b-41): de 
Rut «el seu més íntim dubte» (v. 29). Som traslladats a la narració d’un somni 

                                                
129 Aquest text és penjat en diverses webs en la seva versió francesa, evidentment. No sé estar-me de 
temptar-ne una versió i oferir-la en apèndix. 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

86   

contraposat, només en part, al que coneixem de Booz pel poema de Victor Hugo. Allà 
Rut també somia, però és un somieig en vetlla als peus d’un home que pot esdevenir 
el seu marit. Aquí somia «jaient amb la sogra jueva» (v. 31), «just abans de partir cap 
a terra estrangera» (v. 33), que ho serà per a ella, moabita en entrar a Judea. Com serà 
el seu demà? Aquesta és la inquietud, però el poeta ens la rediu amb una interrogació 
que pot semblar imprecisa quan de fet va carregada de sentit. Fa així ens els v. 30, 34 
i 39 —triple repetició!—: «I com es farà això?» És l’expressió paral·lela als v. 42 i 50 
de Booz endormi: «Comment se pourrait-il... ?» Es tracta d’un «això» tot i que neutre 
en la gramàtica, ben femení i masculí en la realitat: «Com podrem sobreviure?» (v. 34) 
amb una vida plena que fongui les dificultats elementals com el menjar, el vestir i 
l’allotjament i retrobi l’alegria, «com serà que la vida torni a córrer i cridar / entre les 
nostres cames?» (v. 35-36a), versos bells amb el goig de l’erotisme i els infants que 
amb corredisses entrebanquen la mare. Rut no s’ho pregunta... s’adreça «a la nit» (v. 
30). En el poema d’Hugo passa el mateix o gairebé. Rut «espérant on ne sait» (v. 63). 
«S’ho demana en el cor» (v. 39), diu el vers català. Dona voltes al dubte però pren 
finalment una determinació. El rau-rau anava per dintre, «en canvi, a cau d’orella, Rut 
digué a Noemí: «On vagis tu aniré, on visquis tu vull viure» (v. 40-41) i aquest darrer 
vers és la remissió directa al versicle bíblic. Tanmateix no és pas tot tan senzill encara. 
Tenim entre mans uns versos que ens obliguen, em sembla, a prescindir d’aquella 
norma que sensatament s’ha d’imposar l’interpretador de poesia si no vol perdre’s 
anant d’un cantó a un altre fora del poema, encara que sigui per sòlida història i seriosa 
psicologia o ressons literaris ben fundats. El cas és, i impera, prou diferent a Rut des-
vetllada. Ho ha confessat l’autor posteriorment i ja ho declarava net i clar en els ma-
teixos versos que els voldria —i hi són!— «damunt d’uns altres versos» (v. 11). I 
perquè l’autor n’ha feta una, ha traduït el poema d’Hugo «que fa companyia», oi que 
podem entendre que «vull que faci companyia al meu»? Penso que sí. I penso que és 
ara el moment de recuperar una dada anunciada pàgines enrere. Carles Torner afegeix 
al títol Booz adormit aquest subtítol «(versió de Victo Hugo, amb un vers alterat)». 
Ni més ni menys que un dels alexandrins clau, central en el significat del poema (i 
que en comentar-lo he passat per alt). Diu: «Ruth songeait et Booz dormait; l’herbe 
était noire» (v. 77). El narrador ens ha posat davant dels ulls una nit transparent. S’hi 
escampa la claror de la celístia més la llum del quart creixent de la lluna. Els segadors 
que dormen projecten les seves ombres planes «faisaient des groupes sombres» 
(v. 27); «L’ombre était nuptiale» (v. 69), això és, qualsevol ombra d’aquella nit era 
un revers amb claror. Però «l’herbe était noir», negra, ni tan sols fosca com a l’altra 
banda dels segadors ajaçats. I no s’hi val a dir que el gran poeta s’ajup a la rima. No. 
L’herba negra és el final d’un vers que ens diu què fan els dos protagonistes. Rut 
somieja desperta, té els ulls oberts i es pregunta què hi fa una falç entre les espigues 
celestes, però per dins el seu pensament de fantasia ja veu fondre’s la seva viudetat, 
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flors i violes per a un demà proper arran de terra i sense veure-hi més enllà perquè 
«Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle» (v. 66). Booz... dormia rendit. Havia 
tingut un somni tan sorprenent com aquells dels antics patriarques on la veu de Jahvè 
es deixava sentir. Ell ha preguntat... però no ha tingut resposta. La negror de l’herba 
és la blanca imatge del silenci dens que envolta Booz i Rut. Negror total per a somnis 
i fantasies. Absoluta a les interrogacions «dans le rêve et l’extase» (v. 57). Doncs heus 
ací que Carles Torner tradueix el vers amb aquestes paraules: «Dubtava Rut, dormia 
Booz. I Déu, què feia?» Booz segueix en un son sense somni, però Rut no és en el seu 
món de fantasia, sinó de realitat, una realitat entre llum i fosca. Per això «dubtava»: a 
la versió del vers francès s’ha desplaçat «el seu més íntim dubte» (v. 29) del poema 
català. No es discuteix l’evidència: la versió varia la intimitat d’un dels personatges i 
el vers es converteix en una punxent pregunta: «I Déu, què feia?». 

Aquesta és la qüestió, la més dissimulada sota l’exuberància poètica dels tres po-
emes d’aquestes pàgines. I Déu, què feia? És imperativa ben de veres i fins exigeix 
una contestació que assajarem més avall. 

El v. 40 fa el salt des del dubte de Rut i des de la interrogació que inesperadament 
se’ns ha presentat sobre Déu. Deixem el somni, la dubitació íntima i admirem la res-
posta de Rut a Noemí. Després, allò que se’n va seguir: «tot això et contaria» (v. 42), 
no pas pel simple record d’una llegenda antiga, sinó «per arribar al moment / de la 
sega i la gràcia» (v. 43b-44a). Una sega simbòlica, hem de deduir-ho tot i que segu-
rament sense descobrir ben bé de què. L’entrebanc rau en la segona paraula, també 
simbòlica, «gràcia», i que evidentment tapa la primera amb el seu gruix de sentit recte 
i figurat. Pel primer sabem que allibera Noemí, no pas de la mort física, sinó de la 
civil, «així la propietat restarà dins la família del difunt i no serà esborrat el nom del 
difunt d’entre els seus germans i de la memòria del seu poble» (Rt 4,10) gràcies al 
casament de Rut amb Booz. Pel segon s’expandeix la llegenda cap a la significació 
teològica jueva i cristiana. Aquella, s’expressa així: «Les veïnes deien: —Noemí ha 
tingut un fill! I foren elles qui l’anomenaren Obed. Obed va ser el pare de Jessè, i 
Jessè el pare de David» (Rt 4, 17). Aquesta, amb la genealogia de l’evangelista Mateu. 
«Però jo no soc qui» (v. 45b). No se sent autoritzat, el poeta, a fer de teòleg jueu ni 
cristià i menys encara amb versos que siguin «alats» com els de la poetessa. Hi ha 
massa significació i ja només pot parlar talment Rut «a cau d’orella» (v. 40), «amb 
veu baixa» (v. 48). El dens poema se li escapa de les mans... què en queda? «País 
natal, exili» (v. 49b). Tres mots que resumeixen dues aventures vitals entre Judea i 
Moab. Tres mots que ja hem deixat amb una interrogació a l’epígraf precedent i ara 
ens forcen de nou a sortir del poema perquè... Perquè senzillament són els mots darrers 
d’un vers de Marçal. Els d’un poema que sencer col·locà Torner com a lema, o si es 
vol per ganfaró, del seu volum L’arca de Babel: 
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S’estalonen l’infern i el paradís, 
i el bressol i la tomba, i les paraules 
i el cos: país natal, exili.130 
 
«Per tot això» (v. 50), per l’intent que han volgut ésser aquests alexandrins, el 

poeta els deixa sobre la tomba amb la ingenuïtat i espontaneïtat d’un nen que hi dipo-
sita allò que té, la seva joguina (v. 50-52). Arriba al final. El v. 11 es repeteix amb 
paraules molt semblants, «jo t’he dut aquests versos que parlen d’altres versos» 
(v. 53), però que no són els que havien de ser, només els substituts perquè els realment 
volguts no els «he pogut escriure» (v. 54) o «sabut», que és el verb de la primera 
versió del poema. Tant se val. Poder o saber s’expliquen mútuament. Arriba al final. 
Un «potser» (v. 55) obre la porta a la darrea esperança del poeta i a una certesa. 
Aquesta, malgrat la forma subjunctiva del verb, sona ferma en «sentis, vegis i cullis» 
dels v. 54 i 55. Versos per a l’oïda i la mirada i per a la poetessa convertida en una 
segadora, celeste? —ella que era filla de les messes de l’Urgell—, perquè l’esperança 
sigui: que els versos «esdevinguin indicis d’una llengua abolida» (v. 56) i «alcin ponts 
en la nit entre dos idiomes» (v. 57). 

Llengua, idiomes. Quantes accepcions tenen les dues paraules? La resposta la té 
el diccionari, però segurament millor l’escriptor Carles Torner. Reprenc la indagació 
ja feta entorn de la paraula «àngel». Em limito a tres exemples que fan com segueix. 
En la presentació del seu llibre L’arca de Babel escriu: «la seva insistència m’ha fet 
posar repetidament davant la pantalla de l’ordinador i, a mesura que ell parlava, anar-
hi abocant les lletres per tal que, com formigues, seguissin les rutes amigues del seu 
diàleg amb dones estrangeres»; no costa gens ni mica d’escoltar-hi, aquí, la veu de 
Salvat-Papasseit.131 Segon: «la meva mare corre, llisca, salta, pica una volea [...] no 
ha entrat, la pista és vermella i el sol que cau és també vermell [...] rere el filat me-
tàl·lic hi ha la carretera i de l’altra banda s’estén el pomerar [...] i vet aquí que entre 
el filat i les pomeres passa un carro, un carro carregat d’olor de fenc, trontolla tot, 
m’esforço perquè el carro no em distregui del partit de tennis, però és en va, m’atreu 
les ninetes dels ulls com un imant, la meva mare torna a picar una volea i la pilota [...] 
mirava els dos bous i el trontoll de les rodes [...]»; és molt difícil de no llegir-hi si-
multàniament el poema de Josep Carner «El joc de tenis» del seu llibre Ofrena.132 
Tercer: el mateix Torner ens fa saber que la novel·la L’estrangera la va escriure en 
plena guerra de Bòsnia.133 Doncs bé, part de la trama es mou i avança durant la «guerra 

                                                
130 MARÇAL, Llengua abolida, del poemari «Desglaç», p. 451. 
131 TORNER, L’arca de Babel, p. 9-10. Aquest és, en cal·ligrama, el poema de Joan Salvat-Papasseit: 
«camí de sol — per les rutes amigues — unes formigues», «Les formigues» de L’irradiador del port i 
les gavines. 
132 TORNER, L’estrangera, p. 93. 
133 Vegeu TORNER, «“He parlat d’una altra manera més viva”», p. 198. 
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dels gossos» i és la coincidència que l’1 d’abril de 1993 es publicava a França la 
novel·la de Vidosav Stevanović La niege et les chiens que havia poc abans aparegut 
a Grècia en la llengua serbocroata original i que el mes de setembre era a les nostres 
llibreries, La neu i els gossos,134 uns gossos negres com a símbol de la guerra i de tots 
els mals que l’acompanyen i la segueixen.135 Un any i mig després el seu autor decla-
rava en una entrevista al diari Avui que l’havia escrita com una catarsi i si bé tota 
l’arrel s’enfonsava en el conflicte bèl·lic de la terra balcànica, no s’hi esmenta Sara-
jevo ni cap altre indret concret perquè «el que ha passat podria passar a qualsevol lloc 
del món».136 Aquest rerefons d’un estil de reflexió i d’escriptura de C. Torner, doncs, 
ens permetrà d’intel·ligir millor aquesta «llengua abolida» del v. 56. És clar que to-
thom assenyalarà el títol del volum que aplega l’obra poètica completa de M.-M. Mar-
çal, Llengua abolida. Evidentment, però cal esbrinar si és alguna cosa més que un 
títol. Ella ens ho diu. En presentar-la, l’obra completa, la col·loca 

 
sota el signe del Drac. M’agrada especialment aquest animal mític que, si faig cas a vells 
oracles orientals, va vetllar també el meu naixement. I assumeixo les connotacions espe-
cials que pren en un país on cada any, puntualment, un Sant Jordi ritual s’encarrega de 
fer emmudir la seva boca àvida de donzelles esporuguides – addictes per sempre més, 
des d’aleshores, i sotmeses a l’imperi protector, a l’ombra de la llança. Drac mut, llengua 
estroncada que se sap supervivent, encara, mentre la ferida adolli. Donzella esmorteïda, 
colonitzada i sense llengua. Dues cares de la moneda on es congria el meu —el nostre 
passat. ¿Què deu ser la poesia sinó el mirall que em fa retornar un i altre cop a aquest 
escenari i, alhora, l’intent també reiterat d’arrencar-me’n, amb els mots, i confegir-me un 
espai propi, una cambra pròpia?137 
 
És amb «els mots», amb els versos que es retorna la parla al «drac mut», imatge 

de la llengua catalana sense normalitat de vida encara, només «se sap supervivent»; 
que amb els versos, «els mots» es retorna la parla a les dones; es proclama als quatre 
vents que ha existit i perdura una llengua abolida i que si no ho és del tot és perquè 
«la ferida» encara adolla sang, vida. La contradicció esclatant: hi ha una llengua abo-
lida perquè s’enfronta amb les forces que així la volen; perquè massa temps així l’han 

                                                
134 STEVANOVIĆ, La neu i els gossos. Llàstima de massa deficiències lingüístiques i morfològiques. 
Hem de suposar que malgrat elles la versió és fidel al text (que no he pogut veure en la seva versió 
francesa, font de la catalana). 
135 Ofereixo, en apèndix, el fragment inicial de presentació d’aquests animals lligats fantasmagòrica-
ment a un dels personatges que s’ha presentat a fer de soldat als seus 50 anys. 
136 GIRÓ, «Lluitar amb paraules. Vidosav Stevanović escriu la primera novel·la sobre la guerra dels 
Balcans». A continuació d’aquests tres exemples podria parlar d’un altre si els meus coneixements 
confirmessin o poguessin desmentir del tot quin text de prosa o vers, realista o de ficció, s’amaga o no 
darrere dels versos 51-52, roses i llànties... un sabre de joguina... 
137 MARÇAL, «Sota el signe del drac», p. 7. 
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mantinguda en els llavis femenins. Llengua en l’accepció més àmplia de llenguatge. 
M.-M. Marçal, amb el parlar del personatge Sara T. de la seva novel·la, ho aclareix: 
«i jo, sembla que, inconscientment, hagi volgut retardar el moment de la paraula. De 
la paraula abolida que parla des del cos, també, i des de la sang. Aquest llenguatge 
que temo i que m’és alhora necessari».138 I ara el darrer paràgraf de la presentació de 
la poesia completa: 

 
Si bé vull dedicar Llengua abolida, així, sense paraules, a la memòria del meu pare, per-
què ell fou qui, paradoxalment, m’obrí portes que em durien a qüestionar la seva llei, vull 
també oferir-nos-el a nosaltres, les dones que estimo —i en especial la meva filla Heura: 
¡set anys sencers, per creure en el prodigi...! I a totes i a tots els companys capaços de 
convocar els indicis d’una llengua abolida.139 
 
Ull viu! Exactament les últimes cinc paraules d’aquest text són al vers 56 de Rut 

desvetllada. Aquesta és l’esperança del poeta, que igualment els seus versos «esde-
vinguin», ell que com a autor també ha signat aquestes ratlles: «i és que ell —que soc 
jo mateix—, al fons de tota la seva inconsistència, té, com l’amulet d’un petit Buda 
que una prostituta de pocs anys va regalar-li en una vorera de Pat Pong, una absurda 
i bella i dura convicció, que fa adreçar-se al món sencer en llengua catalana».140 Són 
les darreres en la presentació de trenta-quatre cartes adreçades a dones de molts i di-
versos països perquè tinguin veu en l’espai on massa gent vol la seva llengua abolida. 
Allò més natural del món: l’autor quan fa de poeta també retorna la paraula a Rut... 
en el moment present perquè sigui un altre indici i tots alhora «alcin ponts en la nit 
entre dos idiomes» (v. 57). Que se’m permeti d’abusar en jocs de mots. La nit d’aquest 
vers és molt clara, il·lumina uns ponts entre l’avui i l’ahir llunyà, si voleu entre l’he-
breu de Rut i el nostre català, entre la mudesa d’unes vídues pobres a Moab camí de 
Judà i els cents i milers dels nostres dies arreu del planeta; ponts entre els idiomes fets 
de paraula i els fets amb gestos i mirades; ponts entre cultures i religions, entre cel i 
terra... ponts sense fronteres i, amb discreció, entre el poeta i la poetessa, «Que m’es-
coltes, Mercè? Alço un pont cap a tu» (v. 58). Per què, també, un pont entre Marçal i 
Torner? Molt senzill. En el ja esmentat darrer poema de Sal oberta, la poetessa es 
demana si hi ha un arcàngel que davalli al fons del seu esguard, «hoste del meu hos-
tal». Diu que sí, «i m’has poblat el món / submarí de retalls del teu antic estatge». 
Després, «sense fressa ni por has emprès el viatge». El vers darrer és aquest: «El teu 
rastre és un pont entre dos idiomes». 

 

                                                
138 MARÇAL, La passió segons Renée Vivien, p. 189. 
139 MARÇAL, «Sota el signe del drac», p. 11. 
140 TORNER, L’arca de Babel, p. 22-23. 
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UNA INTERPRETACIÓ DEL POEMA? 
 
Poden semblar, aquests cinquanta-vuit alexandrins, una afectuosa pàgina en me-

mòria de l’escriptora morta —i també ho són! El record d’una conversa i referències 
a la seva obra... Tanmateix hi ha algun detall, a l’ombra, i molt segurament es desco-
breix per l’interès que el mateix poeta ha tingut a contar-nos el què, el quan i el com 
de la confecció d’aquest poema. I en dir-nos que és una baula més del seu interès pel 
llibre bíblic i una entre les moltes pàgines que li ha dedicat... 

No és l’anècdota de prendre cafè a l’Ateneu barcelonès. No és agafar un dels dies 
«després del dinar que cada setmana ens congregava com a membres de la junta del 
PEN català» per fer-la petar. No és aquesta la raó que hi ha a l’origen del poema tot i 
haver repetit la paraula anècdota. Va ser-ho «per parlar d’una novel·la que jo havia 
publicat [...], L’estrangera. Marçal m’ho havia demanat». Més. Va ser el contingut 
d’aquesta novel·la «escrita en clau simbòlica, que explícitament volia recrear el llibre 
de Rut en una ciutat europea contemporània». I encara més estricta raó: feia poc que 
Marçal havia publicat la seva, de novel·la, La passió segons Renée Vivien i li portava, 
a Torner, un article de la R. Vivien real «en el qual parlava elogiosament del llibre de 
Rut com d’una excepció bíblica perquè s’hi descrivia amb molta força l’amistat entre 
dones». El moll de la raó és perquè a Marçal «el que li interessava no era tant la 
diferència cultural ente Rut i Noemí sinó la relació entre dues dones d’edats diverses, 
la jove cantant i la refugiada que ho havia perdut tot [aquelles dones bíbliques porta-
des a l’espai urbà de la novel·la] la manera com sorgeix i es consolida la seva amis-
tat». La diversitat de lectura, doncs, de la narració bíblica. Una diversitat que malgrat 
tot era coincident. L’excepcional amistat d’unes dones que a la vegada eren pobres, 
vídues i les dues —ara l’una, ara l’altra— estrangeres, simbòliques, per tant, d’una 
íntima relació afectuosa i simultàniament d’una relació social i política entre pobres 
i rics, residents i desplaçats, oprimits i opressors. Aquí s’assenta el poema i ho clama 
i proclama el vers: «¿Qui pot, com fa la bíblia, / gosar descriure el crit, els noms, la 
set, l’espera, / l’amistat al desert?» (v. 16-18). 

Llegim-lo al revés. L’amistat que s’aferma mentre deixen enrere els plans de 
Moab pels camins de la riba esquerra del Jordà i els erms i pedregosos que pugen pel 
desert de Judà a l’altra banda... l’espera del darrer jorn de travessia, l’arribada al final 
de l’emigració... la set entre les dents i la de l’ànima tremolosa... els noms, el de Noemí 
que la farà reconeixedora en arribar a Betlem, el de Rut per ser reconeguda com a 
vídua d’un betlamita... i «el crit»? Sembla que desajusta el guió i no és pas així. 
Aquesta sola paraula aglutina les altres quatre. No pot ser altrament perquè la incertesa 
dels seus documents d’identitat, la penúria física i moral no són pas les de cap reietó 
d’aquells temps ni de cap turista dels nostres, sinó de dones soles i pobres. Era un crit 
la seva situació en aquell temps i l’ha sentida el poeta Torner en els seus anys de 
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viatges pels mons d’avui enfonsats en la misèria. «Ni crit, i tot és crit» escriu encap-
çalant una de les cartes adreçada a una anònima Maria de Timor Oriental, «ni oblidar 
ni comprendre. Romandre alerta per mantenir, contra tots els indicis que puntuen la 
sorra de la platja, la sorpresa. Com podria ser, Maria, que el seu somriure tan ple de 
vida fos mort? Explicar-m’ho, afigurar-m’ho, comprendreu-ho? Mai dels mais. Per-
què comprendre-ho, estimada Maria, ho sé, comprendre-ho és fer-ho possible».141 
«Qui pot, com fa la bíblia...». Aquesta és la requesta. Com serem testimonis de la 
inqualificable situació de persones soles i pobres i estrangeres de tramuntana a mig-
jorn, de llevant a ponent? Com ho fa la bíblia. «I com es farà això?» (v. 30, 34, 39) es 
pregunta el personatge de la Bíblia en el poema. 

En l’esmentat llibre L’arca de Babel hi ha una carta adreçada a Rut a propòsit 
d’una pel·lícula d’Agnès Varda (belga, filla d’un pare grec refugiat i mare francesa), 
Les glaneurs et la glaneuse, de l’any 2000, el mateix en què és datada la carta. Són 
quatre pàgines precioses on arran de l’argument —aquelles persones que a les nostres 
ciutats viuen de les deixalles que s’hi generen— hi ha la reflexió, «els espigoladors 
d’avui són gent que, com allò que mengen, viuen al marge [...] joves rebotats, adults 
reflexius, nòmades o sedentaris, que viuen de les deixalles en nom de l’ètica —una 
resposta ètica inesperada a la iniquitat de la distribució dels aliments i a l’escàndol 
que cada dia se’n llencin a desdir». Les imatges la fan una filmació realista, «inespe-
rada, sí. Fins que m’ha fet pensar en tu, estimada Rut. Pot ser que els seus siguin també 
temps bíblics? Tu vas ser una mena d’apòstol de la gratuïtat dels espigoladors [...] És 
clar que als temps bíblics espigolar era un dret [...] I aquí? Podria adaptar-se el dret 
d’espigolar i donar la raó als espigoladors de la societat de l’abundància?».142 Varia-
cions fílmiques, referències literàries, relectura d’un text antic: la realitat crua d’abans 
i d’ara. Aquesta cara de la moneda és la que hi ha en el poema, la que el poeta voldria 
comunicar i ho intenta i, per què no?, diria que ho aconsegueix. Sí quan el lector no 
es conforma en llegir la música de l’alexandrí, sinó que vol desxifrar cada mot i cada 
frase, cada vers per parts i enter. Rut desvetllada vol ser i és fet «ple de ressons antics» 
(v. 10) en l’ara hodiern. Llegendes d’abans que foren reals històries i encara són tristes 
realitats d’avui. «Ens va portar [el general Divjak, l’home que va dirigir durant tot el 
setge la defensa de Sarajevo]143 a Sarajevo fins al límit on començava el territori 

                                                
141 Ibídem, p. 115. 
142 Ibídem, de la carta «Espigolar amb els ulls», p. 132-133. 
143 M’és impossible de no fer-me’n ressò, de deixar-ne constància ara que escric aquestes pàgines. La 
premsa d’aquesta segona setmana de març de 2011 informa que aquest general ha estat detingut a 
Àustria i posat en llibertat sota fiança de 500.000 euros perquè el reclamen a Sèrbia. No cal dir que les 
manifestacions de suport han començat. Ell és serbi, de 73 anys, que l’abril de 1992 es va passar als 
bosnis en veure com era bombardejada pels seus la ciutat de Sarajevo. Es va convertir en un dels seus 
defensors durant els 43 mesos de guerra. Han passat tres anys: ara tinc al davant Jovan Divjak, i com!, 
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controlat pels serbis [...] Vaig recordar un pilot de guerra, Antoine de Saint-Exupéry: 
quan volava amb el seu avió damunt dels camps de blat francesos, en els combats amb 
l’invasor alemany, imaginava que en aquell camp de blat que ell contemplava a vista 
d’ocell de sobte hi podia aparèixer una taca i alçar-s’hi la silueta d’un soldat nazi. Que 
la presència d’aquell soldat nazi al llindar d’un camp de blat canviava el sentit del 
camp, del blat, del paisatge sencer. Que canviava el sentit mateix del pa que les famí-
lies es partien a taula cada dia».144 El qui, què, quan, com, per a qui, que es preguntaria 
un periodista o historiador serven, aquí, aplicat al poema —els versos i el seu con-
text— el sentit perquè el desvetllem. 
  

                                                
ell que només era per a mi una dada en un text. Avui, dijous 24 d’abril del 2014, aquest militar serbi 
defensor dels bosnis ha declarat a La Vanguardia: «La derrota és sembrar l’odi».  
144 TORNER, L’arca de Babel, de la carta adreçada a l’«estimada venedora de pa per als coloms de 
Sarajevo», p. 81. El text de referència és una de les belles pàgines de l’escriptor lionès, concretament 
es troba a les primeres del capítol XXIV del seu Pilote de guerre. I més, «aquest blat, demà, haurà 
canviat [...] Hem après a veure-hi, en el pa, la imatge de la grandesa del treball, a causa del pa que es 
guanya amb la suor del front. Hem après a reconèixer en el pa el vehicle essencial de la pietat, a causa 
del pa que es destribueix en les hores de misèria. El gust del pa compartit no té parió [...] El pa, potser 
demà, ja no alimentarà la mateixa llum en els esguards [...] L’essencial del poder del pa haurà canviat» 
(SAINT-EXUPÉRY, Pilot de guerra, p.158). 
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(IV). UNA PARADA PER A UNA ALTRA RUT 
 
 
 
 
 
 
 
L’any 1945 el poeta Agustí Bartra publicava a Mèxic —la terra del seu exili!— 

L’arbre de foc. Revisat, refet amb canvis substancials, la segona edició aparegué a 
Barcelona el 1971. La tercera part és «Poema de Rut».145 Són 399 versos repartits en 
nou cants (o parts), alguns amb subtítol afegit; els numerats II, V, VII i IX són de 
versos hexasíl·labs, quartetes de rima consonant creuada, fins a un total de cent; i els 
restants són alexandrins de rima consonant repartits en els altres cinc cants. És, doncs, 
un llarg poema, una glossa al text bíblic i ensems al poema de Victor Hugo comentat 
al primer capítol. Una llau de riquesa lèxica i d’imatges poètiques inconfusible del seu 
saber en la forma més una idea o sentit que, diguem-ho d’antuvi, es troba entre les 
significacions del poema francès, per una banda, i els altres dos aquí comentats, per 
l’altra, a més a més del tema bíblic. 

 
 
EL POEMA D’AGUSTÍ BARTRA 
 
S’estructura per la veu d’un narrador omniscient, les veus de Noemí, Rut i Booz 

en els diàlegs incorporats, més la veu de Rut tota sola, en els cants de versos menors. 
La narració conta el següent, de cant en cant. 

«I. Noemí» principia amb tres punts i una conjunció copulativa, senzilla manera 
d’indicar-nos que la història, la contalla o llegenda, ve de més enrere, que ara arribem 
a la part més interessant: «I l’horitzó despert, entre les negres branques» (v. 1)... És 
nit en la descripció del paisatge i en l’ànim del personatge, «tronc mort, ella, també» 
(v. 13). Ella que «venia d’una raça que els dies afrontava / amb rialla d’alosa» (v. 18-
19), «d’una altura de garbes el seu passat baixava» (v. 20)... Però «la llei del temps 
s’ha fet. Els seus desigs han mort» (v. 21)... «Ella és Marà, l’amarga, el solitari port / 
glaçat d’ella mateixa» (v. 23-24). El cant acaba amb la petició que fa, seguint els 
versicles bíblics (Rt 1,11-13), a les seves joves perquè retornin al seu món, «aneu, 
seguiré sola!» (v. 47). 

                                                
145 Segueixo BARTRA, Obra poètica completa, p. 89-100. Cf. l’edició digital de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcbk181>.  
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«II. Rut» amb els tres primers versos ens dona la síntesi de quin personatge és i 
central del poema. Llegim-los: 

 
‘Jaguda damunt l’herba, se sent les cames pures 
i a les mans la pruïja d’haver fruites madures. 
Dintre el seu cor batega una ala de destins. 
 
Rut dorm al costat de Noemí (v. 4) sota el cel de Judà (v. 7). Dorm segura (v. 16) 

i la vetlla un somni d’esperança (v. 25) en terra novella (v. 31). Despunta el dia i 
 
Rut sent a la seva ànima un pes daurat de poma 
que fa molt més lleugera l’empenta del seu pas (v. 35-36). 
 
«III. Cançó de l’estrangera» és el primer conjunt de versos menors, són la veu 

lírica de Rut que canta la superació de la gran estranyesa de l’emigrant: 
 
Núvol sense frontera, 
obert aire insubmís 
ja no em sento estrangera 
en aquest clar país (v. 17-20). 
 
«IV», sense títol, els alexandrins que de nou són la veu narrativa; ens precisa el 

diàleg entre Noemí i la nora Rut just en el punt de les envistes de Betlem i els seus 
camps a punt de sega, els del parent Booz. «Als ulls de Noemí s’esquincen antics 
vels» (v. 39) i la jove ha entrat ja en el món del seu futur: 

 
Al cel hi ha blanques garbes que el vencill del vent lliga, 
i del cor de Rut s’alcen voliors de pardals (v. 47-48). 
 
De tot el poema, hi ha en aquest cant les més explícites referències al llibre bíblic 

pel diàleg entre les dues dones, com les paraules «¿Qui podria rebre amb joia / la vella 
que ara soc? ¿Qui recorda la noia / que florí en aquests llocs?» (v. 34-36) tan propers 
als versicles Rt 1,19-21, la concreció geogràfica de Betlem i el parent del marit difunt. 

«V. Cançó de Rut a les espigues» és la segona cantilena de qui ja és espigadora i 
viu el moment: 

 
Oh, l’alè de la terra 
s’assembla al bes d’un déu! (v. 17-18), 
 

conscient d’ella mateixa:  
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Duc una rel eterna 
ensorrada al meu flanc (v. 29-30) 
 
La garba que alço invoca 
el sol del meu futur (v. 39-40). 
 
«VI», de nou sense títol; en aquest cant la veu narradora ens conta la trobada de 

Rut i Booz. Però abans noves imatges poètiques que ens perfilen la jove vídua a qui 
 
son anhel de futur dintre del seu cor forja 
el preludi d’un món que du fruits a sa sang (v. 2-3). 
 
La segona estrofa és la memòria del marit difunt, Quelió. I entre l’anhel del demà 

i la solitud del present, «el somni que devora la profecia escrita» (v. 17). Prou bé 
llegim el mot, però no n’hi ha cap, de profecia, en el text bíblic ni cap no n’anuncia. 
Altrament dit, la paraula podria confondre’ns, tanmateix el vers següent ens aclareix 
que es tracta de l’anunci i l’acompliment del desig de vida, «per la voluntat lenta de 
mil segles d’arrels» (v. 18), la vida d’aquest món «dintre del cor de Rut, on la terra 
descansa» (v. 21). Davant d’aquesta terra en calma, terra de sembrada, s’alça Booz, 
«una força profunda, de solitari exemple / d’ample riu invencible i arbre de quietud» 
(v. 25-26). Cal exposar la polisèmia de l’expressió «força profunda» i el concepte de 
vida implícit en «riu» i «arbre»? Sí que potser cal una ratlla dedicada a «solitari exem-
ple». No és res més que una versió del llatí de la Vulgata, «magnorum opum» (Rt 2,1) 
amb diverses versions segons a quines llengües es tradueix i dins d’una mateixa 
també. Es tracta del segon qualificatiu d’«homo». El primer, «potens» és entès majo-
ritàriament com a poder del diner, home ric, però el segon va en la línia d’una «no-
blesa» aplicada a l’home com a personatge i a allò que fa tal com podem llegir en 
expressions de Ciceró i de Marcial.146 El professor André Wénin ho explica així: «es 
un hombre, un gibbor jayil. La mayor parte de las veces, la expresión designa a un 
valiente, un héroe de guerra, cosa que apenas parece convenir al personaje de Boaz. 
También cualifica a un hombre lleno de méritos, valores y virtudes y que posee un 
cierto estatus social (1 Sm 9,1; 1 Re 11,28; 1 Cr 9,13). Aquí se impone este sentido, 
però no excluye que el narrador juegue con la ambigüedad para provocar efecto sor-
presa. En el contexto de la época de los Jueces».147 Deixant de banda aquesta curiositat 
lingüística, hi ha una altra línia inspiradora en el poema que ja coneixem provinent de 
Victor Hugo, 

 

                                                
146 Vegeu GAFFIOT, Dictionnaire illustré Latin Français, s.v. «magnus», 6 i 7. 
147 WÉNIN, El libro de Rut, p. 54. 
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cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, 
vêtu de probité candide et de lin blanc. 
 
Un discret picar l’ullet de Bartra al model que pla bé coneixia i es constata en 

versos que no ho semblen. Amb molta llibertat, el poeta escriu un breu diàleg entre 
els dos personatges més o menys proper a Rt 2,8-13. Booz es presenta com qui no va 
«a l’encalç de cap brillant quimera / sense fondes arrels» (v. 45-46) i confessa que «al 
meu cor hi ha remors d’ocells d’ales esteses» (v. 49). Vol d’ocells en paral·lel a la 
volior de pardals en el cor de Rut (IV, 48), contrastant ensems amb l’opac horitzó de 
Noemí, «on eren els ocells?» (I, 10), repetit enllà, «fugida dels ocells» (I, 39). Sense 
oblidar, encara, que ells són anunci de goig futur, de Rut 

 
la seva solitud de recta melangia 
s’alça com un xiprer voltat d’ocells de dia (VI, 7-8); 
 
propera l’hora amorosa, «el seu front és un camp de sorpresos ocells» (VIII, 57). 
Els dos personatges coincideixen en un mateix impuls i 
 
una pau de llindars als mots de Booz canta 
i a diàfanes joies el cor de Rut decanta (v. 54-55). 
 
«VII. Cançó de Rut a la lluna de les eres», tercera volta que canta i el seu estat 

d’ànim és condensat en aquests quatre versos: 
 
l’estrella dels destins 
a les meves mans s’obre 
[...] 
toca una triomfal 
marxa de primaveres! (v. 15-16, 19-20). 
 
«VIII» té, aquest cant, dues parts ben marcades. Els quatre primers sextets broden 

un diàleg entre Noemí i Rut, creació imaginària a partir de Rt 3,1-4, fins al v. 24. Els 
restants setanta-vuit són en boca del narrador la història final d’un amor i el temps 
«on cauen els estels, el misteri i el rou» (v. 27). Es desplega, la segona part, en un 
devessall d’imatges i sentiments que retraten les vivències de Rut i Booz. Ella «fila i 
gira la boira d’un somi llegendari» (v. 34). Oi que recordem aquell seu somiar despert 
en el poema d’Hugo? Booz dorm i també té un somni... un somni d’amor: 

 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

98   

I al seu pit esquinçat per un somni de relles 
gemega una fontana de nocturnes roselles 
on els ulls de Rut brillen com enfilats anells (v. 57-60). 
 
El ressò de Victor Hugo no cessa, «l’aire nupcial dansa amb silencis de molsa» 

(v. 64). El versicle bíblic és ara el v. 70 que el poeta eixampla assegurant que 
 
ella és tota la nit, la lenta nit llaurada 
d’esperances i estels, la terrestre aliada (v. 85-86) 
 
i Rut  
 
sent la mà de Booz damunt dels seus cabells 
i del bes que rep s’alcen els arcs de les anyades (v. 90-91) 
 
i l’amor esclata, rapa i grana amb tota la intensitat i bellesa dels versos bartrians: 
 
com una llum atònita el cos de Rut es corba 
als braços de Booz. Espiga dura i orba 
que fa de sa caiguda batec i assencions. 
I el panteix de la terra, de la terra profunda, 
damunt d’ella regolfa i obscurament la inunda 
amb un vast alè tebi de generacions... (v. 97-102). 
 
«IX. Cançó de Rut a l’alosa», última música de versos en la veu de Rut com 

també, és clar, en la del poeta. 
 
 
ALGUNA CONSIDERACIÓ 
 
Els qui han parat esment en aquest poema han afirmat, entre altres coses, quina 

fou la raó primera i cardinal en la tria del personatge. Clarament i breu ho diu qui va 
ser la seva dona: «l’impulsà a escriure Poema de Rut, a part de la lluminositat de la 
narració bíblica i de l’intens sentit de la terra que conté, el paral·lelisme de la seva 
situació d’expatriat amb Rut», «el Poema de Rut és la recreació de la història bíblica 
amb el passat que vol futur encarnat en Noemí, la fidelitat a la vida de Rut, la força 
tel·lúrica i generadora de Booz».148 Feliu Formosa ho diu així: «hi ha una identificació 
del poeta amb l’exili de Rut, amb la seva adaptació a una «terra nova» i amb la seva 

                                                
148 MURIÀ, L’obra de Bartra, p. 160 i 203. 
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solidaritat envers els segadors».149 La idea mestra és aquesta «identificació». I, de fet, 
unes ratlles abans de les citades, Anna Murià també ho afirma: «no converteix en 
personatges seus ni en narracions pròpies les figures i els episodis de les Escriptures. 
Excepció feta de Rut».150 I si en dir-nos l’origen no deixa d’esmentar, A. Murià, el 
futur, F. Formosa també ho fa: «en el cas de Rut, es tractaria de la “terra nova”, la 
vivència de l’amor i l’esperança en el futur».151 Però s’ha de matisar aquesta identifi-
cació i la trobem expressada aquí: «en la meva opinió —declara F. Vallverdú—, el 
sentit profund d’aquest poema es troba en la integració de l’estrangera en una nova 
pàtria, que en el cas de Bartra ho hem de prendre no pas en una accepció material (la 
nova pàtria seria Mèxic), sinó una accepció espiritual (la nova pàtria és el món, exac-
tament el món futur)».152 El professor Joaquim Espinós hi veu un altre motiu autobi-
ogràfic i penso que encertadament: «ell [el poeta] també ho havia abandonat tot i 
maldava per retrobar-se en terra estranya. I si Rut havia trobat l’amor en Booz, ell 
l’havia trobat en Anna Murià».153 

Certament la temàtica, o si ho expressem amb més exactitud direm la igual vivèn-
cia de l’autor que la traspassa al poeta a l’hora de contar l’aventura de Rut, és l’exili, 
saber què és viure com a estranger. Per cinc vegades la paraula apareix en el poema, 
però no és la seva quantitat l’important, sinó la intensitat que rep pel context. El nar-
rador ens situa. Les dues dones han arribat a terra d’Israel i dormen a la serena. Rut 
ho fa «segura» (II, 16), «la testa del seu somni és de verdes lianes» (II, 19), però 
desvetllada 

 
... als seus ulls admirats, de solitari marbre, 
de glaçada parpella, s’aboca el món despert (II, 41-42). 
 
El primer cop que trobem la paraula és al títol del cant III i en el seu penúltim 

vers: 
 
ja no em sento estrangera 
en aquest clar país (v. 19-20). 
 

                                                
149 FORMOSA, «Els mites a l’obra de Bartra», p. 75. 
150 MURIÀ, L’obra de Bartra, p. 160. 
151 FORMOSA, «Els mites a l’obra de Bartra», p. 76. 
152 VALLVERDÚ, «Introducció a la poesia d’Agustí Bartera», p. 9-10. 
153 ESPINÓS FELIPE, La imaginació compromesa, p. 47. Que els diversos estudiosos convinguin a veure 
en Rut una projecció de Bartra potser ho confirma el detall que en un altre poema també fa servir aquest 
personatge i Booz, però ben al marge i allunyadament d’aquest sentit. Al llibre L’evangeli del vent hi 
ha un poema dedicat a Josep Carner el qual compara amb: «Booz de les cançons / a qui el vers es 
rendeix com una Rut serena» (v. 12-13). 
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Des del bell començament la condició negativa de l’estrangeria hi és rodonament 
fosa. La tercera volta lluca en els temors de Noemí que arriba a Betlem desolada i 
confessa a la seva nora «¿haurem d’anar en captiri, / com en terra estrangera, de pa, 
sostre i esclop?» (IV, 29-30). Ella, que havia emigrat a Moab, en retornar-ne sense 
marit ni fills té la sensació que, contràriament a Rut, ha perdut, és un contrast entre 
maduresa i joventut; aquella s’adona de la difícil situació mentre que aquesta, per la 
descoberta de «terra nova» (II, 31), alça a l’aire la primera cançó. La següent presència 
de la paraula la trobem al cant VI, reproducció objectiva del versicle Rt 2,10, amb 
aquest vers: «—Soc estrangera aquí, arribo de Moab» (v. 32). I l’última al cant VIII. 
La nit és càlida en l’aire i en el jaç de l’era on «vora els peus de Booz ella jeu arrau-
lida» (v. 70), quan «els lliris es drecen com clarins de puresa» (v. (80) —Hugo avança 
de vers en vers entre els mots de Bartra—; aquí, en aquesta hora «es fonen amb la 
terra les estrangeres ombres» (v. 82). No en resta cap rastre per al moment de l’amor 
ja proper ni per al demà. 

 
Ella és tota la nit, la lenta nit llaurada 
d’esperances i estels, la terrestre aliada 
d’obscures mans que du l’alba d’odres vermells! (v. 85-87) 
 
Considerem un poc el diàleg entre Noemí i Rut al cant VIII. Ja s’ha dit que va 

més enllà del referent bíblic on només hi ha la veu de la jueva que indica a la seva 
jove allò que ha de fer, mentre que en el poema aquesta també parla. De la conversa 
se’n desprèn un aprofundiment en la descripció anímica dels qui aviat seran esposos. 
Té la paraula Noemí i allò primer que expressa enllaça amb el cant precedent, la Cançó 
de Rut a la lluna de les eres, 

 
—T’he sentit cantar, Rut. Ta veu, sovint avara, 
avui tenia un so d’esquella i aigua clara (v. 1-2); 
 
seguint el versicle, «perfuma’t, posa’t el vestit bo» (Rt 3,3) i anant més enllà, 

l’ajuda a vestir-se i li ungeix la cabellera (v. 8). Les accions les acompanya la infor-
mació que, de raig, diu això, començant per traduir Rt 3,2: 

 
—Quan la nit és tranquil·la, Booz no es mou de l’era 
[...] 
—Booz dorm a la vora d’una pila de blat (v. 7 i 9). 
 
que tradueix Rt 3,7 i Rut hi respon amb aquestes paraules: 
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—A la veu de Booz hi ha la terra desperta 
[...] 
—Booz fa una gran ombra de pòrtic i llorer (v. 16 i 18) 
 
les quals guarneix Noemí amb les seves: 
 
—Pel somni de Booz ja marxa el teu futur (v. 21). 
 
No caldria remarcar el paral·lelisme implícit en el v. 16 entre la terra per al conreu 

dels cereals i la terra per a l’amor que és Rut. La sogra li ho ha dit en llevar-li «tota 
vestidura» (v. 10): 

 
—Així t’ablamaràs com una flama pura 
a l’hora que ell destreni la teva soledat (v. 11-12). 
 
I l’ha coberta amb un «vestit de lli» (v. 3) —el vestit de lli blanc que llueix Booz 

en el poema d’Hugo! Aquest vestit mereix un comentari a part. 
Un lector normal valorarà el pessic d’erotisme que el poeta deixa repartit entre el 

v. 10 on és llevada tota roba a Rut i en aquest vestida amb una sola peça. Un gram, 
com aquell «le sein nu» (v. 62) que amolla Hugo en el seu poema i ja hem fet notar. 
Lloarem la traça dels poetes, transparent i ensems discreta, però... Si el lector sap 
alguna cosa més del món bíblic i de la llengua hebrea, la seva admiració creixerà al 
punt de preguntar-se si els dos poetes sabien tant o l’instint poètic els ombrejava. El 
cas és que les paraules de Noemí instrueixen Rut dient-li que, un cop hagi vist on 
s’ajeu després d’un bon sopar Booz, que a la quieta s’hi acosti i «et descobreixes» als 
seus peus, que no és el mateix que destapar els seus peus, Rt 3,4. Aquesta diferència 
és claríssima, per exemple, comparant dues autoritzadíssimes versions. La Bible de 
Jérusalem: «Quand il sera couché, observe l’endroit où il repose, alors tu iras, tu 
dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras»; la Bíblia catalana interconfessi-
onal: «llavors, quan ell es posi a jeure, et fixes on dorm; vés-hi, li destapes els peus i 
t’hi ajeus». Compte que tanmateix ni l’una ni l’altra versió coincideixen amb les con-
sonants del text hebreu: no s’ha de confondre descobrir un lloc amb un tu et desco-
breixes, et destapes... ras i curt, deixes relliscar el teu vestit. Tot prové de quan els 
massoretes decidiren escriure uns signes per acompanyar les soles consonants del text 
bíblic i de quan, conseqüentment, es possibilitaren lectures divergents. Aquí és més 
agut el cas perquè es dona la casualitat que el verb emprat es troba en els profetes 
Isaïes —57,8— i Ezequiel —23,18— referit al costum de les barjaules; en el text 
hebreu consonàntic Rut només porta una sola peça de roba. «La postura que Noemí 
se contenta con evocar mediante alusiones es, por tanto, francamente provocativa, lo 
mismo que los “pies” pueden designar eufemísticamente el sexo masculino (Ex 4,25; 
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2Sm 11,8.11; Is 7,20). Por otra parte, la repetición en el contexto de otras palabras 
sugerentes como “acostarse” o “conocer” apoya aún más la alusión. Por lo tanto, ape-
nas hay que dudar que, para Noemí, Rut debe tratar de llevar a Boaz a la relación 
sexual».154 No recrimineu els poetes si passen per alt les qüestions legals que també 
es ventilen en aquest afer; l’amor romàntic... la força de la terra en l’instint de vida 
perpetuable per l’eros humà que verseja Bartra ofega la resta. Tampoc no els recrimi-
narem perquè, fet i fet, el text bíblic fila prim i una cosa és el tripijoc de Noemí per 
forçar la situació i una altra allò que van fer Rut i el seny de Booz. La redacció deixa 
ben clar que no hi hagué cap relació fins després del matrimoni. «Rut se limita a des-
vestirse y acostarse a los pies de Boaz sin que éste lo sepa. Cuando despierta, ella se 
da a conocer y, frente a frente, expresa una petición de matrimonio, sin intrigas ni 
secretos [...] Su acción no supone ni engaño ni prostitución, fueran cuales fueran las 
instrucciones de Noemí».155 Bé, diguem que els religiosos interpretadors ho arreglen 
pudorosament i al poeta no li cal. 

El diàleg es clou amb unes pinzellades brillants de romàntica natura, com un mi-
rall dels versos de l’escriptor francès: 

 
Damunt de tota cosa el silenci s’afua, 
desplega lentament una gran ala nua 
on cauen els estels, el misteri i el rou. 
Dalt dels cims fogallegen alimares enceses, 
sonen corns de pastor, a regulars represes, 
i la plana contesta amb el bramul d’un bou (v. 25-30). 
 
Una altra consideració la mereix l’alauda arvensis. «L’alosa és un ocell preferit 

en la poesia de Bartra, pel seu nom eufònic, certament, però sobretot perquè és un 
ocell de color terrós, que nia entre els conreus, no pas a dalt dels arbres, que té un vol 
potent i emet un cant agut i sostingut llargament. (Els mots que he subratllat permeten 
d’endevinar les raons decisives en la predilecció de Bartra per l’alosa: la unió de con-
traris terrenc/airós, feble/potent, material/espiritual amb què el simbolitza)».156 Doncs 
bé, el poeta personifica aquest ocell en el darrer cant i Rut se li adreça confessant-li 

 
el meu cor amb tu vola 
com un gran foc despert (v. 9-10) 
 

                                                
154 WÉNIN, El libro de Rut, p. 31-32. 
155 Ibídem, p. 43 i 45. 
156 VALLVERDÚ, «Introducció a la poesia d’Agustí Bartra», p. 10. 
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per la nit primera d’amor i que ha desfet definitivament tot rastre d’estrangeria 
com 

 
l’alba blanca i vermella 
als braços del sol mort (v. 15-16). 
 
Rut és una lliure alosa que vola vers un núvol enorme (v. 17) suspès al cel i que 

és impossible, en aquest poema, que no dibuixi un perfil que miralleja el títol del 
poema de Victor Hugo. En el núvol la Rut-alosa 

 
endevino la forma 
de Booz adormit... (v. 19-20, finals) 
 
El comentari general, o observacions fetes fins aquí han estat breus respecte a 

l’extensió del poema bartrià i a la seva esplèndida bellesa literària i de pensaments. 
Però el tornarem a tenir present pàgines avall. 

Ara deixem el nostre personatge amb els seus batecs de tota mena, als peus de 
Booz, en nit giarebé d’estiu; si més no 

 
Com un grill de silenci, 
tota la nit, ací, 
et vetle. 
I Rut? Oh Rut! 
 
Al racó, el cor, el grill. 
Tot calla —ell calla més, 
ací, tota la nit, 
mentre dorms. 
 
Rut tenia 
a cada pols un grill157 
 
que cantava com un poeta. 

  

                                                
157 ANDRÉS ESTELLÉS, «Isabel a Burjassot», de Donzell amarg, dins Les homilies d’Organyà, p. 76. 
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V. QUÈ DIUEN ELS POETES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels darrers premis Nobel, amb entenedora veu tot i ser un escriptor molt allu-

nyat del nostre món cultural mediterrani, considera la literatura com aquella realitat 
de fora que t’arriba i «permet a les persones de preservar la consciència».158 Potser no 
es pot expressar millor. I amb la consciència preservada entens unes altres paraules i 
se’t fan ineludibles. «El text, l’obra d’art, la composició musical [...] no solament de-
mana recepció comprensiva. Exigeix reacció. Se suposa que hem d’actuar “de nou”, 
que hem de traduir la resposta en eco i la interpretació en conducta. L’hermenèutica 
té una frontera comuna amb l’ètica».159 No hi ha discussió possible. O el pur entrete-
niment com a pura inconsciència. 

Aquí, els quatre poemes col·loquen davant nostre el doble tema de sempre, Déu i 
l’home, l’home i Déu. No hi ha l’un sense l’altre. S’afirmen o es neguen, un s’oposa 
a l’altre o s’ignoren, es relliguen o es dubta dels dos. En el punt historicocultural on 
som és gairebé impossible que a l’horitzó, si no en el primer pla, no hi restin tots dos. 

 
 
DÉU ENTRE ELS VERSOS 
 
Ho hem apuntat amb una alterada traducció d’un vers de Victor Hugo feta per 

Carles Torner: «dubtava Rut, dormia Booz. I Déu, què feia?» Més explícit és en el seu 
poema Yvan Goll: «I on és Adonai?» (v. 74) On és?, què feia? 

Cerquem, doncs, Déu en els poemes. Gramaticalment —per significar la seva pre-
sència més externa, prèvia al significat que prengui— apareix a Booz endormi als 
v. 40, 46, 55, 58, 66 i 86. En el v. 40 s’hi dissimula en consonància amb l’emboirament 
d’un somni i d’una profecia, el rei David i Jesús de Natzaret considerat com a Déu 
pels cristians. En el v. 86 la veu de Rut és allunyada d’una creença explícita, continua 
essent una moabita de religió desconeguda, tot i que en haver decidit acompanyar la 
sogra ha confessat que el déu d’ella també seria el seu (Rt 1,16), això és, no hi ha 
problema sigui quin sigui; si tanmateix la considerem ja com a creient jueva igualment 

                                                
158 XINGJIAN, La raó de ser de la literatura, p. 13. 
159 STEINER, Errata, p. 37. 
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resta dejuna de saber o imaginar la voluntat divina. Simplement, davant de la immen-
sitat celeste fa servir una paraula que hi sigui concordant: un camp d’estrelles demana 
un segador proporcionat, un déu, qualsevol que sigui. 

Amb aquesta lectura ja hem passat com si res de la forma gramatical a la semàn-
tica. Així és i comença de ferm en el v. 46. Parla en la seva intimitat un bon israelita, 
un creient seriós tot i que gasti humor. Davant de la quimera d’ésser pare i més sense 
la dona que ja és morta, exclama «Senyor!». Una segona vegada parla Booz i aquesta 
ja porta aire de pregària. La broma d’una paternitat en la vellesa dona un to més aviat 
jocós a l’expressió. La constatació que la mort ja l’espera a la cantonada del poc tirany 
que deu restar-li, suavitza la veu i mormola «ô mon Dieu!» (v. 55). Les dues restants 
vegades són en el parlar del narrador. Conta que aquesta doble invocació de Booz va 
ser feta «dans le rêve et l’extasi» (v. 57), és a dir, enllà d’una hora de conversa normal 
o de ritual pregària, però tot i així com a confessió de creient el qual, abans de repren-
dre el son, ja calmat, «tournant vers Dieu ses yeux» (v. 58) els converteix en muda i 
expressiva súplica. Per segona volta, la darrera, el narrador ens fa saber, omniscient 
com és, que Rut somieja al seu aire «ne savait point ce que Dieu voulait d’elle» (v. 66). 
Sis mots gramaticals, doncs, per a la divinitat i una triple significació que podem clas-
sificar com de cautela teològica (v. 49), d’expressió cultural (v. 86), de pregària sub-
jectiva (v. 46 i 55) i d’objectiva presència del Déu judeocristià en la veu del poeta 
narrador. Una presència que es dona certament com una dada objectiva en el supòsit 
que el lector rellegeixi el poema com un comentari romàntic (per la bellesa que l’em-
bolcalla) d’un text bíblic i que, si és creient cristià —també jueu amb una lectura que 
acaba en el rei David—, hi copsarà la providència de Déu com una realitat inqüestio-
nable. Si no, hi llegirà la força mítica d’una llegenda amb la terminologia correspo-
nent, un déu inclòs. Però endins d’allò que hi percebi el lector, el poeta que hi parla 
ho fa des d’una actitud creient o, si es vol, que en res insinua que així no sigui. Ho 
corroboren indirectament minúscules i majúscules? 

A Noemi d’Yvan Goll, Déu hi és amb una triple denominació i un doble significat. 
Vuit vegades en la forma gramatical diguem-ne grecollatina, Déu —en l’original 
«Gott». Les altres dues són Adonai i Elohim. La diversitat de nom ens dirigeix el 
comentari per un parell de vies. L’autor és jueu i escriu per al seu poble i per als de 
fora. Pensant en aquests tenim el nom general i en aquell, dues variants bíbliques. En 
el v. 17 s’acosta molt a la literalitat del versicle bíblic, Dt 6,4, el qual de més a més 
encapçala l’oració més preuada del poble jueu, la Shemà. L’estructura del versicle 
afirma que existeix una divinitat que és per damunt de tot la que domina i amb sobi-
rania summa senyoreja i se li dona un nom, el de les quatre lletres simbòliques de la 
infinita majestat, IHVH, que pronunciem Jahvè. Dit el nom s’ha d’evidenciar el seu 
contingut o sentit, això és, tot allò i més que hàgim pogut manifestar amb les idees ja 
escrites de domini, sobirania, senyoria, majestat, en una paraula que les condensi, que 
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sigui plena d’elles, entenedora: apareix el mot Déu. Per tant, es confessa que hi ha un 
déu —idea i nom comú per a la divinitat com en els altres pobles veïns—, però que 
se’n distingeix netament reconeixent-lo sota el seu inefable nom tetragràmmic. Tant 
és així que la fe en ell confessa, en la segona part del versicle, quin entre tots els seus 
atributs és preeminent: es repeteix el nom sant IHVH i es predica d’ell la unicitat. El 
monoteisme absolut del poble jueu. Doncs heus ací que aquest teixit de paraules i de 
significació el poeta el modifica substituint el tetragramma. Tria el nom que expressa 
la idea de domini o senyoria sobre la realitat, és a dir, Κύριος en grec, Dominus en 
llatí i Senyor en les llengües romàniques. Explicant-ho d’una altra manera, prefereix, 
entre paraules sinònimes, no aquella que usa en exclusiva el poble d’Israel, sinó la 
general d’arreu. Les dues hebrees, en la tradició jueva i cristiana han passat a Senyor, 
però, entre Jahvè i Adonai, escull aquesta. Per què? No sé si a la pregunta hi ha una 
resposta convincent. Per respecte a la tradició, si no per reverència? Això és el que 
sembla. El tetragramma i la seva versió vocalitzada en Jahvè, enllà del text sagrat 
escrit i de la pregària, no cal tenir-lo als llavis ni a la ploma. Quan, endemés, pledeja 
el poeta en el cant IV, quan cerca la seva presència, escriu Adonai i Elohim, unes 
formes més genèriques —com El— d’anomenar la divinitat. 

Si ara ens endinsem en la significació que el poeta hi ha enclòs, en una o altra de 
les tres paraules, ben de cop descobrirem que va d’un significat a un altre. Per dir-ho 
ràpidament i breu, fins al final del cant IV, Déu és la significació de la divinitat en 
tota la seva amplitud, la qual es manifesta amb la més sensible forma, l’antropomòr-
fica en l’expressió «lächelte Gott / somreia Déu» del v. 33 que pot servir de síntesi de 
les altres. A partir del cant V hi ha un canvi que anuncia el v. 92. Els seus vint-i-cinc 
versos acumulen quinze anàfores repartides en tres blocs de cinc, quatre i sis, més 
altres que són un gairebé idèntic sintagma, però entremig o al final del vers. Si encara 
agusem la mirada descobrirem que en aquests vint-i-cinc versos la paraula «esperit» 
es repeteix vint-i-una vegades o, si es vol, només cinc versos no la tenen. Vint-i-una 
iteració que no és cap redita reiterada, no; ni ofega els versos en cacofonia, ans just el 
contrari, és com un basso sostenuto musical que realça el cant, l’assenta en la convic-
ció del poeta perquè també sigui nostra. «Geist / esperit». Tenim al davant una estruc-
tura poètica calculadament repartida, hom diria una muntanya de quatre estatges on a 
mesura que en superes l’altitud, la vegetació s’aprima per acabar al cim amb el més 
humil bri d’herba, però que conté en la petitesa tot el miracle de la vida. A cada estatge 
s’hi arriba per la veu del poeta que hi convida... i fins commina: «escolta! (v. 90), I 
després «escolta, Israel!» (v. 97, 103 i 109). No retardem el dir-ho. Els mots inicials 
de Dt 6,4. El segon vers del cant és l’afirmació del poeta que ho diu al seu poble: «tens 
un esperit» (v. 91). I en el següent explica quina cosa sia. És allò —no hi ha definició 
científica ni filosòfica, simplement és allò implícit en el text, suposat real sense pre-
cisió d’aquest concepte, cregut, en una paraula, com a esperit: esperit és esperit. Però 
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en sabem de l’existència pel mode d’ésser: «nodrit amb sang i Déu» (v. 93). Diria que 
amb les dues paraules —sang i Déu— s’explicita una dimensió terrenal i històrica i 
una altra d’històrica no quantificable o reduïble a dada com pot fer-se amb la terrenal, 
altrament dit: la immaterialitat d’una comunitat humana al llarg del temps que perviu 
en els individus de cada generació. «Déu», quasi imperceptiblement, ha passat a ser 
el mot definidor d’una cultura o manera de viure. Així ho veig per la lectura dels tres 
versos següents. Per això el v. 96 pot afirmar que aquest poble posseeix «l’únic, el 
sol, etern esperit», s’han transferit els atributs del Déu bíblic a una comunitat humana. 
Una manera d’ésser única que és cridada a un servei universal que s’especifica en els 
v. 98-101 des de la capacitat del coneixement, del saber pel verb il·luminar del v. 98, 
fins a l’alliberament —podem entendre total— de l’ésser humà del v. 101. Aquest 
esperit és el de la vida sobre la mort (v. 104), és, fins i tot, tots els somnis (v. 105-
107). És, v. 108, la darrera paraula de Hegel? L’autoconsciència de l’Esperit? No.160 
Em sembla que no perquè encara hem de pujar al darrer estatge, on, ara sí, se’ns do-
narà la definició última d’aquest esperit per la reversibilitat que permet el verb ésser 
entre subjecte i predicat intercanviables: «Dein Geist ist das Leben! / el teu esperit és 
la vida!».161 Definitiu. Sí perquè des de sempre ha esta així, «el teu esperit és l’antic 
Déu» (v. 111), la manera de dir d’abans. Ara es diu vida. Acabem de citar Hegel i 
podríem fer-ho amb Henri Bergson i la seva filosofia vitalista amb més plausibilitat 
d’acordar pensament filosòfic i versos d’Yvan Goll. Tot i que el poeta tenia carrera 

                                                
160 Una coincidència només amb el corrent d’una certa tradició germànica: Hegel «había elegido la 
palabra “espíritu” fuertemente influido por las connotaciones religiosas de semejante término. Pues 
¿cómo había de llamar a la fuerza cuyas manifestaciones quería rastrear princialmente en la esfera 
ética, en la historia, el arte, la religión y la filosofía, pero de la que tendría también que poder hablar 
razonablemente en el estudio de la naturaleza? “Espíritu” servía admirablemente para ello, y de un 
golpe vinculaba el pensamiento de Hegel no sólo con la tradición cristiana, sino asimismo con la poesía 
decididamente acristiana, humanista, de Goethe, Schiller y Hölderlin: sus poemas estaban llenos de 
referencias al Geist (no siempre en singular pero sí en la mayoría de los casos); y además, Geist con-
servaba también el significado de gift [veneno]: por ejemplo, cuando Mefistófeles, adoctrinando a un 
joven estudiante, deja el “tono árido” y dice que “es fácil captar el espíritu de la medicina” (verso 
2011)» (KAUFMANN, Hegel, p. 267; vegeu unes ratlles sobre el perquè del terme «esperit» i no «in-
tel·ligència» en l’elecció de Hegel per influx de Schiller ibídem, p. 47). Res més. Hegel és la veu de 
l’Esperit absolut i la del poeta ho és del d’un grup humà, l’esperit del poble jueu. De Hegel n’hi haurà 
prou de matisar la valoració següent: «ha visto mejor que la mayoría de los filósofos que el cristianismo, 
más todavía que la antigua Grecia, constituye un componente esencial de la cultura europea. Todos, 
creyentes y no creyentes, tenemos alguna deuda con él» (COLOMER, El pensamiento alemán de Kant a 
Heidegger, p. 419), afegint-hi aquest matís: cristianisme inseparat del judaïsme o, amb més precisió i 
també amb la seguretat de més història coneguda que no pas en el segle de Hegel: cristianisme, juda-
isme i islamisme (les proporcions no es mesuren a pams ni amb peu de rei en l’esfera cultural). 
161 La comparació següent pot ser il·luminadora en el context de tot el poema, al meu entendre. Co-
mentant Èxode 3,14 amb les aportacions de Maimònides i Avicena, G. Steiner escriu: «pour Maïmo-
nide, la part de mystère dans la réponse que Dieu apporte à Moïse depuis le Buisson ardent est la 
récurrence du sujet sous la forme d’un attribut. Dieu se présent comme l’existence qui est l’existence, 
rendant ainsi le sujet et l’attribut identiques» (STEINER, De la Bible à Kafka, p. 33). 
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universitària i res no fa suposar desconeixença d’aquests pensadors (i altres), el con-
cepte poètic d’«esperit» com el de «vida» amb el sentit que se’n desprèn, el trobem 
explicitat en un altre poema seu d’aquells mateixos anys. També el va seleccionar 
K. Pinthus i l’inserí en el darrer apartat del volum, «Amor als humans». És Was-
sersturz / Salt d’aigua: 

 
Oh, aigua i home, 
vosaltres sou el moviment etern! 
Sou l’impuls de tots els impulsos: sou l’esperit! 
Allà no hi ha cap pedra rígida, ni es dreça cap divinitat: 
davant del vostre doll s’esmicolen els blocs de granit, 
davant el vostre bram esclata el silenci de la mort. 
[...] 
Així vull jo, el teu immortal estimat, 
circumdar i inundar la humanitat: 
avall, avall, des de la solitud, 
escumejant fondre’m d’amor 
[...] 
Baixant, baixant, haig d’obeir l’etern impuls, 
qui es dona és qui més s’enriqueix. 
[...]162 
 
La conjunció entre aigua i home, o potser l’aigua com a símbol exacte de l’home 

que per la seva virtut fa sorgir vida espiritual per damunt de la biològica. Ho direm 
amb la justesa d’un millor coneixedor de l’obra de Goll. «Quelle manière, presque 
boudhique, de s’identifier à la nature en la pénétrant et en se laissant pénétrer par elle! 
Quelle subtile et puissante union entre le cosmos, qui n’est plus qu’un seul corps, et 
le poète, qui, aux dimensions de l’univers, se hausse jusque’à devenir le Grand 
Pan».163 I a propòsit dels poemes del volum Chansons Malaises, «d’abord parce que 
la couverture porte l’image de ce Siva dansant, qui répresente le principe cosmique, 
dans son action à la fois créatice et destructrice, qui est en même temps le mouvement 
qui entretient la vie et l’immobilité enracinée dans l’absolu».164 

                                                
162 El crepuscle de la humanitat, p. 634-635. M’he permès de traduir la paraula «Stimme» per «bram» 
—en lloc de «veu»— jugant amb el doble significat català d’aquest mot homòfon i homògraf: «crit 
fortíssim eixordador» i «corrent impetuós d’aigua». 
163 BRION, «Yvan Goll», p. 14. 
164 Ibídem, p. 15. L’autor continua així: «Je ne crois pas, qu’il ait jamais été écrit un poème plus beau 
que celui-ci, qui n’est qu’âme vibrant, d’une longue ligne sonore dont les vibrations se perdent dans 
l’infini: «Je ne voudrais être / Que le cèdre devant la maison / Qu’une branche du cèdre / Qu’une feuille 
de la branche / Qu’une ombre de la feuille / Que la fraîcheur de l’ombre / Qui caresse ta tempe / Pendant 
une seconde» (correspon al poema 8 de Chansons Malaises). 
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En aquest punt tornem al poema Noemi. Es repeteix, readaptat a un món sense 
cap altra transcendència que la del propi home —amb consciència de si mateix i en 
història comunitària perllongada en el temps—, el versicle deuteronòmic: «escolta, 
Israel, el teu esperit és el teu Déu, el teu esperit és únic!» (v. 114). La teva vida com 
a poble és esperit. ¿La desaparició del poble jueu ho seria només d’una certa quantitat 
d’individus de l’espècie humana? 

El poeta, en el cant V, consuma, si encaixa aquí aquest verb, el consell imperatiu 
que la veu de Noemí, la Marà, ha pronunciat al v. 87: «deixa el Déu de les escriptures 
i queixes». Si així es fa, Marà, l’Amarga, voldrà retornar, dient-nos-ho en el cant VI, 
a ser «Plaerdemavida» (ben trobada la referència al Tirant lo Blanc de Joanot Marto-
rell per al sentit hebreu —més literalment ,la meva dolcesa’— en una de la Bíblia 
Catalana Interconfessional) perquè retorni l’amor; deixar d’ésser Marà per «despertar 
els humans de llur somni» (v. 122), per superar el passat, rebre el futur, ésser com l’au 
fènix que reneix de les seves cendres (v. 125). En una paraula, canviar de fe. La vella 
tindrà ara «el nom de seny». Compte! No és un canvi de nom per a un mateix contin-
gut, no. El canvi indica a les clares el del contingut, puix comptat i mesurat, la fe, com 
a acte d’adhesió, no necessitaria una variació de mot. És Déu com a contingut i garant 
de la fe professada que deixa pas al «seny». Creure és la fe posada en la força de 
l’esperit-vida / vida-esperit de l’home. Déu ha quedat enrere.165 

Tercer poema, Rut desvetllada. Déu no hi és. Ni gramaticalment. O sí, si el sobre-
entenem per les referències als versos que el poeta vol per a sòtol dels seus, els de 
V. Hugo. No diguem d’entrada que l’autor és creient cristià. El poeta, la veu en el 
poema, no escriu el nom de Déu. I no em sembla cap deferència a la poetessa que és 
el personatge poètic de M.-M. Marçal, negant-lo com el nega ella, «I em deixo caure 
en la temptació / de perseguir-te en l’ombra del meu mal».166 

En la lletra escrita del poema cal llegir-hi una tria de la temàtica que conté el llibre 
Rut. Si en un extrem podem plaçar la Providència de Déu que vetlla per les vídues i 

                                                
165 Amb els anys es confirmarà l’absència i res no té a veure la paraula «Verb», en majúscula, amb la 
«Paraula de Déu» quan esdevindrà el centre del món poètic d’Y. Goll. Déu no passa d’ésser una imatge 
còsmica: «“Au commencement était le Verbe”? Etablissons plutôt: “A la fin était le Verbe”, après une 
longue et patiente métamorphose qui, dans le poète, transforme l’objet en Verbe [...] S’il est exact que 
le monde est créé par une énergie se renouvelant sans cesse, que les peuples ont appelée Dieu, le poète, 
armé du Verbe, a la mission d’enfanter de sa propre substance, res, le verbe au rayonnement total» 
(GOLL, Le Reïsme, p. 206-207). 
166 MARÇAL, Llengua abolida, del poemari «Desglaç», p. 431. El poema d’on són aquests dos versos 
és una paràfrasi del parenostre i sospito que el precedent pot tenir una doble lectura per un pronom 
escrit en majúscula. Fa així: «Jo que he escanyat la filla / obedient de Tu / i l’he enterrat, convulsa / 
encara, sota el glaç / no sé ofegar la fosca / [...]» (p. 430). Ella mateixa diu que darrere d’aquest poemari 
«hi ha una mort» (p. 9), la del pare, però simultàniament potser també aquest «Tu» ja anuncia o es 
relliga amb el pensament que el segueix on, per tant, ja no li cal la marca visual de la majúscula: «La 
meva sang de cada dia / s’escola enllà de tu en el dia d’avui». 
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per l’ascendència de David, en l’altre, la protesta contra els tripijocs interpretatius de 
la llei del rescat de propietats del parent pobre i contra el refús de casaments amb 
dones no jueves. Amb unes altres paraules. Entre una temàtica religiosa i una de so-
cial, el poeta tria aquesta. De fet, ens ho ha dit en assabentar-nos que a M.-M. Marçal, 
de les diferents temàtiques, «el que li interessava no era tant la diferència cultural» 
que és la preferida de C. Torner. Cultural ensems que social i política, evidentment. 
Només cal retornar al comentari del llibre bíblic redactat pel teòleg C. Mesters que ell 
recorda i que acaba amb aquest paràgraf: «la Biblia demuestra que los caminos son 
difíciles. Así como hoy, ese pueblo fue haciendo camino mientras caminaba. No todo 
fue fácil. En el tiempo de Rut, también había grupos opuestos, intereses y proyectos 
contrarios, todos sintiéndose intérpretes de la voluntad de Dios para el pueblo. No 
debió ser fácil caminar así para dos pobres viudas, entre tanta confusión. Contando 
así la historia de todos sus errores y aciertos, derrotas y victorias, la Biblia nos trans-
mite una verdad de fe, una certeza muy importante para nuestro camino. Ella nos hace 
saber que Yavé es Dios. Dios es presencia liberadora en medio del pueblo. Dios estaba 
con Noemí y Rut. Fue parte de la lucha del pan, la familia y la tierra».167 Déu allibe-
rador és present en el comentari de Mesters. En el poema, aquest mateix Déu pot 
considerar-se coincident amb el provident que hi ha en els versos de V. Hugo. Ara bé, 
a triar entre un matís providencial i un d’alliberador, aquest és el seleccionat com ho 
sentim en la veu de Rut que es pregunta «I com es farà això?» (v. 30, 34 i 39) «just 
abans de partir cap a terra estrangera» (v. 33). Allà, a qualsevol terra que per a tants 
és sempre estrangera fins i tot havent-hi nascut i havent-la llaurada; allà, com ens en 
sortirem «de la lucha del pan, la familia y la tierra»? La temàtica de Déu deixa pas a 
la de l’home, però no hi ha negació. 

El darrer poema, l’afegit perquè anella una temàtica amb l’altra. Agustí Bartra en 
els versos escriu una sola vegada el nom de Déu: 

 
Núvols blancs ramadegen per la tranquil·la altura, 
la corba dels pujols cau com una ala pura 
i a l’horitzó clareja la mirada de Déu.168 
 
Un bellíssim alexandrí molt proper per pura casualitat al vers d’Y. Goll. Els ulls 

de Déu mirant —Déu que somriu a través dels ulls d’Israel. El context és la naturalesa 
idíl·lica, fins i tot de coloració romàntica que s’agermana amb la de V. Hugo —l’es-
criptura de Bartra n’és com una reverberació lluent. En un món antic de pau i bellesa, 
Déu hi és present. Són els versos que fistonen el decorat de fons a l’aventura de Rut i 
Booz. Res més. Tanmateix no ens enganya la paraula explícita perquè sota la lletra 

                                                
167 MESTERS, Rut, una historia de la Biblia, p. 86-87. 
168 BARTRA, «Poema de Rut (IV, 10-12)», dins Obra poètica completa, p. 92. 
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del vers sí que en un altre lloc del poema, Déu... n’ha marxat. En el cant VI es troben 
cara a cara Booz i Rut, ell li parla i l’acull. 

Abans dels versos, els versicles. 
 
Llavors Booz va dir a Rut: 
—Escolta, filla meva! No vagis a espigolar en un altre camp [...] I, si tens set, vés on hi 
ha els càntirs i beu del que hagin pouat els segadors. 
Rut es va prosternar fins a tocar a terra amb el front i digué a Booz: 
—Per què em mires amb bons ulls i t’interesses per mi que soc estrangera? 
Booz li va respondre: 
—M’han contat tot el que has fet amb la teva sogra després de la mort del teu marit [...] 
Que el Senyor, Déu d’Israel, sota les ales del qual has trobat refugi, et recompensi amb 
escreix tot el bé que has fet! (Rt 2,8-12) 
 
Els versos: 
 
Davant d’ella, Booz llargament la contempla. 
[...] 
I pregunta amb sa veu clara i lenta: —Ets Rut?— 
 
Ella ajunta les mans, humilia la testa 
i, com si s’adrecés a la terra, contesta: 
—Soc estrangera aquí, arribo de Moab. 
Fugitiva no vinc de cap tèrbola lluna, 
i des d’ara em sotmeto a la llei de l’engruna—. 
Booz s’acosta a Rut i diu, alçant-li el cap: 
 
—Res no temis. Abans de conèixer el teu rostre 
ja tenies ma gràcia. Que et sigui lleuger sostre 
tot el cel de Judà, nora de Noemí! (VI, 24-38). 
 
No omplirem pas ratlles entre semblances o no de mot a mot. Amb més prosa o 

menys els dos textos són un regal d’harmonia entre paraula i pensament. Pararem 
esment, només, en els darrers versos contrastants amb el darrer versicle. Si a la Bíblia 
Booz encomana Rut a la protecció divina, el poeta li fa dir que li desitja la felicitat en 
la nova terra sota el cel de Judà. Déu desapareix. Coneixem el perquè. El Booz del 
poema no és creient. Ens ho fa saber de la manera més poètica que segurament mai 
cap ateu s’hagi confessat: «Jo no crec en el vent que dorm dintre les canyes» (VI, 39). 
Ah, sí? Doncs sí. Per explicar la qualificada de poètica confessió d’ateisme hem de 
retornar a la Bíblia. El profeta Elies fuig a amagar-se a la muntanya de l’Horeb després 
de la imponent teofania i mortaldat al cim del Carmel. 
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El senyor li digué: 
—Surt i estigues dret davant meu dalt la muntanya, que hi passaré jo, el Senyor. 
Aleshores s’aixecà un vent huracanat i violent que esberlava les muntanyes i esmicolava 
les roques; però en aquell vent el Senyor no hi era. Després del vent, va venir un terratrè-
mol; però el Senyor tampoc no era en el terratrèmol. Després del terratrèmol va arribar 
el foc; però el Senyor tampoc no era en aquell foc. Després del foc, es va alçar el murmuri 
d’un ventijol suau. En sentir-lo, Elies es tapà la cara amb el mantell, va sortir de la cova 
i es quedà dret a l’entrada... (1Re 19,11-13). 
 
Es podrà dir certament que l’home il·lustrat no té necessitat, per a creure en Déu, 

de blegar-se a la creença per les sotragades dels fenòmens terrestres o celestes. Es 
convindrà en la fe il·lustrada enfront de la popular amarada d’emocions i sensacions. 
Però no és això. En la calma, en la serenor del pensament i quietud passional, el Booz 
del poeta tampoc no creu. No surt de si mateix per escoltar la paraula de Déu que li 
parla en el murmuri d’un ventijol. El professor A. Neher reporta la transcripció literal 
de l’hebreu, «qol demama daqqa / la veu del murmuri feble» i fa al damunt la següent 
observació, «expression gravement ironique elle aussi, puisque’elle enseigne à 
l’homme que la seule voix de Dieu, c’est Son Silence».169 Un silenci que a poc a poc 
revindrà com una font seca, en aparença, per enaiguar-ho tot. De passada, Bartra nua 
aquesta subtil referència contraposada a la fe del profeta amb un fil que treu de Josep 
Carner. Es diu a si mateix el profeta Jonàs: 

 
(Però bé cal que plegui ara 
vara i sarró: 
qui té el sarró i la vara 
es pot passar de companyó. 
El vent xiulà per la cinglera 
i ara amb prou feines mou un brot: 
quan hom té espera 
s’encalma tot. 
Sembla partida 
aquella Veu que el manament em féu. 
potser m’oblida 
Déu. 
[...] 
Semblen quietes les muntanyes. 
Tot en son lloc, ni un branquilló malmès. 

                                                
169 NEHER, L’exil de la parole, p. 93. 
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I total sento un murmuri de canyes... 
un borinot... no res)  
 
(Nabí, I, 179-203).170 
 
Penso, arribat aquí, després de considerar la darrera nota al peu de plana, que no 

podem tancar el comentari a l’absència de Déu en el poema bartrià o, si es vol, la 
presència de qui no hi creu. Sabem que Poema de Rut és la tercera part del llibre 
L’arbre de foc el qual, en l’opus bartrià, «ha esdevingut amb el temps una mena de 
frontera entre la part de poesia rebutjada i la part acceptada».171 Doncs bé, feta la 
selecció, ha restat en el volum «El just». És un poema que comença amb un vocatiu, 
a qui s’adreça el poeta, «Senyor», i no és altre que el Déu judeocristià, el qui 

 
quan infant, Senyor, em deien que eres ros, 
i creia veure ta empremta suau 
brillar damunt les roques i els somriures (v. 9-11). 
 
Els versos següents fan: 
 
Ara no vull, no vull la teva pau: 
[...] 
No m’acostis els olis ni la paraula pura 
que podrien calmar les meves fams (v. 12, 16-17). 
 
I dos més que ens porten al davant dels ulls la figura de Job: 
 
Si de tu mai no rebo ni grans reptes ni plagues, 
no crec que calgui, doncs, que et demani conhort (v. 18-19). 
 
I el vers darrer: «vull el cant dels qui callen i somiquen en mi» (v. 36). 

                                                
170 El professor Jean-Pierre Jossua observa que «el Déu que es manifesta a Elies al llindar de la cova 
de l’Horeb és present en la remor no “d’una brisa lleugera”, com habitualment es tradueix, sinó d’un 
“silenci subtil”», com de fet venen a dir el dos darrers versos de Josep Carner —silenci de Déu inter-
pretat com a absència de Déu— (JOSSUA, Literatura i absolut, p. 70). «Ainsi, deux renversements 
s’opèrent simultanément dans la conjonction des scènes successives du Carmel et du Horeb: la notion 
de parole est dévalué et celle du silence accède à une valeur positive. La parole de Dieu n’est plu 
automatique: elle peut s’énoncer pour rien et entraîner l’échec. Et le silence n’est plu le signe de la 
Colère divine ou de son refus [...] Le Dieu vivant, avait crié le peuple en choeur au soir de la scène du 
Carmel, c’est le Dieu de la Parole et de la Réponse. Et maintenant, au soir de la scène du Horeb, le 
prophète Elie apprend, dans sa solitude, que c’est le Dieu du Silence et de la Retraite qui est le Dieu 
vivant» (NEHER, L’exil de la parole, p. 93). 
171 VALLVERDÚ, «Introducció a la poesia d’Agustí Bartra», p. 7. 
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Si és cert que, com ho és i ho reconeixen els estudiosos, Bartra s’identifica amb 
Rut en primer lloc per raó de semblança com a estranger que ha estat, com qui ha 
trobat també un amor —en Booz Rut, ell en Anna Murià—, per similitud d’arrelament 
a la terra, pagesament podríem dir, penso que en el personatge Booz també hi ha una 
segona identificació del poeta. Allò més vistent és igualment la seva conjunció amb 
les forces terrestres, però també hi ha allò altre: la confessió d’ateisme posada a la 
boca del personatge. Ho diré d’una altra manera. El Booz bíblic és un propietari de 
terres que les vetlla, està amatent a la feina dels seus homes (Rt 2,4), es queda allà a 
dormir (Rt 2,14) i fins és a l’era —allà on no tots els propietaris solen baixar per no 
rebre’n la pols (com ens ho transmet sàviament la dita popular)— (Rt 3,2); aquest 
Booz arrelat a la natura és un correlat de Bartra, 

 
Jo compto les anyades pels rostolls i la brulla, 
[...] 
i la meva ombra, als camps, desperta les sements (VI, 42, 50). 
 
Per això mateix, per aquest seu tarannà, el poeta Bartra li atribueix la seva pròpia 

actitud religiosa transformant-lo d’un home de fe en el Déu d’Abraham i de Jacob, en 
un que confessa la increença, la que ha explicitat en l’altre poema, «El just», del ma-
teix llibre: 

 
el meu esguard no puja cap a cims d’esperança 
[...] 
En els arbres i en els solcs he collit dolces pagues (v. 4 i 20). 
 
Retribució suficient. 
 
Si m’entristeix de veure la boira a les arades, 
m’apaivago tocant les panotxes daurades. 
Al meu pit s’arrecerea l’alta rosa dels vents... (VI, 51-53). 
 
Encara hi ha dos altres déus en aquest poema de Bartra. Escrits en minúscula. En 

el cant V, Cançó de Rut a les espigues, la veu de la jove descriu la tarda (v. 3-4), 
personifica un xiprer (v. 10), constata la música del primers grills (v. 14), etc. En 
aquesta filera descriptiva i manifestadora de sentiments els versos 17-18 fan així: «Oh, 
l’alè de la terra / s’assembla al bes d’un déu!». Més d’una volta s’ha remarcat no 
solament la presència constant de la terra —aquell llim que és bressol de l’home pa-
rafrasejant el Gènesi— en el poema, sinó també el seu gruix, l’abundància, podríem 
dir, de saó significativa que l’amara. Essent així, passa d’encertada a justa la compa-
ració de l’«alè de la terra» —i ens retorna als llavis el vers d’Hugo: «les souffles de 
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la nuit flottaient sur Galgala»— amb el «bes d’un déu», gran sense mesura, espòs de 
la mare terra. Al cant VIII Noemí es desviu agençant Rut per a la trobada amb Booz 
a la nit, al sòl de l’era on «la lluna allarga branques amb dolçors de promesa» 
(VIII, 79). Rut, neguitosa se n’hi va, Booz hi «dorm una infinita / espera de rabeig i 
d’espigues astrals!» (VIII, 50-51). En aquest context d’amor anunciat amb ressons del 
poema francès, «l’aire nupcial dansa amb silencis de molsa» (VIII, 64), quasi bé al 
bell mig del cant llegim: «Oh, déu de sang inquieta, cos de boira i collita» (VIII, 49). 
És Eros, oportú, en vetlla? Pot ser. Tanmateix hi ha una altra lectura més propera a la 
gramàtica de l’estrofa. El vers acaba amb una coma i el següent fa: «Booz, clar patri-
arca que dorm una infinita» (etc. més el següent ja escrit). Pot dir-se, doncs, que la 
paraula «déu» és el qualificatiu més exacte que pot donar-se a un Booz enamorat. És 
així, «a sa barba, encesa de lluernes, / es precipita l’aigua dels nous dies lustrals» 
(VIII, 53-54). Així: déu, un qualificatiu per a un Booz carregat d’anys que al pit li 
«gemega una fontana de nocturnes roselles / on els ulls de Rut brillen com enfilats 
anells» (VIII, 59-60). 

És una història de Déu, la que hi ha en aquests poemes, des del seu ésser-hi amb 
«une immense bonté tombait du firmament» un dia de 1859, quan el datava V. Hugo, 
fins a l’ocultació cent-quaranta anys més tard, després de passar per la queixa de qui 
el vol «begraben! / soterrat!» o tant li fa si existeix com si no perquè ell no hi creu, 
Booz, puix resta enamorat com «un autumne amb daurats ulls vernals» (VII, 96) i ella, 
Rut, a les sines de la qual «l’ocell de la sang clava / son porfidiós bec de famèlic 
corall» (VIII, 63-64). És la història, podríem dir, de l’ocultació i negació de Déu al 
llarg del segle i mig —i més— darrer. Els poetes ens diuen, mireu: jo hi creia i el 
portava als meus versos, hi regnava com en els astres i en els somnis patriarcals, però... 
Però mentre Hugo, exiliat a Guernsey —illa del Canal de la Mànega sota dominació 
anglesa—, versejava la història d’una estrangera en un món de fe religiosa, en la prosa 
dels seus conciutadans i en les llàgrimes de la misèria s’estenia la revolta contra Déu. 
Durant els anys del tombant del segle XIX i els primers del XX el contrast entre realitat 
i creença ja no és solament una disquisició o un dubte en els pupitres dels entesos, és 
al carrer i esclata en el neguit profund de molts, molts! N’és un testimoni fefaent i fins 
anunci profètic del que s’acostava el poema d’Yvan Goll. S’hi pregunta obertament 
on és el Déu confessat com a provident i senyor de la història. Penso que val la pena 
de reflexionar-hi perquè forma part de la intel·lecció dels poemes. Fer-ho perquè en 
ells espurneja nua, freda, intensa, la solitud d’una colla de creients que prenen cons-
ciència que la seva llarga i dolorosa tradició de fugitius —sempre estrangers per causa 
de la fe— està arribant a un punt de foscor absoluta. Penso, ja es veu, en el poble jueu 
de qui n’és un fill Yvan Goll. Viu i constata una realitat que, vulgues no vulgues, 
trenta anys més tard arrossegarà tots els creients, jueus i cristians, a repensar d’arrel 
la fe en aquest Déu provident en una història que ha encès forns per a homes, dones i 
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infants. Els poemes són els testimonis del clam en la foscor, de l’abandonament de 
Déu per cercar la serenor en altres bandes. Alguns li resten fidels però no en parlen, 
malgrat resin en secret; s’avenen a confessar-lo en la lluita a favor de l’home. 

Amb les mínimes paraules repetim el que sap tothom —l’excepció dels entestats 
que continuen mirant enrere com si encara dringuessin les esquelles dels ramats del 
Betlem israelita o del Betlem cristià de panses i figues i mel i mató, no compten perquè 
el temps mai no ha anat enrere. Diguem: que la fe de tots els creients en el Déu d’Abra-
ham ja no es pot viure al marge dels qui la neguen ni dels qui la ignoren ni dels qui 
creuen des d’altres cultures no mediterrànies. Considerant el Déu cristià de Booz en-
dormi junt amb el que s’esquitlla a Rut desvetllada, diguem —recollint les paraules 
de Rudolf Bultmann: «tenir fe és refiar-se de Déu en la vida i en la mort». El filòsof i 
monjo Andreu Marquès les subratlla amb aquestes altres: «només si entenem la fe així 
podem dir que nosaltres i els cristians dels primers temps, quan el dogma estava poc 
desenvolupat, tenim la mateixa fe»172 o, així ho entenc, allò en què i fins d’alguna 
manera en qui creus no és el nucli de la fe, sinó una doble confiança contra tota con-
fiança en el teu viure: l’una, essent entremig dels homes, i l’altra com si Déu no hi fos 
segons el consell de Dietrich Bonhoeffer. Com es pot viure així? Ampliant el dubte, la 
interrogació que es fa la Rut de Carles Torner. Ens ve als llavis com a Ruts que som d’avui. 

 
 
DÉU MÉS ENÇÀ DELS VERSOS 
 
Més ençà dels poetes hi ha els qui ens atrevim a comentar-los i potser no fem altra 

cosa que donar voltes a la pròpia sínia amb ells per excusa. Una sínia amb tota mena 
de catúfols. També amb aquells que ens enfronten amb Déu i els homes. Amb el ca-
túfol del temps i amb el de la fe sempre més buit que ple. I quan la sínia es pari, quin 
o quins restaran definitivament eixuts?, quins mantindran un glop d’aigua per als nos-
tres fills i nets? 

Parem atenció al fenomen religiosocultural latent en el poema que ens parla de la 
ruptura amb Déu, el de Goll. Què s’hi ventila, si ho diem col·loquialment? 

El 1968 el rabí i filòsof Emil L. Fackenhein reflexionava sobre el poble jueu: 
 
la unidad del universalismo y del particularismo está constantemente presente. Por un 
lado, hay universalistas que siempre están impacientes por la venida del mesías, y que 
adquieren esta actitud: «identifiquémonos ahora con la humanidad». Estos son los judíos 
que no adoran al Dios de Israel sino a la «Razón» con «R» mayúscula [...] Pero por otro 
lado, esto propende a ser prematuro, porque la postura del judío es la de particularizar y 
producir su propio testimonio. Esta tensión universal-particularista es con frecuencia muy 

                                                
172 MARQUÈS, L’ofici de pensador cristià, p. 108. 
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dolorosa para el judío porque, en un sentido, es muy antinatural. Sería mucho más senci-
llo ser o particularista puro, lo cual habría significado en tiempos antiguos tener un Dios 
tribal [...] o tener una religión universal sin conexión con el pueblo. Pero desde Abraham, 
el judío se siente escogido para una posición en la cual, por amor a la humanidad, tiene 
que permanecer como testigo aparte.173 
 
Potser és massa llarga aquesta citació, però si la comparem amb els versos escrits 

gairebé cinquanta anys abans veurem en ells aquesta mateixa dialèctica. El pes d’una 
història mil·lenària curulla de patiment resumida en el cant IV que tomba, ja al final, 
vers la incredulitat. Enterrem d’una vegada aquest Déu. Però el particularisme com a 
poble escollit no desapareix ni la missió que té encomanada, si ja no d’ésser testimoni 
d’un Déu provident, ésser-ho per continuar lliurant-se al servei de la humanitat. És la 
decisió presa, proclamada i esperonada en el cant V. És l’«esperit únic» «rejovenit en 
fill de la humanitat» (v. 112). Una interpretació areligiosa del profeta Daniel: «des-
prés, tot mirant aquella visió nocturna, vaig veure venir amb els núvols del cel algú 
semblant a un fill d’home» (Dn 7,13).174 És la vinguda d’aquest Fill d’home amb sig-
nificació col·lectiva, «és el brillant renaixement» (v. 110). L’«esperit» rejovenit com 
a Fill d’home que té Israel: «tens l’únic, el sol, etern esperit» (v. 96) que el poeta 
afirma sobre el rerefons del profeta: «el seu poder és etern, no passarà mai; el seu 
regne no es desfarà» (Dn 7,14). De més a més no hem de preterir la mirada escatolò-
gica d’aquest profeta, el seu adreçar-se als israelites en vistes al demà futur. Si el 
profeta encoratjava el poble a no deixar Déu malgrat les desgràcies de la vida tot 
anunciant ensems un final gloriós, el poeta ve a dir el mateix però assentant definiti-
vament la imatge del Fill de l’home —ambivalent en Daniel entre una figura indivi-
dual i una de col·lectiva— com la de l’«esperit» d’Israel que substitueix Déu i que 
perdurarà com a «vida» «envoltat de totes les filosofies, poesies, geometries, indús-
tries de la humanitat» (v. 95). Anys més tard, ja en els nostres dies, escriurà G. Steiner, 
«nous sommes un peuple insatiablement avide d’histoire, de savoir en mouvement. 
Nous sommes les enfants d’Ève dont la curiosité première s’est modulée en curiosité 
des sciences philosophiques et naturelles».175 Amb aquesta actitud i consell, el poeta 
es treu del damunt «el Dios trascendente por el cual siempre habíamos esperado y que 
no parece que haya hecho mucho en la historia».176 Com a jueu, el poeta no renega 
del seu poble i en això encara no arriba a l’extrem d’altres i que Fackenheim resumeix 
així: «es la singularizada postura del judío quien siente que en tanto él crea en este 

                                                
173 FACKENHEIM, «El mandamiento de esperar», p. 85-86. 
174 És pertinent de recordar que la dicció aramea fa bar naša’, semblant a l’hebrea de ben ‘adam, això 
és, home a seques, però que en aquest versicle la tradició l’ha interpretada com a figura col·lectiva amb 
el reforç dels versicles 18 i 22. 
175 STEINER, De la Bible à Kafka, p. 13. 
176 FACKENHEIM, «El mandamiento de esperar», p. 90. 
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Dios trascendente, debe estar a parte y ser testigo. Pero si le abandonamos, entonces 
podemos identificarnos con la humanidad, sea ésta proletaria u otra cosa. Y tenemos 
que trasladarnos ilusionados a un nuevo mundo».177 De tota manera, no és gaire fàcil 
de descobrir el sentiment íntim d’Y. Goll com a fill de jueus. S’ha pogut escriure el 
següent: «I emphasize the Jewish themes of Goll’s writing because as with most se-
cularized, leftist Jews, Goll rarely refers to his Jewishness. At the end of his life, Goll 
did emphasize his internationalism, writing that “I leave with a French heart, German 
spirit, Jewish blood, and an American passport”».178 Aquest mateix estudiós, per con-
trast, pot afirmar que en el poema «“Noémi”, Goll acknowledged his Jewish heritage, 
writing “Hear O Israel, Adonai was your God, Adonai was the only one (l’Unique).” 
Noémi, described as a daughter of the ghetto, is destined to “give to the ancient faith 
the name of knowledge (Connaissance)”».179 Les paraules de l’home, unes; les altres, 
les del poeta puix que l’arrel jueva una hora o altra sura en el pensament i obra de qui 
n’és. L’octubre de 1920 publicava a la revista del grup Action d’Art, que es presentava 
com a cubista, futurista i anarquista, el poema «Les Juifs mendiants».180 La seva par-
ticipació en determinades revistes permeten veure’l com a «strongly pacifist as they 
were anarchist, it is possible that Goll’s connection with them signified his internati-
onalism rather than an explicitly anarchist orientation. None of his biographers iden-
tify him as an anarchist writer, though one characterizes his twin ideals as individua-
lism and humanism, the former suggesting liberation and the latter his social mission 
(a), which is more congruent with anarchism than socialism. Another calls him a “ro-
mantic nihilist”, a sufficiently vague term that also puts him closer to anarchism than 
communism (b)».181 Si més no, aquell jove Yvan Goll de començaments del segle XX 
convidant a l’enterrament del Déu dels pares, ens el lliura perquè continuï essent en 
la nostra reflexió i decisió de vida. Ja de gran, ens convida a reflexionar i prendre 
decisió sobre l’home. Constatem-ho en un conjunt de poemes el personatge dels quals 

                                                
177 Ibídem, p. 90. Acaba així el paràgraf: «Yo creo que no es accidental el que muchos judíos que se 
han desilusionado de su religión se internen en filosofías izquierdistas de esta índole». 
178 SONN, «Jews, Expatriate Artists», p. 274. La nota que acompanya aquesta citació diu: «Quoted by 
Alain Montandan, forward, Yvan Goll, Mélusine (Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pas-
cal, n. d.), 7». Una dada no menyspreable deu ésser la que no es troba en el volum ja citat Yvan Goll, 
Quatre études... on sí que els estudiosos que hi participen (Jules Romains, Marcel Brion, Francis Car-
mody i Richard Exner) comenten els motius jueus de la seva obra, però també els alquímics i altres, 
tanmateix cap vegada no diuen que era jueu. 
179 Ibídem. 
180 «2174 “Les Juifs mendiants” [poem] Action [1.] 5 (octobre 1920), p. 60» (KRAMER; VILAIN, Yvan 
Goll, p. 91). 
181 SONN, «Jews, Expatriate Artists», p. 275. L’autor en les seves notes dona les dades següents: (a) 
Michel GRUNEWALD, «Yvan Goll, les français, les allemands, et les européens (1918-1934)», in Michel 
GRUNEWALD and Jean-Marie VALENTIN eds., Yvan Goll (1891-1950): Situations de l’écrivain (Bern: 
Peter Lang, 1994), 40; (b) Francis CARMODY, The Poetry of Yvan Goll: A Biographical Study (Paris: 
Caractères, 1956), p. 15. 
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és Job, redactats paral·lelament al poemari Traumkraut / L’herba del somni durant els 
mesos que restà hospitalitzat entre el 1948-49. Les variacions, des de Job a Càntic de 
Job passant per Job revoltat, foren escrites en alemany i sense versió francesa d’aquell 
moment. Goll ha estat un gran poeta en les dues llengües, així reconegut universal-
ment, però s’hi ha d’afegir aquest matís: «le lecteur attentif de l’oeuvre de Goll ne 
saurait manquer d’observer que ses poèsies allemandes —à l’exception de quelques 
travaux de jeunesse— s’agrègent autour d’expériences existentielles».182 La llengua 
per als poemes de la més fonda intimitat, més endins fins i tot que l’amor a la seva 
esposa, va ser l’alemany. Doncs bé, Goll somia, espera i escriu sobre l’home, 
«l’homme qui veut être heureux, l’homme qui souffre jusqu’aux limites de son esprit 
et de son corps, l’homme à qui Dieu ne répond pas, l’homme qui subit. A cet homme 
le Job biblique du pays d’Us donne un visage et une voix [...] Mais comment Job 
—l’homme— peut-il être capable d’accomplir le sacrifice total? il donne à la terre 
son corps malade et frappé par Dieu, en sorte que la terre lui devient amie. Elle se 
raconte à lui. Et Job devient, sur bien des points, pareil à la terre [...] Pour Yvan Goll 
la rédemption de Job se fait grâce à une collaboration grandiose et intime de la terre, 
qui ramène le malheureux à sa patrie. Le minéral, la pierre, sont magiques parce qu’ils 
ne se décomposent pas, comme l’homme, de bon gré et sans laisser de traces [...] Job 
n’est pas mort des métamorphoses du temps. Il a subi consciemment tout l’Ephémère; 
il était sous la grâce de la durée [...] Ce qui restait de Job subsiste dans son hymne 
douloureux et dans “l’or mûrissant de la prière”».183 Tot el món de Goll resumit en 
quatre versos: 

 
L’homme est monté au cent deuxième étage 
Tout en haut de l’échelle de Jacob 
Mais il redescend l’escalier de l’âge 
Et se retrouve au pourrissoir de Job.184 
 
Entre Jacob que lluita amb l’àngel i Job que discuteix les decisions de Déu. Entre 

l’un i l’altre, l’home sol. En apèndix aporto aquest poema (juntament amb un altre del 
llibre Neila amb igual títol i personatge) del qual se n’ha de remarcar el vers que, a la 
meva manera de veure, és el central del poema, si més no després del que portem 
escrit sobre el de Noemi. «Escolta, Israel», vers 8 de la tercera part. 

Reflexió i decisió per camins diversos, però també per un viarany inesperat. O no 
tant. Mentre Yvan Goll escrivia el seu poema, Ernst Bloch publicava Geist der Utopie 
/ Esperit de la utopia el 1918. El petit volum que esdevingué la tija tendra de la seva 

                                                
182 EXNER, «La poésie allemande d’Yvan Goll», p. 65. 
183 Ibídem, p. 70, 71 i 72-73. 
184 Del seu poema «Achete Manhattan» del llibre Jean sans terre (vegeu Yvan Goll, p. 137). 
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gran obra, Das Prinzip Hoffnung / El principi esperança, i «que hom ha pogut carac-
teritzar com a summa filosòfica de la utopia, com a catedral laica de l’esperança».185 
«I am. We are. The is enough. Now we have to begin. Life has been put in our hands. 
For itself it became empty already long ago. It pitches senselessly back and forth, but 
we stand firm, and so we want to be its initiative and we want to be its ends».186 Són 
les ratlles inicials del la presentació, «Objective (1918, 1923)», que Bloch fa del seu 
text. I les darreres tres paraules no necessiten comentari: «incipit vita nova».187 Sor-
prenents coincidències que en perspectiva ens revelen l’esperit del temps que brosta 
en els esperits inquiets. Intueixen el neguit del present i del futur. El 1923 Bloch 
editava una segona versió del volum i l’any següent, en un article, preveia el perill 
hitlerià. 

Aquesta és la paradoxa: Déu enterrat, però sabem que hi és. Booz, en el poema 
de Bartra, no desgrana cap argument de rebuig. De passada, com qui res no diu, diu 
que no creu. La negació confessada, encara que sigui lleu «en el vent que dorm entre 
les canyes», implica l’afirmació contrària perquè pugui ser compresa. La desconei-
xença d’allò que no té ni nom, d’allò que és per tant incognoscible, si es nega deixa 
buida i incomprensible la negació. No es pot reprendre la llegenda de Booz i Rut, 
redir-la encara avui sense un mínim lligam amb la seva font on «a l’horitzó clareja la 
mirada de Déu». Potser demà serà possible explicar els amors d’un home gran i una 
jove estrangera sense res ni ningú a l’horitzó i el narrador i els oients es pensaran que 
la contalla acaba de ser inventada fa quatre dies, potser... Pot ser? 

 
 
(LÍMITS A LA COMPRENSIÓ?) 
 
Pot ser? La pregunta no és retòrica perquè encara que ens dolgui, per a la majoria 

dels nostres conciutadans —sospito que sempre ha passat si fa o no fa, llevat de tem-
porades més aviat curtes i normalment sota circumstàncies excepcionals—, el llegat 
cultural, el seu gruix explicitat en l’art visual, musical, literari i fins en el llenguatge 

                                                
185 UDINA I COBO, «Introducció», p. 22. 
186 BLOCH, The spirit of Utopia, p. 1. 
187 Les darreres ratlles són les següents: «may a new expanse appear, the world of the soul, the external, 
cosmic function of utopia, maintained against misery, death, the huskrealm of mere physical nature. 
Only in us does this light still burn, and we are beginning a fantastic journey toward it, a journey toward 
the interpretation of our waking dream, toward the implementation of the central concept of utopia. To 
find it, to find the right thing, for which it is worthy to live, to be organized, and to have time: that is 
why we go, why we cut new, metaphysically constitutive paths, summon what is not, build into the 
blue, and build ourselves into the blue, and there seek the true, the real, where the merely factual disap-
pears — incipit vita nova» (ibídem, p. 3). 
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col·loquial, ja no els diu res. Atreviu-vos a preguntar en un autobús o dalt del tren que 
algú dels presents us expliqui el sentit d’aquest text: 

 
Zeus combat amb mi, no tinc por; 
Zeus em dispensa justament la seva gràcia! 
No, mai als mortals inferiors, els déus, 
el que és per mi, no es mostrarà que ho siguin. 
Ni que passi per la vall tenebrosa, 
no tinc por de cap mal. 
Tu ets vora meu: 
la teva vara i el teu bastó em donen confiança. 
 
Quants diran que es tracta de la pregària d’un creient que confia en Déu quan se 

sent perseguit pels poderosos, els qui es pensen ser com déus i imposen la seva vo-
luntat als pobres? Potser algú hi afegirà que es tracta d’un grec perquè Déu porta el 
nom de Zeus i s’esmenta un bastó que fa pensar en els pastors d’aquella contrada? 

No cal pas demanar més. Quants respondrien? No és pas necessari de saber que 
hi ha trampa en aquesta oració: els quatre primers versos són d’Eurípides i els restants 
d’un salm.188 La combinació és caprici meu, però el to de pregària confiada en Déu es 
desprèn de les paraules. O preguntar: sap algú qui és el personatge innominat 
d’aquesta altra?: 

 
Que em miri de bon grat, així ho desitjo, 
la pura filla de Zeus, 
la que s’està segura en el temple 
sant. Que ella, verge, empri la seva força 
per defensar-me del risc i de l’encalç. 
Perquè també soc verge.189 
 
Massa llunyà en el temps, l’exemple. Demaneu a la gent qui era aquell o aquella 

de qui en porten el nom. N’he fet moltes vegades la prova entre nois i noies. Res de 
res. Es diuen Ester o Laura, Ricard o Lluís i els sona el mateix que si es diguessin 
cadella o madeixa, ullastre o palangre (que tampoc no els diuen res, aquestes parau-
les).190 «Los judíos seculares pueden rechazar un milagro en el mar Rojo y la 

                                                
188 O les trampes: els versos grecs els lleigeixo fora de context i aquests i els dels salms no són ben bé 
així perquè n’he alterat l’estructura. Ara bé, les fonts els retornaran al lector amb exactitud. Els quatre 
inicials: EURÍPIDES, Els fills d’Hèrcules, p. 184. Els quatre segons: Sl 23,4. 
189 ÈSQUIL, Suplicants, p. 307. Si en comptes de Zeus diguéssim Déu, algú pensaria en Maria de Nat-
zaret? 
190 Una noia es va enfadar una vegada quan li vaig descobrir que el seu nom era el diminutiu alemany 
d’Elisabet. M’ho va negar. Per a ella era un altre nom i no volgué saber-ne més! 
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revelación del Sinaí, pero si están comprometidos con un futuro judío, no pueden 
rechazar la experiencia de su pueblo».191 És probable que així sigui. Entre cristians no 
ho indagaria, si més no a casa nostra. Per a una majoria s’ha tallat el cordó amb el 
passat històric del seu poble. Tot apunta que es pot rebutjar... bé, no cal, l’experiència 
del poble ja és fum perquè es desconeix, no se’n sap gran cosa, gairebé res. Pregunteu 
per què és festa mòbil el Carnestoltes i el jovent que més sap recordarà que de petit ja 
es disfressava i... ja n’hi ha prou... per què saber més si la gresca és segura? Aquí 
anem citant la Bíblia i hom diu que en ella tot s’hi troba: «tota aquella generació va 
morir i es reuní amb els seus pares; en vingué una altra que no havia conegut el Senyor 
i ignorava les meravelles que ell havia obrat a favor d’Israel» (Jt 2,10) —diguem que 
les generacions són més oblidadisses que no ens pensem de la pròpia història i del 
món mític que les ha configurat. Però resta la gent de lletres, la minoria que passarà 
la torxa significativa de textos i tradicions. No siguem pessimistes. Vós, pacient lector, 
desmentiu l’obagor de vàcua perspectiva. 

Fins aquí una discutible digressió. 
 
 
L’HOME DES DELS VERSOS 
 
Si ens apliquem a la recerca de l’home en els poemes com ho hem fet a la de Déu, 

també descobrirem la minúcia que ens orientarà a veure’l, a entendre’l i a considerar-
lo en l’òptica de cada poeta. 

Déu hi és o no hi és per la paraula del narrador o d’altri. L’home, tanmateix, s’hi 
fa present amb els personatges. Ja n’hem parlat, només cal cercar nous aspectes i de-
duir com el veien els ulls del poeta, i ara els nostres, és clar. 

 
 
Booz 
 
Booz, en el poema de Victor Hugo, és una figura que explana ricament el versicle 

bíblic inicial —Rt 2,1— i els que narren succintament les seves accions i paraules. 
Reordenant els versos podem dibuixar-lo prou bé. És un propietari agrícola, posseeix 
camps de cereals (v. 5), un molí (v. 7) i un forn (v. 8). És un home ja gran que enlluerna 
les dones per la seva barba blanca (v. 9) més un posat de calma enfront del nervi 
juvenil (v. 23-24). És viudo (v. 54) i no ha tingut descendència (v. 44). Es comporta 
vigilant directament la seva hisenda fins al punt de dormir al costat dels jornalers a la 
serena (v. 3-4, 25-26) després d’una treballada fatigosa (v. 1-2). Booz és home també 

                                                
191 FACKENHEIM, Reparar el mundo, p. 30. 
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ric i albirador en qualitats humanes. Responsable de la seva família o parentela i com 
a propietari (v. 17). La generositat sobresurt entre les altres virtuts (v. 10-12, 15-16, 
18). Booz és home honrat de cap a peus: se’ns diu doblement en els versos 13-14. I 
religiós. Creu des de la serenitat que li permet adreçar-se a Déu i parlar-li amb to 
d’amic en bella conversa rimada a les estrofes XI-XIV. És el creient que dorm segur 
després de la pregària vespertina (v. 58). 

Com a personatge desapareix en els poemes de Goll i de Torner, però s’alça vis-
tent en els versos d’A. Bartra. De fet, en el poema de V. Hugo és ell el personatge 
principal i tot i no ser-ho en el de l’escriptor català, hi té una presència valuosa. Dels 
nou càntics en què és repartit el poema, Booz apareix en el VI i VIII després de la 
seva diguem-ne presentació a través de Noemí al cant IV. Vegem, doncs com hi és i 
actua. Les dues vídues arriben a Betlem. Rut pregunta de qui són els camps on les 
espigues cauen al mossec de la falç. Noemí per resposta només li fa: «—Són de Booz» 
(IV, 40). Si Victor Hugo ens conta com és amb paraula de significació directa —escriu 
«fidèle parent, généreux»— i figures més aviat senzilles (com la del v. 10) i les com-
paracions transparents (v. 9), Bartra ho fa amb un llenguatge més imatjat i de referèn-
cia indirecta. No per sola inspiració, diguem, sinó perquè dona per suposada, així 
m’ho sembla, la coneixença del text bíblic a més del poema d’Hugo. Si aquest ens 
mostra Booz com un home «vêtu de probité» (v. 14), Bartra, amb dos versos i mig, 
ens ve a dir el mateix si bé amb els mots que constaten com som els homes: pocs 
d’honestos i per tant ell, Booz, n’esdevé un «solitari exemple» (VI, 25). Booz, pre-
sència física i moral compendiadament, és «una força profunda» que ix com un «am-
ple riu invencible i arbre de quietud» el qual es converteix en una figura isolada 
(IV, 25-27), única, que senyoreja amb la seva presència. Els guanys dels anys passats, 
tot el que fou experiència i enriquiment resta encara en ell: Booz és una «alta residèn-
cia» (IV, 27) d’aquesta riquesa que es «proclama amb la seva presència» (IV, 28) sola! 
Més. No solament és un personatge del poema, sinó una personalitat. Les seves pa-
raules porten pau (IV, 54), la seva veu és la veu de la natura, «—A la veu de Booz hi 
ha la terra desperta» (VIII, 16). És un «clar patriarca» (VIII, 50). Viu en l’espera d’un 
demà que serà ple d’aigua i de forment (VIII, 51). Ho serà perquè ja ara davalla «l’ai-
gua dels nous dies lustrals» (VIII, 54). Aquest darrer mot força el comentari i omple 
de més sentit el que fins ara hem trobat en els versos bartrians. Anem més enllà de la 
figura idealitzada, romàntica en Hugo. 

El comentari forçat, una manera de dir, em ve a la plana perquè el significat cor-
rent de «lustral» és en relació a una cerimònia religiosa de purificació, acompanyada 
o no del sacrifici d’un animal. Tanmateix no em concorda amb el context poètic. Gens 
ni mica. Enllà d’aquesta significació, més cultament potser o històrica, ja passada, 
tenim en la nostra llengua mare llatina una gamma molt àmplia amb un verb, mitja 
dotzena de noms i quatre adjectius, o més. Un altre significat, també conegut, és 
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«període de cinc anys», un quinquenni. Un altre, lligat directament al verb: il·lumina-
ció. No és fàcil el vers perquè amb la idea de purificació es fa present l’aigua, i aquí 
«es precipita l’aigua». Quina? «la dels nous dies lustrals», els que purificaran. Però si 
aquest sentit de purificació no m’hi escau, proposo de veure-hi el descens de l’aigua 
dels nous dies lluminosos —«sol omnia lustrans», ens ha deixat escrit Lucreci.192 El 
vers és en el context de l’hora en què Rut s’acosta a l’era, Booz dorm, ella se li acotxa 
als peus i ja l’airet nocturn s’aprima, «dins el terral batega un presagi» (VIII, 83). 
L’amor l’apropen quaranta-dos versos perquè fulguri a l’estrofa final. Han començat 
els dies lluminosos, lustrals per a Booz i Rut. 

Parem atenció, ara, a les seves paraules. El Booz de Bartra es presenta a si mateix 
quan s’adreça a Rut. Ho fa en tres estrofes, trenta-sis versos algun dels quals ha estat 
ja comentat. Els tres inicials, amb una variació també comentada, reprodueixen el text 
bíblic de Rt 2,10-12. El vers següent, la seva confessió d’ateisme, i els restants resu-
meixen el seu estil de vida com a hisendat de camps i de conviccions que el menen. 
És la veu de la terra, de la vida arrelada, una vida que ve d’enllà del temps: «Tota 
bona llavor fa dels meus solcs entranyes. / Cada forma que s’alça ve d’un secret ahir» 
(VI, 40-41). És el propietari que viu al ritme natural de les collites, treball a l’estiu, 
vacança a l’hivern (VI, 42-44). Home d’acció i de principis s’expressa amb imatges 
vegetals i casolanes. Toca de peus a terra i res no percaça si no té «fondes arrels» 
(VI, 46). A la seva consciència no hi ha cap «cofurna, lloc de mals endreços» com ho 
precisa el fabra en definir «enfonys» (VI, 47). Prou reconeix les seves riqueses, però 
són «senzilles» (VI, 48). Sí que malveu els temps que priven la feina de pagès 
(VI, 51), però els contraposa al simplicíssim gaudi de palpejar «les panotxes daura-
des» (VI, 52). Hom diria que és qui viu en harmonia amb la terra, de res no en fa 
extrem ans respon amb mesura a les situacions i té l’ànim dúctil per encarar-se a la 
novetat inesperada, vinguin d’on vinguin les ventades o els ventijols (VI, 53). I el 
narrador ens contarà que vingué «l’aire nupcial» (VIII, 64) «al damunt de Booz, que 
dorm sense abrigall» (VIII, 66). Aleshores, tot i que «viu a les seves mans l’espasa 
del solstici» (VIII, 55) de tardor—«Booz és un autumne amb daurats ulls vernals» 
(VIII, 96)— que els anys han ensacat, encara «tremola en els seus llavis un gran bes 
gentilici» (VIII, 56) i «el seu front és un camp de sorpresos ocells» (VIII, 57). Booz, 
figura alçurada de la vida, l’home auroral en el pensament i paraules d’Agustí Bartra, 
«Oh, déu de sang inquieta, cos de boira i collita» (VIII, 49). 

Si hem escrit que el Booz de V. Hugo és poemat pel pensament i llenguatge ro-
màntics que l’idealitzen, Bartra el converteix en símbol, un més dels que broda la seva 
obra poètica. 

 

                                                
192 Vegeu T. LUCRETIUS CARUS, De rerum natura, VI, 737. 
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Noemí 
 
Noemí. Aquesta betlamita que s’autonomia Marà sota el pes advers de la seva 

història d’emigrada, vídua i mare de fills morts, apareix com a personatge a tots els 
poemes llevat del de V. Hugo. En el de Goll és la protagonista, si bé... El poeta narra-
dor no ens en diu res. Li passa la paraula i és ella qui se’ns presenta en el cant i amb 
el lament de qui suporta la càrrega feixuga de la història malaurada, massa sovint, del 
seu poble. I al primer vers dels tres cants següents ens repeteix quina és la seva iden-
titat: «Jo soc filla del poble primaveral, del Talmud i del gueto». Noemí és solament 
una veu —i restaria com una veu sense rostre, simple paraula personificant el poble 
d’Israel per algú que no sabés res del llibre bíblic. Al cant VI continua parlant per 
assabentar-nos que vol ressuscitar, ho diu dos cops (v. 115 i 124) per encaminar-se 
vers una vida nova. Diu molt, però el lector res no sabrà d’ella per cap vers. O sí, sap 
que és una veu conscient i lúcida en la història, recorda un passat més llòbrec que 
clarós i anhela un futur millor. Deixem-la així. 

En el poema de Carles Torner, Noemí és un personatge de segona fila. El poeta 
recorda el significat del seu nom, «vol dir a l’origen gràcia» (v. 26) i és l’altra a qui 
s’adreça Rut (v. 40) i a qui Rut «allibera / de la mort» (v. 44-45) social, com així 
s’entén des del coneixement de la Bíblia i el sentit jurídic del levirat. 

On de fet pren relleu és en el poema de Bartra. Referint-nos el seu ànim, la veu 
narradora, en el cant I, i després com es mou activa en els cants IV i VIII. Amb sub-
tilesa el poeta crea un lloc i un temps. Aquell il·localitzable a l’aire lliure, ran d’un 
camí (qui coneix Rut i la geografia palestinenca se n’imaginarà un de Moab en direc-
ció a Judà). Aquest, just al punt que fineix la nit i apunta la primera claror, quan 
s’apaga el darrer estel (I, 1-6). Una hora de quietud, de silenci, quan davalla la rosada 
(I, 48). El personatge, Noemí, està ajagut al terra —ho descobrirem en saber que hi 
està Rut «vora de Noemí» (II, 4)—, despert amb els seus pensaments (I, 9). El narrador 
la presenta amb un enfilall d’imatges, la primera de les quals serveix per plasmar sig-
nificativament com és: «torre d’arrels ‘jagudes» (I, 7). Sabem que les arrels s’enfon-
sen a la terra i si ara apareixen ajagudes les veiem, és a dir, una torre que en té en 
comptes de fonaments, però tombada, no enderrocada!, li surten a l’aire... Noemí, com 
una torre estesa al sòl, entera encara si bé mostrant les arrels/fonaments que una hora 
la mantenien elevada. Com a símbol de la vida són presents, les arrels, per exemple, 
en aquest vers: «per la voluntat lenta de mil segles d’arrels» (VI, 18) en un moment 
en què el poeta parla del futur que crida Rut. 

També és Noemí un «temple buit» (I, 7), però penso que es pot privilegiar la torre 
per la combinació de fortalesa i de vida (arrels). Descobrirem una dona forta. En els 
deu versos d’aquesta primera estrofa trobem el vocabulari següent de noms i adjectius: 
buit, cendres, difunta, soledat, mort, liquen, cicatriu, ressecs... Hi són en un quadre de 
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contrast aglutinat per aquest vers: «On eren els ocells? Aurora, estrella i arbre!» (I, 
10). Els ocells, signe de moviment i alegria i joventut en qui fou mare, però ara «ja 
sense nius» (I, 13). L’aurora acarada a «la llum enemiga» (I, 11) de qui viu en la foscor 
del dol. L’arbre que ufanós es dreça contra ella, «tronc mort» (I, 13) on s’arrapa el 
liquen i es clivella l’escorça (I, 15-16). L’estrofa segona, nou alexandrins, va més a 
fons en la descripció anímica de Noemí i, és clar, els versos superen en bellesa el 
resum d’aquesta prosa. Presenta al lector, el poeta, o li recorda, l’ascendència 
d’aquesta dona, en general: d’una raça (I, 17-19); en particular: d’una llar de gent de 
pagès (I, 20) amb colors vius. Però el vers central de l’estrofa capgira la visió: «La 
llei del temps s’ha fet. Els seus desigs han mort» (I, 21). En el present, «ella és Marà, 
l’amarga, el solitari port / glaçat d’ella mateixa» (I, 23-24). Tercera estrofa. El narra-
dor descriu els records que Noemí desfila en el silenci d’una albada. La seva joventut 
(I, 26), la riquesa del casal (I, 27), la maternitat (I, 28), el gomboldatge de l’amor (I, 29). 
En tres paraules: plenitud de vida en un sentit ben concret i que ja coneixem en les 
idees d’A. Bartra: Noemí era «captiva de la terra» (I, 30), en sentit positiu, totalment, 
i sí «captiva» perquè el mot no sols pot significar l’estar sota el poder d’algú o d’al-
guna cosa, sinó com a retinguda talment navilis en la calma d’un port; tal volta en el 
sentit, per què no?, derivat del verb ,captar’ que també vol dir procurar-se l’herèn-
cia.193 Diguem-ho així: Noemí esdevinguda herència preclara de la terra. Els versos 
següents reprendran els temes anteriors amb nova bellesa poètica. L’amor (I, 30-31), 
la fillada (I, 32), l’esplet de les collites (I, 33) i aquí s’esmenta el nom del qui fou el 
seu marit, Elimèlec. Els tres versos finals de l’estrofa són dedicats a la joia de la vida 
quotidiana, al sentit que dona «la llei dels patriarques», a la memòria del passat en el 
present. En la darrera estrofa, dotze versos, el poeta retorna Noemí al present contras-
tant amb les tres paraules que ja eren a l’estrofa primera i ara fan de cancell: «Aurora, 
estrella i arbre!» (I, 37). Els ocells han fugit (I, 39)... 

 
Tanca els ulls. I com si amb una trista fona 
llancés els mots, murmura: —Oh filles, Orpa i Rut, 
aneu, seguiré sola! 
I alçant son braç eixut, 
deixa que el dia hi pengi una fresca corona (I, 45-48). 
 
Aquest cant I és la presentació de Noemí. Qui és, què rememora, amb qui vetlla 

en la nit del retorn, què decideix. En el cant VIII ja és a Betlem. Actua. És la protago-
nista dels primers vint-i-quatre versos en una conversa amb Rut en la qual ella porta 
la iniciativa, el consell i les raons per dirigir la nora a l’encontre de Booz, de nit, a 

                                                
193 Així a les Sàtires d’Horaci (2,5,23) i en el De beneficiis de Sèneca (6,33,4) o a les cartes de Plini el 
Jove i en Juvenal, etc. (vegeu GAFFIOT, Dictionnaire illustré Latin Français, s.v. «capto»). 
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l’era. Més: li anuncia el guany que capgirarà la seva jove viudetat. El poeta ho fa 
sense, però, cap referència a la raó última o si es vol primera i principal que la Bíblia 
dona de l’activitat cautelosa i alhora decidida de Noemí, això és, recuperar el patri-
moni més la continuïtat familiar per un casament de levirat. Bartra en prescindeix 
perquè es concentra en el sentit i l’empenta de la vida que explana amb les referències 
constants a la terra i fins al sentit còsmic que envolta i configura la seva idea d’home. 

Ja en el cant I es veu l’orientació d’aquest pensament quan en dir de quina raça 
descendeix Noemí —sabem que era del poble jueu— la qualifica com aquella «que 
els dies afrontava / amb rialla d’alosa i un esguard ple d’atzur» (I, 18-19). Cap refe-
rència, ni un indici lleu a la dimensió religiosa d’Israel. Només naturalesa. I ella, No-
emí, ho hem remarcat, és «captiva de la terra» (I, 25). 

En el cant II, quan se’ns presenta Rut adormida a l’alba —la mateixa que és trista 
per a Noemí—, el narrador contempla i escriu «terra nova! [...] imatge radiosa, terra 
del solc i el vas» (II, 31-33). En aquesta terra «Rut sent a la seva ànima un pes daurat 
de poma» (II, 35). Fixem-nos que no és la fruita la que resplendeix, sinó el seu pes. 
La poma, rodonesa simbòlica de la terra mateixa, és dins de la noia amb una pesantor 
positiva. En la descripció de la darrera caminada de les dues dones i arribada a Betlem, 
el narrador explica que apropant-se al poble ouen «el cant dels segadors...», així, amb 
tres punts suspensius. I continua el vers «S’alça, lenta i divina, / la testa de la terra 
coronada de sols» (IV, 14-15). No ens pot passar desapercebuda la qualificació «di-
vina», oi? A l’estrofa següent «Rut sent la veu unànime: és un abís que puja [des de 
la terra], / devers el lluminós origen de la pluja» (IV, 19-20). No ens serà pas estrany, 
conseqüentment, el cant de Rut si musica aquests mots: «Oh, l’alè de la terra / s’as-
sembla al bes d’un déu!» (V, 17-18). «I el seu cos es decanta a tot presagi d’astres» 
(IV, 22). Els astres. 

Fixem-nos també en l’espai celeste amb els versos ja transcrits i altres. No cal dir 
que la funció del cel i els seus cossos és doble, la d’ésser marc de l’espai mesurable i 
la que ens interessa, la simbòlica. En aquesta segona tenim, doncs, per exemple, un 
doble joc de versos que ens fan pensar en els textos modernistes on la naturalesa hi és 
com a visualització o expressió dels sentiments dels personatges. Noemí, apesarada, 
debana els pensaments a punta de dia. On se’n va amb dues nores moabites, encara 
mereixedores? Els dic que retornin a casa de llurs pares? Què serà de mi? Ja es distin-
geix a la prima lluor el perfil d’un arbre i s’apaga el darrer estel (I, 37 i 6): «Oh, les 
dolces alarmes / d’un firmament ombrós pel dia captivat!» (I, 37-38). Ho confirma la 
veu del narrador: «Damunt seu, la bandera / celeste està poblada d’irreparables nits» 
(I, 43-44). Per contra, Rut en els seus somnis encara jovençans entre «verdes lianes» 
(II, 19) i una arada «que esquinça un negre escut» (II, 26), la fina llum primera és 
diferent: «Oh, dolços fruits de l’alba / que al temple del futur graven el primer fris» 
(II, 29-30). Ho confirma la veu del narrador: «Oh, quins astres obscurs al seu anhel 
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suspesos!» (II, 37). L’«obscuritat», aquí, ens porta a entendre que per a Rut hi ha una 
sort encara desconeguda. Així —allò de la bona estrella de la veu popular— apareix 
en el seu primer cant a les espigues quan diu de si mateixa: 

 
Oh fill del meu silenci, 
desig de peu descalç, 
deixa que el cel t’agenci 
amb sos astres finals! (V, 25-28). 
 
Més endavant cantarà en la cançó a la lluna de les eres: 
 
L’estrella dels destins 
a les meves mans s’obre (VII, 15-16). 
 
En arribar al cant VIII s’engrandeix encara més el simbolisme celeste des del 

moment que pren la paraula el narrador (les quatre estrofes primeres són el diàleg 
entre Noemí i Rut): 

 
Damunt de tota cosa el silenci s’afua, 
desplega lentament una gran ala nua 
on cauen els estels, el misteri i el rou (VIII, 25-27). 
 
«Per les altures roda una còsmica marxa» (VIII, 40), paral·lel implícit de la marxa 

nupcial que s’apropa i l’anuncia l’aire al seu torn (VIII, 64). Mentre, Booz, ell també, 
«dorm una infinita / espera de rabeig i d’espigues astrals!» (VIII, 50-51) i Rut, ella, 
«ella es tota la nit, la lenta nit llaurada / d’esperances i estels» (VIII, 85-86). L’amor 
és ja a tocar, sense espai entremig ni més temps d’espera: 

 
... Quins madurs sols totals 
il·luminen la tomba on son ànima verda 
va rebre dards celestes per la més fina esquerda! (VIII, 93-95). 
 
Cançó darrera de Rut. Parla a l’alosa que alígera s’envola. Amunt, amunt en 

aquest firmament sense límits també fuig el seu cor en un «núvol enorme» perquè hi 
«endevino la forma / de Booz adormit» (IX, 19-20). Tots aquests versos conformen 
significativament l’embolcall d’un món de sola natura, divina com també hi resta es-
crit, magnificació de la realitat, però sense transcendència. 

Retornem al planeta nostre amb un vers que avança de l’espai exterior a l’interior 
humà. Rut d’un moment a un altre serà davant de Booz per primera volta. Vint-i-
quatre versos el preparen. Hi llegim: «I més enllà, els estels de la terra, els estels / 
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interiors i lliures amb llur crida infinita» (VI, 15-16). Després el poeta rediu el vers II, 
31 amb altres paraules: «dintre del cor de Rut, on la terra descansa» (VI, 21). Si per 
un moment deixem el poema descobrirem en un vers més tardà la potenciació 
d’aquesta idea: el poeta és conscient de passar d’una cultura a una altra, de la grega a 
la bíblica, i diu: «Oh, d’Eurídice saltes a clara moabita, / multiplicada filla de la terra 
i els sols»; certament que no podem preterir aquest vers si volem entendre bé el po-
ema, encara que sigui anterior.194 La unitat en ella entre natura i psique. Ja és davant 
de Booz. Si d’ell ja hem vist que el poeta el fa un símbol vivent, «força profunda» de 
la vida, ella li parla «com si s’adrecés a la terra» (VI, 31). Cant VIII. Noemí diu a Rut 
que «—A la veu de Booz hi ha la terra desperta» (VIII, 16) i la simbolitza dient-li 
encara que «—Booz fa una gran ombra de pòrtic i llorer» (VIII, 18). Uns versos més 
endavant el narrador ens el definirà com un «clar patriarca» (v. 50), però... no dels 
bíblics. «Pare cast com la neu, estimat de les cisternes / i núvols» (VIII, 52-53)... no 
són pas imatges concordants amb la Bíblia. Si és «pòrtic», voldrà expressar que és ell 
l’entrada al casal, a la família, a la societat per a la jove Rut. Si és «llorer», voldrà 
potser expressar la vida com a perdurabilitat talment la verdor perenne de les seves fulles, 
símbol d’immortalitat, arbust consagrat a Apol·lo, déu de la llum i el coneixement. 

L’àngel també és present en el poema de Bartra, però no li veig la significació 
religiosa tradicional. Si més no quan els poetes dibuixen l’hora propera a l’amor, ho 
fan diversament. V. Hugo escriu: «Les anges y volaient sans doute obscurément» 
(v. 70). Bartra: «Planen damunt de l’era geòrgiques cantúries» (VIII, 67). La sem-
blança en la funció descriptiva o contextual és innegable, la diferència significativa, 
total. Bartra basteix un gran poema des d’una òptica no religiosa, panteista si es vol, 
per refermar-la com a naturalista, existencial, tota d’aquest món. «Rut és com tota 
l’herba, tota l’herba desperta» (VIII, 89). Una herba que en Hugo era només una pin-
zellada al final d’un vers, «l’herbe était noire» (v. 77); aquí és una imatge de la terre-
nalitat de l’home. «Com una llum atònita el cos de Rut es corba / als braços de Booz» 
(VIII, 97-98). Què és l’amor? Ho respon el vers definitiu, el pensament més finament 
burinat del poeta Bartra, la paraula darrera. És «el panteix de la terra, de la terra pro-
funda» (VIII, 100). La vida... «un vast alè de generacions» (VIII, 102). 

El marc celeste i terrè de tants versos s’ajusten al perfil del personatges. Venen a 
ser la idea rectora de la poètica de Bartra en aquest poema. La tesi que diríem en un 
context teòric, és aquí enclosa en tres versos: 

 
cada home és posseït d’un ritu mil·lenari 
i a l’altar de les messes ofrena, solitari, 
amb el ritme sagrat del seu viril treball (IV, 1-3). 

                                                
194 Són els darrers dos versos del poema «El paradís», l’últim del llibre L’evangeli del vent. 
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Penso que el matís masculí de l’afirmació és tan general com ho seria si gramati-
calment tinguéssim un hom amb gènere neutre, expressió només d’humanitat. La 
força de la vida que passa de generació en generació. 

 
 
Rut 
 
La jove vídua moabita, el tercer personatge d’aquests poemes. És el segon prota-

gonista en el poema de V. Hugo. D’ella es diu just la part humana en un projecte 
d’amor i, molt de pas, un toc religiós. Entre en escena a l’estrofa XVI amb una dada 
oferta també de pas, i sense que no tingui cap altra ressonància als versos posteriors, 
llevat, evidentment, per als coneixedors de la Bíblia si la suposen. «Ruth, une moa-
bite» (v. 61). Una dona de Moab (si bé per motiu de mètrica he traduït l’article inde-
finit per «la»), imprecisa, ni tan sols és la nora de Noemí, que prou la gent diria ano-
menant-la, «la moabita» i no pas «una...». La veiem ja als peus de Booz en actitud 
somiadora d’un demà sense comptar-hi, en aquesta espera, cap dimensió religiosa com 
directament pot deduir-se del v. 66 pel fet de trobar-hi escrit «ne savait», això és, ni 
desig ni fantasia ni coneixement. El v. 76 torna a dir que Rut està en estat de somnieig 
imprecís o, gràcies al context narratiu, de promesa nupcial. I en aquest estat es pre-
gunta admirada qui hi ha en la immensitat corprenedora d’un cel curull d’estels i una 
lluna creixent, flors i espigues per a un déu i una corbella. 

Al poema d’Yvan Goll, no hi és. 
El poeta Carles Torner la fa protagonista del seu poema. Protagonista a mitges 

amb la poetessa M.-M. Marçal. És al títol i el poeta ho fa notar amb els v. 9-10. Tres 
més avall es fa memòria d’ella i Noemí en un text d’una escriptora anglesa d’expressió 
francesa. Com a personatge és anunciada al v. 22. El poeta tot seguit ens en diu que 
té un «íntim dubte» (v. 29). Tanta eixutesa de dades, però, és compensada gràcies a la 
referència a la Bíblia dels v. 16-18. Havent-nos informat que té un secret, el dubte 
(v. 30), el poeta ens situa al seu davant en una nit quan, desperta, vetlla al costat de la 
seva sogra jueva... i ella, d’on és? No es diu, només que el seu nom significa «amiga» 
(v. 24), que és vídua i es troba a Moab «just abans de partir cap a terra estrangera» 
(v. 33) —ara sí: si la sogra és jueva, serà ella, Rut, qui de fet marxarà vers l’estranger, 
és moabita, doncs. En aquesta vetlla nocturna la fantasia li presenta un cel amb espi-
gues i volants (com deia el meu avi de Mura de les falçs grosses, molt! als meus ulls 
d’infant). Uns versos 37-38 que fan eco als de V. Hugo. Rut es demana altre cop «I 
com es farà això?»... Esperança per al somni d’amor? Un dubte que si es fa realitat 
alliberarà de la mort social la seva sogra Noemí (v. 44-45). Abans d’acabar aquest 
alexandrí darrer el poeta s’adreça, i ja ho farà fins al final del poema, a la M.-M. 
Marçal. Una Rut, doncs, embastada amb fils de la Bíblia i del poeta Hugo que es 
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converteix en el motiu d’una doble temàtica: la de l’amistat femenina que subratlla la 
poetessa Marçal i la feblesa de la dona pobra, oprimida i exiliada (v. 23-24), en una 
paraula, estrangera, que ho remarca el poeta. Desvetllada per afrontar la triple negati-
vitat. Dubta, però somia; si somia, en el fons espera; si espera, lluita: «mira’t Rut 
desvetllada» (v. 23), lector. Jo, el poeta, «¿sabré donar paraules [...]?» (v. 23). Oi que 
preguntant-s’ho ens convida a fer semblantment? No és pas poca cosa la interrogació 
que C. Torner deixa a l’aire amb els seus versos. 

La Rut d’Agustí Bartra. Un poema sencer. 
 
‘Jaguda damunt l’herba 
[...] 
Vora Noemí, de tenebra esculpida, 
la lluna la veurà dolçament adormida, 
i l’aire desfarà els seus llargs violins (II, 1-6). 
 
Són els versos inicials del cant II. En seguirà una rastellera: sonors, llampants, un 

refilar de llengua i lluminària d’imatges poètiques... com resumir-ho? Provem-ho amb 
paraules guiadores. Posem de costat les que classificaríem del camp semàntic psíquic 
i les del físic. Assumades, em sembla que ens forniran la imatge ben clara de la Rut 
bartriana. D’entrada els dos versos primers que ara copio. 

 
‘Jaguda damunt l’herba, se sent les cames pures 
i a les mans la pruïja d’haver fruites madures. 
 
Qui no hi veu una primera referència d’eròtic amor en aquelles cames i en aques-

tes mans el desig de maternitat? No la corrobora, aquesta lectura, el vers tercer: «dintre 
el seu cor batega una ala de destins»? Cames i mans, palpables i acariciadores,195 purs 
sentits desperts per a la psique, de segles simbolitzada en el cor. Aquesta conjunció 
dels dos nivells, si així es vol dir, es va nuant de vers en vers fins a la unitat manifesta 
al final del poema. 

                                                
195 Encara que només sigui en nota, no s’ha de deixar passar aquesta ratlla sense afegir-hi aquestes 
altres (no fer-ho, seria imperdonable): «em parles —escrivia Bartra a Jordi Pinell, monjo a Montser-
rat— de l’erotisme i el mitologisme en la meva poesia. Sento aliena a mi aquesta terminologia. Hi ha 
moltes classes d’erotisme (des de Sade fins a Claudel), però el mot du una càrrega de sentit ambigu i 
tèrbol que me’l fa estrany. Si en la meva poesia hi ha viva la noció d’Eros és en el sentit grec del jove 
déu que s’enamora de l’ànima (Psique), d’un poder que crea i forma el món per la interior unió. No es 
tracta, en mi, de divinitzar l’element eròtic, ni de donar plasticitat a un pansexualisme exclusiu, sinó 
d’exemplificar les formes corporals de l’amor, on brilla “l’espurna d’or de la naturalesa”. No es tracta 
de cap tornada a un neo-paganisme superficial, sinó de donar a l’amor de l’home i de la dona un con-
cepte de valor central i vital [...] Veig l’amor en un espai feliç on dos éssers inicien en una mateixa 
flama la llei de les metamorfosis» (BARTRA, Sobre poesia, p. 72). 
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Les seves mans arrenquen la flor de les congestes 
dins del seu cor redoblen els timbals de les festes (II, 22-23). 
 
El seu cor interroga els estranys vents encesos 
que troben al seu cos una pau de desert (II, 38-39). 
 
Diguem sense errar-nos, penso: la natura porta els peus a l’ànima. 
 
Rut sent a la seva ànima un pes daurat de poma 
que fa molt més lleugera l’empenta del seu pas (II, 35-36). 
 
Matèria i esperit, podríem dir, al centre de la naturalesa la qual —som al final 

d’aquest cant II— 
 
... als seus ulls admirats, de solitari marbre, 
de glaçada parpella, s’aboca el món despert (II, 41-42). 
 
Ara ja cos i ànima que fan Rut, i Rut i naturalesa que s’ajunten en el cant amb una 

bonica personificació. Diu ella: 
 
Pit radiant del dia, 
la meva mà demana 
els baterecs d’alegria 
del teu cor de magrana (III, 5-8). 
 
També l’estrofa quarta d’aquesta cançó (III, 13-16) amb l’esment dels seus braços, o 

la galta i la boca al cant V, 13-14 i 37-38, i el flanc (II, 29-30), o la cara (VIII, 37). 
No hi ha, però, una Rut perfeta en el poema, evoluciona amb passes endavant i 

alguna enrere des d’un estat anímic negatiu fins al positiu que el somni li pinta. 
«Somni d’esperança» (II, 25), «un somni de llavors» (IV, 21) que a voltes s’esfuma 
(VII, 11-12) i aleshores «els braços de Rut gronxen un gran feix de tenebra» (VI, 19), 
«la tardor, cos endins, / alça un groc canelobre» (VII, 13-14)... Però finalment el somni 
guanyarà: 

 
Fila i gira la boira d’un somni llegendari 
que s’enrotlla, invisible, al seu cor solitari 
fins a fer-se un feixuc cabdell de diamants (VIII, 34-36). 
 
Al costat del somni que va i ve, ànima i cos avancen de la mateixa manera. 
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I dintre de la seva ànima de garlanda profunda 
es desperten els focs i els himnes rituals (II, 11-12), 
 
però el camí és encara llarg, «una llum s’extenua / dins mon cor glacial» (V, 1-2). 
 
La nit és per a Rut fred de lluna a la gorja. 
Son anhel de futur dintre del seu cor forja 
el preludi d’un món que du fruits a sa sang (VI, 1-3). 
 
Avançarà per deixar lentament el pes d’un tristíssim ahir, 
 
Son passat es defensa: tornen murs de crepuscle, 
la lluna dels camins repenjada al seu muscle, 
la veu de Quilió que sondrolla el tossal... (VI, 10-12), 
 
el record del marit mort i la llarga marxa des de la seva terra vers la desconeguda. 

Però vindrà el dia en què es farà el tomb definitiu. Ha conegut Booz, n’ha rebut pa-
raules que canten «una pau de llindars» (VI, 54) «i a diàfanes joies el cor de Rut 
decanta» (VI, 55). Ara sí: «s’allunyen els seus passos de soledat temuda» (VI, 58). El 
poeta confabula, podríem afirmar, l’espai i el temps damunt d’aquesta noia: 

 
Als ulls oberts de Rut, les novelles centúries 
s’anuncien amb astres de verge resplandor (VIII, 68,69). 
 
Aquests dos versos mereixen una pausa. És evident que en aquesta poètica bartri-

ana és la vida que traspassa segles el nervi darrer que configura els personatges i la 
narració, però. Tal volta el fet d’anunciar en aquest punt, gairebé al final del poema, 
«les novelles centúries», algú podria preguntar-se si és una lleu referència a la des-
cendència de Booz i Rut fins a David i més enllà... No m’ho sembla gens ni mica. 
Unes paraules del mateix Bartra m’apuntalen: «mentre l’home no hagi mort la missió 
més important és treballar per aixecar-li la seva consciència de vida», va escriure un 
dia a l’amic Joan Fuster. Més: li afegia en la mateixa carta i a punt seguit: «un autèntic 
poeta és un home més terrestre i real que qualsevol altre».196 I els versos: la vida és a 
la sang; ho canta Rut en una bella estrofa: 

 
Duc una rel eterna 
ensorrada al meu flanc. 

                                                
196 D’una carta datada a Mèxic el 27 d’abril de 1952 a FUSTER, Correspondència, p. 148. 
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Esperons de lluerna 
sento a la meva sang (V, 29-32). 
 
Fins Booz és vist com un «déu de sang» (VIII, 49). L’amor és figurat com «l’ocell 

de la sang» (VIII, 62). Per això mateix diu Rut: «—Dintre la meva sang hi ha una por 
de corol·la» (VIII, 20). Però passarà i serà l’amor. «Sanglota el cant d’un rossinyol» 
VIII, 42). 

«En el cas de Rut, es tractaria de la “terra nova”, la vivència de l’amor i l’espe-
rança en el futur», ha escrit Feliu Formosa. Rut baixa a l’era per a trobar-se amb Booz, 
«una alta ona immensa / s’esberla a la seva ànima, presa d’eternitat» (VIII, 44-45), 
diuen els versos quasi a la meitat del cant que avançarà majestuós fins al final i el 
qual, assegura Formosa, «em sembla reflectir un element característic d’alguns poe-
mes de Bartra basats en un mite: el poema creix cap a una definició exaltada del per-
sonatge i de les seves experiències».197 L’experiència de l’amor, al centre de l’expe-
riència del viure. 

 
 
RESUMIDAMENT 
 
Tres són les figures humanes que s’alcen davant nostre des dels versos d’aquests 

poemes. Figura humana feta amb els tres personatges. 
La primera la podem anomenar ideal —ja ho hem dit— per una poètica romàntica 

en Hugo i neoromàntica en Bartra. La força de l’amor creix sota un cel estelat i es 
fusionen l’home admirable i la jove vídua. Només cal en aquesta idealització fer-hi 
una remarca, la que diferencia els dos poetes. En el francès, la idealitat s’acompleix 
en l’enllaç religiós; dels dos amants en descendirà el més gran rei d’Israel i el Messies 
cristià, per disposició divina. En el poeta català, tot s’acompleix per la sola llei de 
l’amor entre un home i una dona units en comunió amb la terra, amb la natura que per 
ells continuarà en esplet de vida vers el futur. Allunyats de la dimensió religiosa, la 
figura humana aquí projectada ofereix un resultat «del tot nou perquè els protagonistes 
del mite, i les seves accions, tenen una simbologia completament diferent pel fet d’ha-
ver estat combinades i projectades sobre un tot nou, el de la fantasia bartriana». Des 
de la Bíblia i a l’ombra d’Hugo «aquesta nova èpica —ha escrit abans de les ratlles 
precedents el professor Julià— no funciona de manera plenament narrativa, sinó que 
pren una història mítica i la fragmenta, aprofitant del curs narratiu aquells elements 
que li interessen, i remarcant dels herois aquells atributs que li són més necessaris per 
ressaltar algun aspecte humà que, al capdavall, és el que més li interessa de 

                                                
197 FORMOSA, «Els mites a l’obra de Bartra», p. 76 (les dues citacions). 
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comunicar».198 En aquest poema, Bartra anuncia ja com bastirà els futurs mites de la 
seva obra. Ho fa en aquest primerenc amb una idea «messiànica del quefer poètic, 
heretat també del Romanticisme, [que] dugué Bartra a voler restablir als seus contem-
poranis el sentit sagrat de la terra [...] En una escenificació de la idea de l’etern retorn, 
nuclear a la seua obra, Bartra hagué de tornar al passat mític ancestral per a poder 
projectar-se esperançadament vers el futur», com ho ha vist el professor Joaquim Es-
pinós precisament a propòsit del Poema de Rut.199 Hi afegirà encara, ratlles endavant, 
que «es tracta de la mística panteista, que du a l’autor establir vincles indissolubles 
entre l’home i la natura» i ho ressalta amb el final del cant IV quan «Rut, entrant als 
rostolls, cull la primera espiga» (v. 46); «la consumació amorosa, a les dues estrofes 
finals, és presentada com una hierogàmia entre cel i terra». Lògicament acaba la seva 
lectura amb afirmacions com aquestes del tot assumibles: en el poema hi ha «una 
natura fèrtil, esplendent, que, en la seua força generadora, aboleix el passat errant de 
Rut i li augura un futur fructífer. Al “Poema de Rut” trobem, doncs, un nou tractament, 
de caire miticonarratiu, del tema de l’optimisme vital, present als poemes de guerra i 
exili de les dues parts del llibre [on és publicat el poema]».200 

En aquesta figura humanoterrena de Booz i Rut, Noemí, superant també el passat 
negre, s’afegeix a l’optimisme quan agença la seva nora per a les noces i li parla amb 
to de joia continguda. Rut ho percep i li diu «mare» (VIII, 10). Noemí afegix més 
mots esperançats provinents, no cal dubtar-ne, del seu propi ànim refet: 

 
... Ta boniquesa esclata: 
les teves mans, Rut, semblen llançadores de plata 
i el teu cos resplandeix com el tronc d’un til·ler (VIII, 13-15). 
 
L’he escrita a raig, la paraula «auroral», pàgines enrere, però ara cal fixar-hi 

l’atenció. «Salta als ulls, en primer lloc, que el tema de l’home, lluny d’ésser un espai 
circumscrit i definit dins el bloc de la seva poesia, n’és, al contrari, tot el substrat, tota 
la saba i tota la florida [...] L’home és, primer de tot, en Bartra, el “fill de la terra i del 
cel estrellat”, “condemnat a viure”, “temporal criatura”, que, malgrat tot, “vol néixer”. 
I, tot això, a despit de la misèria i del dolor que comporta l’ofici d’ésser home [...] 
L’home bartrià és el “germà”, el “germà de tot somni que tragina la llum”, l’home 
auroral i universal que llança amb Arnau la seva complanta des de l’Empire State 
Building».201 Són expressions i cites poètiques de l’autor que el professor Miquel Dolç 
escriu en dues denses pàgines entorn de la supremacia de l’home en l’obra bartriana. 

                                                
198 JULIÀ, «“El cant em fa i em transforma”», p. 51 (els dos fragments). 
199 ESPINÓS, La imaginació compromesa, p. 46. 
200 Ibídem, respectivament, p. 48, 49, 51 i 52-53. 
201 DOLÇ, «Constant en la poesia d’Agustí Bartra», p. 12-13. 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

136   

Les acaba amb aquestes altres paraules, com una definició, d’ell: «Soc el jo en el tu 
del món».202 A propòsit de la Rapsòdia d’Ahab, ha escrit el professor Sam Abrams: 
Bartra «ens proposa un model d’home més respectuós, més conciliador, més reconci-
liador, més agraït, més emprenedor d’accions que beneficiaran la col·lectivitat, més 
humà, més conscient: l’home total. El que el poeta Bartra anomenava l’Home Auro-
ral»,203 i que ja apunta en el poema aquí comentat. «Quan les idolatries temporals d’ús 
i abús s’esfondren perquè trinxen l’home social, el poeta del nostre temps alça els seus 
mites radiants i convulsos o revitalitza els vells somnis encarcarats per les mecàniques 
del costum i eixampla la gran estrofa de l’esdevinença humana en funció de l’Ésser i 
de l’Esperit, i acata l’aurora indivisa».204 Corrobora aquesta mentalitat i visió bartria-
nes la interpretació del professor L. Soldevila. Bartra és «l’home que creu en l’aurora 
perquè la mort no existeix. Bartra nega sempre la mort (contràriament al que en pen-
sava Eliot). La religió bartriana es basà en el principi cosmogònic on la mort és una 
de les formes de vida. Per tant, la vida no acaba en la mort, continua, per un procés de 
metamorfosi. I així a La noia del gira-sol, Bartra hi afirma. La mort, perquè tingui 
sentit, no l’hem de morir, sinó viure-la, i vivint-la, negar-la».205 «Existència significa 
destí i integra, per a mi, una filosofia agonal de l’home presa del sentit de la terra. 
Ésser, l’ésser consistirà en una possessió espiritual de la realitat, d’una realitat sus-
ceptible d’ésser transformada en vivència. Així, el No-Res, l’angoixa, la soledat, l’al-
tre, l’absurd, àdhuc la mateixa mort, seran nocions i conceptes desbordats per una 
consciència nupcial de la vida i per la certesa que la terra rau sempre a l’abast, en 
disponibilitat oberta».206 Penso que ja no calen ni més versos ni proses per copsar 
plenament el pensament poètic i humà d’A. Bartra, llevat —en parlarem— de la di-
mensió ètica que també explicita un cop i un altre clarament. 

La segona figura humana ens la dona la Noemí d’Y. Goll. Ella, en el poema, es 
fa el nosaltres del poble jueu. N’és la filla i la veu que recorda, sap i proposa un canvi 
de rumb perquè també té el somni i l’esperança d’un futur millor. Com a veu del passat 
és, per a nosaltres, la memòria del sofriment, del mal infligit... perquè hi hem estat —i 
hi som— implicats. És la veu que crida al nou demà, el que vol no solament per al seu 
poble, sinó per a tota la humanitat (v. 122-123). 

                                                
202 Ibídem, p. 14. Els mots de Bartra són tretes del cant VI del poema Quetzalcòalt. 
203 ABRAMS, «La “Rapsòdia d’Ahab”», p. 57. 
204 BARTRA, «Poesia i mite», p. 36. 
205 SOLDEVILA, «Agustí Bartra: poeta auroral», p. 19. I entre molts altres, justament en el poemari 
L’home auroral, podem llegir aquests versos d’«Estances I»: «Oh vida de la vida, dansa l’arbre llibert, 
el bes de la natura, l’onada gentilícia / el vol del fum, el llarg sexe del solc, el part de la muntanya, / 
mentre l’aigua i les flors et diuen el seu nom!». 
206 Paraules inicials que encapçalen les notes que el mateix poeta ha posat al llibre Ecce homo. Elegies 
(BARTRA, Obra poètica completa, p. 455). 
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La tercera figura no es desprèn dels personatges bíblics, o només d’un, si no és 
juntament amb la veu del poeta. La Rut de C. Torner també es pregunta pel demà. 
Però ho fa d’una altra manera que els poemes cronològicament precedents. Ara el 
poeta ha de fer visible aquesta pregunta, tal volta la resposta... amb les seves paraules 
perquè cal que elles «alcin ponts en la nit entre dos idiomes» (v. 58). Em sembla, i no 
voldria equivocar-me, que aquí «idioma» és un mot simbòlic —i els «ponts», és clar. 
L’idioma del viu poeta amb el de la morta M.-M. Marçal, sí. Però igualment el del 
poeta i el de la Rut que s’interroga. El de qui essent conscient que en el poema hi ha 
molt més que uns sols versos dedicats arran d’una anècdota a l’Ateneu barcelonès... 
L’idioma de qui com a escriptor ha narrat el dolor de l’exili en L’estrangera, i l’espe-
rança. El de qui s’ha atrevit a preguntar-se «per què us vam abandonar? Per què ja 
ningú no parla seriosament de Bòsnia? No paro de preguntar-m’ho. N’hi ha que diuen 
que el gran canvi, després de la caiguda del mur de Berlín, és que els qui prenen de-
cisions a Occident han dividit el món en dues àrees governades per lleis de la gravetat 
diverses. D’aquesta banda tot és greu, tot pesa, la globalització està en marxa, les 
agendes van totes plenes a vessar, el temps és or i no n’hi ha per a batalles perdudes. 
De l’altra banda, de la vostra, Zuhra, ni la mort no pesa i fins i tot l’irreparable és 
tractat com una anècdota: ho són les vides del bosnià, del txetxè, el cap d’un liberià 
damunt la taula...».207 

Realitat de mort crua, esperança de vida... Des de les figures humanes d’Hugo i 
Bartra. O des de la inquisitiva Rut de Torner. Què li contestarem a aquesta? Què farem 
perquè sigui realitat l’esperança d’aquelles? Avui, en els versos i obra de C. Torner, 
es presenta el repte d’un món globalitzat pel moviment incessant i imparable dels qui 
emigren. Aquesta és gairebé la més greu i estesa manifestació de la negativitat del 
nostre avui. La realitat «estranger» que creix, però, no solament en l’emigració pura i 
simple dels desplaçats, sinó també pels milers que sense moure’s de casa són foragi-
tats del ritme del món. Des dels menys dotats intel·lectualment fins als qui per l’edat 
avançada ja no poden seguir els canvis accelerats en el món del treball. Els sense feina 
i els avis sols o amb companyies postisses. Breument: tot el que no pot enganxar-se a 
l’engranatge del diner, del guany de fama ràpida i a l’aparença llampant és abocat 
a l’exili. Els versos, si no m’he foraviat, des del blau cel de V. Hugo a la incertesa que 
amara els de C. Torner, em retornen les paraules de George Steiner al començament 
d’aquest capítol. Si allà hi són escrites, aquí les hauria de repetir repussades: «El text, 
l’obra d’art, la composició musical [...] no solament demana recepció comprensiva. 
Exigeix reacció. Se suposa que hem d’actuar “de nou”, que hem de traduir la resposta 

                                                
207 TORNER, L’arca de Babel, p. 27-28. 
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en eco i la interpretació en conducta. L’hermenèutica té una frontera comuna amb 
l’ètica».208 No hi ha discussió possible. O el pur entreteniment com a pura inconsciència. 
  

                                                
208 STEINER, Errata, p. 37. 
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VI. QUÈ DIU EL COMENTARISTA? 
 
 
 
 
 
 
 
Confio que el lector em donarà un marge de confiança per acceptar la interpretació 

dels poemes feta en el capítol precedent, treballada amb un cert esforç d’objectivitat. 
Tanmateix sé que no hi és del tot, l’objectivitat, perquè, vulgues o no, les preferències 
i les obsessions que arrossegues lluquen ça i lla. Per confessar-ho explícitament enceto 
noves pàgines. Assegurar que els poetes m’han posat damunt la taula d’estudi el tema 
de Déu i el de l’home, vull dir que l’home i Déu són d’alguna manera —apropiant-
me i ampliant-ne l’abast— el que diu el títol d’un poemari d’Alain Bosquet, Le tour-
ment de Dieu. No pas el d’Ell —potser també?—, no, el meu quan em poso al Seu 
davant. «A-t-on le droit de se dire croyant —loin des dogmes et des prières— par 
intermittence?»209 es pregunta com a persona al capçal dels seus poemes entorn de 
Déu. Ves a saber, però sospito que per ara som condemnats, alguns o bastants, a fer 
camí al pic del sol amb una llanterna encesa a la recerca de Déu i de l’home, a inter-
mitències... Ens reca el passat esmunyit entre els dits i l’horitzó és massa emboirat per 
mantenir tothora la calma i l’esperit tensat... Amb intermitències. 

No per anecdòtica i vella la imatge de Diògenes de Sínope deixa de ser avui la de 
qui també camina per la plaça dels homes del segle XXI. Una estranya plaça feta 
de ciment enllà el portal de casa i ficada a casa per obra d’internet (si no el deixes de 
banda). Si més no, a ser anecdòtic s’exposa sempre qui perquireix i ho vol fer com 
l’antic filòsof que anava dient «cerco un home» i que hi afegia «τούς ἀγαϑούς ἄνδρας 
ϑεῶνἔλεγε εἰκόνας εἷναι / els homes bons són icones (imatges) dels déus».210 I fer-ho 
després de la interrogació que Carles Torner deixa a l’aire amb els seus versos de Rut 
desvetllada. 

 
 

                                                
209 BOSQUET, El turment de Déu, p. [10]. 
210 L’anècdota de la llanterna, per la redacció del text, sembla que es repetí més d’una vegada. Es 
llegeix al llibre VI, 41 i la citació grega copiada a VI, 51 (DIOGENIS LAERTII, De Vitis Philosophorum, 
I, p. 266-267 i 271; versió catalana a Vides dels filòsofs, I, p. 342 i 346). 
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QÜESTIÓ D’IMATGE 
 
«Icones dels déus», deia Diògenes. «Faciamus hominem ad imaginem et simili-

tudinem nostram / fem l’home a imatge i semblança nostra» (Gn 1,26) tradueix el llatí 
de la Vulgata i es repeteix de cap a cap de la Bíblia hebrea fins al Crist de Pau de Tars, 
«ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ	Θεοῦ / qui és icona (imatge) de Déu» (Col 1,15). Sí, també Adam 
«genuit ad imaginem et similitudinem suam / va engendrar a imatge i semblança seva» 
(Gn 5,3). Més. «L’home ha fet el diable a la seva imatge», diu Ivan Karamàzov al seu 
germà Alioixa.211 Ho tinc present quan prolifera l’ofici «d’assessor d’imatge» i s’en-
senyen mil tècniques de fotografia, de cinema, de televisió i s’estampen cartells a 
milers en l’era de la imatge, la nostra, diuen. Qui o què és Déu? Qui o què és l’home? 
Només accedim a la resposta per la imatge sonora de la paraula o la visual de les arts 
plàstiques o per la grisa i monòtona de cada dia... O per una intuïció que ja no es pot 
expressar si no és a mitges amb imatges secundàries i ambigües. «Bien pudiera ser 
que nuestra civilización, tan representativa en hábitos de lenguaje y formas estéticas, 
no hubiese evolucionado de no haber violado, inconscientemente quizá, el mandami-
ento que prohibía la confección de imágenes, de no haber, en su siempre renovada 
mimesis, concebido una «imagen» de Dios y del mundo [de l’home ensems] en la 
palabra».212 No cal recordar la llarga història de la lingüística i la semàntica del passat 
segle XX ni tan sols el títol d’un poemari del meu mestre José M. Valverde, Ser de 
palabra.213 Som paraula... i ulls... i olfacte i gust i tacte per admirar l’entorn, recordar 
el pretèrit, somniar el futur, per plorar-hi i per somriure-hi. 

El professor Josep Hereu, seguint el camí dels més antics testimonis de la nostra 
tradició semítica i hel·lènica, però a redós del pensament que hi va saber fer una de 
les grans rases de la modernitat, això és, la filosofia kantiana, ens proposa afegir una 
altra pregunta a les tres que va formular el pensador de Königsberg. «Què puc admi-
rar?, atès que la capacitat d’admiració és una de les claus que impedeix cloure el pos-
sible sistema kantià».214 A partir d’aquesta constatació proposa de tenir a la conscièn-
cia aquesta obvietat: «el judici estètic fa pensar molt, però no és objecte de 

                                                
211 DOSTOIEVSKI, Els germans Karamàzov, p. 273. 
212 STEINER, Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?, p. 156-157. Afegim-hi un dels principis 
rectors de la poètica d’A. Bartra: «la poesia és feta amb paraules, però la finalitat de la poesia no és la 
paraula» (FUSTER, Correspondència, p. 88). 
213«Para dejar atrás mi nombre / y hablar por todos juntos, yo no sé / si servirá la voz que tengo, / si 
valgo ya para ese menester: / contar del hombre, extraño y sorprendente / [...]» (VALVERDE, Ser de 
palabra y otros poemas, p. 13). 
214 HEREU, «L’estatut del discurs sobre Déu en el pensament modern», p. 153. «Què puc admirar?, no 
forma part de les tres preguntes clàssiques de Kant, però és potser, pel que a nosaltres ens interessa, la 
més fonamental. Món sensible i món moral, naturalesa i llibertat, no poden ésser dissociats, ja que la 
llibertat està destinada a expressar-se en el món sensible» (ibídem, p. 154). 
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coneixement». D’aquí se segueix que «si és possible de trobar proposicions amb sentit 
que escapin a la noció de veritat com a edequació» trobarem una altra mena de res-
posta i tot seguit afirma: «la poètica, com a figura lingüística, escapa a la regla de la 
veritat com a adequació. Poètica i simbòlica ens mostren els trets d’una veritat que no 
és adequació, sinó manifestació».215 Al capdavall, ara dic: mirem la manifestació de 
la realitat i escoltem la paraula no per la seva atracció de bellesa, sinó per un impuls 
d’admiració i d’esfereïment que gosem alçar en el nostre interior perquè tot ens sigui 
una imatge acollida o que construïm. Que més enllà de l’adequació raonada i calcula-
ble, possible o no, puguem copsar i transmetre el sentit d’una manifestació intuïda. 
Fer-ho de la presència de l’altre perquè si hem gosat admirar-nos de tot allò que per-
cebem no podrem deixar de fer-ho confiadament també de qui ens és semblant. 

 
En la expresión un ser se presenta a sí mismo. El ser que se manifiesta asiste a su propia 
manifestación y en consecuencia me llama. Esta asistencia, no es lo neutro de una ima-
gen, sino una solicitud que me toca desde su miseria y desde su Grandeza [...] La expre-
sión no brilla como un resplandor que se expande a espaldas del ser radiante, que es tal 
vez la definición de la belleza. Manifestarse asistiendo a su manifestación implica invo-
car al interlocutor y exponerse a su respuesta y su pregunta [...] El ser que se expresa se 
impone, pero precisamente al llamarme desde su miseria y desde su desnudez —desde 
su hambre—, sin que pueda hacer oídos sordos a su llamada [...] Esta unión entre la 
expresión y la responsabilidad —esta condición, o esta esencia ética del lenguaje— esta 
función del lenguaje anterior a todo desvelamiento del ser y a su resplandor frío permiten 
sustraer el lenguaje al yugo de un pensamiento preexistente [...] el plano ético precede al 
plano de la ontología.216 
 
Així parla Emmanuel Lévinas al centre del seu llibre que subtitula com un «essai 

sur l’extériorité» de l’ésser, en l’epígraf «rostre i ètica». Per això mateix pot escriure-
hi aquestes dues paraules, «miseria» i «Grandeza», com si diguéssim els dos pols de 
l’existent (físic o mental, present o passat, o futur: el tot), cosmos, home i transcen-
dent. ¿No serà que la innocència perduda, la qual com un fantasma persegueix tota 
cultura i cada un dels homes, no és altra cosa que la capacitat d’admirar-nos i d’esgla-
iar-nos confiadament de tot el que ens envolta i ens és més intern a les pròpies entra-
nyes? Nets de cor amb els ulls oberts. Ens entrarà la bellesa i la lletjor, el bé i el mal, 
esdevindrem corpresos de claror i aterrits de fosca, n’intuirem el sentit encara que no 
en copsem la seva veritat nua per la mesura de cap lògica. I amb una nova requesta 
més intensa que la segona pregunta kantiana —«què haig de fer?»— sabré que la 

                                                
215 Ibídem, p. 155. 
216 LÉVINAS, Totalidad e infinito, p. 213-214. 
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meva resposta és la responsabilitat ètica davant de tota l’alteritat: la del món, la de 
l’home, la del transcendent. 

 
 
LA VISIÓ DE L’HOME 
 
La paraula del poeta m’ofereix una imatge de l’home. Em mira i cal que hi res-

pongui. Quina és la imatge que d’abans ja en tinc? La que pels versos se m’il·lumina? 
Com actuo davant de la seva mirada? Els entesos venen a dir-nos que fou, quan s’es-
colaven els mateixos anys per a Sòcrates, el filòsof cirenaic Aristip qui per primera 
volta feu servir la paraula anthropismós, això és: «humanitat».217 L’abstracció ideal, 
si es vol, que ens permeti de veure la dignitat de cadascú encara que sigui darrere del 
rostre ensangonat, famèlic o trist, aquell que no té bellesa. Que mirant tots els que ens 
passin pel costat i ens aboca la premsa i la TV siguin individuats en la dignitat de la 
nostra imatge d’humanitat. «En la meva obra (i d’això en soc ben conscient) hi ha un 
afuament trèmul que projecta les visions cap al futur. Aquesta és la meva mística i, 
quant al meu vitalisme simbòlic, el vull xop d’humanitat»,218 confessava Agustí Bar-
tra a Joan Fuster. Que ho pugui confessar el comentarista. L’home de Hugo, el de Goll 
i el de Bartra. El que és projectat vers el demà en una plenitud serena. El de l’amor i 
l’esperança. Però ensems l’home del cant IV del poema de Goll, el del gueto i el ca-
labós, el convertit en cendra o llançat al mar. L’home que hi ha en la pregunta, repe-
tim-ho, de Torner, «sabré donar paraules [...]?». Alçaré una imatge creïble, per a mi 
mateix i els altres?  

 
Le temps, le langage et la subjectivité dessinent un pluralisme et, par conséquent, au sens 
le plus fort de ce terme, une expérience: l’accueil par un être d’un être absolument autre 
[...] L’expérience fondamentale que l’expérience objective elle-même suppose —est 
l’expérience d’Autrui. Expérience par excellence [...] La conscience morale est préci-
sément cette droiture. Le visage d’Autrui met en question l’hereuse spontanéité du moi, 
cette joyeuse force qui va. La foule à la quelle le Comte Rostopchine, dans Guerre et 
Paix, a livré Verestchagine, hésite, devant son visage qui rougit et pâlit, à faire violence, 
dans «un sentiment d’humanité tendu à l’extrême»; le peuple garde le silence à la fin de 
Boris Godounov, devant les crimes commis por les puissants.219  
 

                                                
217 La llegim així: ἀνϑρωπισµοῦ en DIÒGENES LAERCI, Vides dels filòsofs, II, 70. 
218 FUSTER, Correspondència, p. 130. Per això mateix li deia un altre dia que «en lloc dels petits i 
perfectes poemes de l’egolatria eixorca, cal anar a les grans síntesis i visions, retornar a la profecia i a 
la humanitat essencial. Això no ho poden fer els estetes, però sí els creadors amb consciència gentilícia. 
I aquests seran escoltats» (ibídem, p. 88). 
219 LÉVINAS, Dificile liberté, p. 325-326. 
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L’altre, el qui és al carrer cada dia, frec a frec gairebé dels teus passos; el que et 
porta la paraula ajustada pel geni de Tolstoi i agraciada pels de Puškin – Musorgskij. 

Segurament que no té excusa un paràgraf amb citacions variades, balderes més 
que no pas menys si d’allò que cal parlar és de l’home del carrer, avui. L’home dels 
poetes és l’esperó. Una imatge fixa d’un temps ja pretèrit malgrat ésser d’ahir. És 
l’anunci esperançat, també, de l’home auroral (mantenint la imatge bartriana). Tan-
mateix... Sort en tenim dels poetes perquè ara, aquí i demà serà igual, allò que impera 
és una llau d’imatges de la vida humana acompanyada d’uns mots sentenciosos: cal 
estar informats. El resultat és que hom té, tinc (i vós, lector?), la impressió que tots 
estem abocats, inconscientment uns molts i uns pocs a despit de vigilar, a fer una tria 
de tanta quantitat d’informació rebuda i al capdavall ens fem la imatge de l’home 
hodiern a mida. Si a més a més sabem, i ho sabem certíssimament, que una part del 
que corre pels mitjans de comunicació de masses —no és enganyós el mateix mot?— 
és fals, manipulat i censurat, quines imatges d’humanitat s’escampen? Quins judicis, 
segons la tria de cadascú, no cauran sobre les persones concretes? Situem-nos lluny, 
però, d’enyorar l’extrem d’altres èpoques (que mai no foren monolítiques, evident-
ment) en les quals sobresortia socialment una imatge i hom s’hi ajustava o se’n sabia 
allunyat. La imatge de l’home, posem per cas, del Renaixement. Però, generava una 
ètica concorde en la majoria de les persones? Els qui detentaven el poder se n’omplien 
la boca, però actuaven... Oi que no cal continuar la frase? Sí, d’acord que escassejaven 
flors i violes a l’home del carrer en temps de Renaixement —i de la Il·lustració i els 
que han vingut després—, però ens n’ha restat aquell «home al centre del món», es 
dirà. Sí, concedim-ho. Però ara potser hem d’acceptar que s’assenta amb solidesa al 
terra un altre home: uns homes i dones més insensibles a l’altre que potser no ho fou 
tan descaradament en temps passats. L’altre és sempre tan llunyà... L’altre, no depèn 
dels que com a polítics organitzen el món? L’altre és global i es difumina... Ja s’ha 
escrit: comunicació de masses, i la massa és amorfa, no té perfil, ja no és una imatge 
d’home. 

Si un paràgraf s’entinta amb citacions, però l’altre amb, diguem, lamentacions 
dissimulades o retòriques preguntes, no ens hem mogut d’enlloc. La reflexió s’es-
mussa i l’actuació s’ajorna. Tanmateix... Sort en tenim dels poetes perquè ens mostren 
atemporalment, tot i la seva historicitat, quina és la imatge, quin és el rostre de l’home 
indefugible que ens demana admiració i esfereïment, actes d’imitació i compromís de 
canvi. Ens ho diuen els versos, i també ho ha redactat amb prosa el pensador: «la 
presencia del rostro —lo infinito del Otro— es indigencia, presencia del tercero (es 
decir, de toda la humanidad que nos mira) y mandato que manda mandar. Por esto la 
relación con el otro o discurso es, no sólo el cuestionamiento de mi libertad, la llamada 
que viene del Otro para convocarme a la responsabilidad, no sólo la palabra por la 
cual me despojo de la posesión que me constriñe, al enunciar un mundo objetivo y 
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común, sino también la predicación, la exhortación, la palabra profética».220 D’una 
manera més breu ho diu en un altre llibre: «no és el concepte “home” el que fonamenta 
aquest humanisme, és l’altre». Ho ha recollit Clara Gomis just a l’inici del seu estudi 
sobre E. Lévinas que comença amb aquest capítol: «I. L’ètica com a sentit».221 Cap-
girem l’expressió, així: el sentit és l’ètica; la significació darrera només ens arriba en 
l’acció en favor de l’altre. 

 
 
La Rut desvetllada 
 
Llegeixo una història d’emigrants, com tantes altres, no per més bonica menys 

punyent. Si no insensible, potser indiferent al primer vers. Però si llegeixo per conèi-
xer o fins gaudir del poema, el poeta que hi parla m’allunyarà de la diguem-ne neu-
tralitat de lector al sofà. Em portarà al pati de l’afecte envers una poetessa, obtindré 
la coneixença d’una altra escriptora i d’uns personatges admirats per l’una i l’altre. El 
poeta em portarà com qui no vol a pronunciar els seus dubtes: «¿sabré donar paraules 
a aquella dona [...]?» (v. 22-23) De fet, el poeta no avança, resta amb la seva pregunta 
penjada a l’aire. Me la deixa. També hi resten les preguntes que es fa Rut: «I com es 
farà això? Com podrem sobreviure?» (v. 34). Me les fa. Lector, qui siguis, «Qui pot, 
com fa la bíblia, / gosar descriure el crit, els noms, la set, l’espera, / l’amistat al de-
sert?» (v. 16-18). Per aquelles coincidències que no tenen explicació, penso que haig 
d’afegir a les paraules dels versos les de la prosa: «Però ho pot algú explicar? Ho 
podrà algú? El dubte em ve des d’aquest primer instant. Som a 12 d’abril 1945, l’en-
demà de l’alliberament de Buchenwald [...] em ve un dubte sobre la possibilitat d’ex-
plicar-ho. No és pas que l’experiència viscuda sigui indicible. Ella ha estat invivible, 
que és tota una altra cosa, com es comprendrà fàcilment. Una altra cosa que no con-
cerneix pas la forma d’una narració possible, sinó la seva substància. No pas la seva 
articulació, sinó la seva densitat. No aconseguiran aquesta substància, aquesta densitat 
transparent, no altres que aquells qui sabran fer del seu testimoniatge un objecte artís-
tic, un espai de creació».222 Una ullada a la nota ha confirmat al lector la font d’aquest 
text. El jove que sobrevisqué ho ha escrit de gran a les primeres pàgines 

                                                
220 LÉVINAS, Totalidad e infinito, p. 226. 
221 És, endemés, el subtítol general del llibre: GOMIS BOFILL, Emmanuel Lévinas. 
222 «Mais peut-on raconter? Le pourra-t-on? Le doute me vient dès ce premier instant. Nous sommes 
le 12 avril 1945, le lendemain de la libération de Buchenwald [...] un doute me vient sur la possibilité 
de raconter. Non pas que l’expérience vécue soit indicible. Elle a été invivable, ce qui est tout autre 
chose, on le comprendra aisément. Autre chose qui ne concerne pas la forme d’un récit possible, mais 
sa substance. Non pas son articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette den-
sité transparente que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de 
création» (SEMPRÚN, L’écriture ou la vie, p. 23). 
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autobiogràfiques «per contar-los el fum del crematori, l’olor de carn cremada sobre 
l’Ettersberg, el passar llista sobre la neu, les feines assassines, l’esgotament de la vida, 
l’esperança inexhaurible, la salvatgeria de l’animal humà, la grandesa de l’home, la 
nuesa fraternal i devastada de l’esguard dels companys».223 Aquesta prosa i els versos 
han dibuixat el mateix tapís. El crit, els noms, la set, l’espera, l’amistat al desert; el 
crit als narius de carn humana cremada, els números perquè han esborrat els noms, 
l’esforç que assedega, l’esperança que espera, la fraternitat en la salvatgeria d’un 
camp de concentració. Amb paraules simples: la inesborrable herència de l’horror del 
segle XX i la immensurable massa d’exilis i migracions del moment present. 

Repetim que el poeta no amaga pas la intenció primera dels seus versos en con-
fessar «soc només una veu que et vol retre homenatge» (v. 47) —a Maria Mercè Mar-
çal—, però hi ha els altres versos i sabem pel context que una idea central hi senyoreja, 
la d’«estrangeria». «L’estranger fa experiència de la pèrdua del seu pensament cor-
rent, que no sol ser posat en qüestió. Toca les seves pròpies fronteres. S’ha desorientat 
en les normes de conducta. No sap quin és el seu nou estatut en el grup que l’acull. 
Què significa, per a la mirada de l’altre, ser estranger?».224 I quan no és acollit? I quan 
la seva presència endureix la mirada? Dues són les solucions bàsiques que s’han de 
prendre. Enfront de tots els ulls, per desgràcia majoritaris, endurits davant de qui ve 
d’un altre país, s’han de subvenir sense dilació les necessitats bàsiques, donar de men-
jar a qui té fam, donar de beure a qui té set, vestir el despullat —com s’aprenia abans 
anant a doctrina—, proporcionar casa i treball, breument: uns papers que reconeguin 
la persona. Papers, l’autoritat; aliment, aixopluc i feina, tothom. La segona, l’encaix 
cultural. Doncs heus ací que avui hom parla d’interculturalitat en abstracte i no es 
solucionen les primeres necessitats. Així, pel que sabem, passa arreu. La boca plena 
d’enriquiments culturals, però els immigrants són rebuts per l’alcavota misèria i el 
rebuig generalitzat, vestit de discursos i de bufones (oh, els dobles sentits!) propostes 
polítiques mai no dutes a la pràctica. És el panorama de cap a cap del planeta. Alguna 
excepció? Una flor no fa estiu. «¿Qui pot [...] gosar descriure...?» (v.16-17). I la poe-
tessa respon al poeta, «Sí, puc fer-ho» (v. 20). És la gosadia, cert, dels poetes, el do 
de la seva paraula que descriu per trasbalsar-nos. També és cert que reconeix la im-
possibilitat o dificultat d’expressar el dol de la viudetat si aquest dolor no és viu en 
ella. La insistència: «Rebel?» (v. 21). És directa l’al·lusió a la poetessa que es va 
presentar com a tres voltes rebel al primer poemari. Ella i Renée Vivien, rebels. Elles 

                                                
223 «[...] pour leur raconter la fumée du crématoire, l’odeur de chair brûlée sur l’Ettersberg, les appels 
sous la niege, les corvées meurtrières, l’èpuisement de la vie, l’espoir inépuisable, la sauvagerie de 
l’animal humain, la grandeur de l’homme, la nudité fraternelle et dévastée du regard des copains» 
(ibídem, p. 22). Un altre testimoni semblant, el de Sarah Kofman: «La seva mort dura encara [...] Perquè 
era jueu, el meu pare és mort a Auschwitz; com no pas dir-ho? I com dir-ho? Com parlar d’allò davant 
del qual cessa tota possibilitat de parlar?» (tret de CHAVARRIA, Etty Hillesum, p. 28). 
224 TORNER, El principi acollida, p. 92. 
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i la Rut de la Bíblia. La dona rebel al destí. «No l’espanta la tomba» (v. 21). Resposta 
de poetes? Sí, però no solament. És la resposta de qui té consciència d’estar sempre 
davant de l’altre; ésser gràcies a l’altre si s’és per a ell. 

«Com podrem sobreviure?» (v. 34) es pregunta Rut mirant la tristesa al rostre de 
la seva sogra. Poques ratlles enrere he escrit que per aquelles coincidències que no 
tenen explicació... Ho repeteixo perquè els mots del poeta pronunciats per Rut con-
corren amb els que durant segles s’han fet els rabins d’Israel a l’hora de comentar un 
dels que en aparença era tema de primer ordre en el llibre bíblic. La qüestió del levirat. 
Escapar de la misèria gràcies al parent a qui corresponia etc., etc. Doncs heus ací que 
«la tradition rabinique a refusé a considérer le second mariage de Ruth comme l’acom-
plissement du commandement du lévirat. Ce mariage perd donc sa nécessité devant 
la Loi divine, et ne traduit plus qu’un acte de charitable d’un personnage riche et puis-
sant envers une misérable veuve d’origine étrangère [...] le mariage de Ruth et de Boaz 
perd une grande partie de sa portée puisqu’il n’est plus que le fuit d’une idylle ou d’un 
acte de pieté, tout a fait contingent».225 Ara bé, cal afegir, tanmateix, que va ser Mošè 
ben Nahmànides de Girona (1194-1270) qui «le premier à ma connaissance dans les 
melieux fidèles à la halakha rabbanite, introduit l’idée que le mariage en jeu dans le 
livre de Ruth est un lévirat».226 És cosa objectiva en aquesta qüestió el fet d’interpre-
tar-lo d’una o altra manera en els versicles que el determinen (Dt 25,5-10), això és, el 
germà de sang del mateix pare o bé un altre de la família. Tanmateix no deixa de 
sorprendre la unanimitat durant tants de segles.227 Sembla, doncs, que és ben asse-
nyada l’exclamació següent: «cependant, il est clair que l’auteur du livre de Ruth est 
allé beaucoup plus loin et qu’il n’a pas écrit un pamphlet pour défendre les mariages 
mixtes!»,228 i ho aclareix amb la lectura atenta sobre l’anonimat del parent que hauria 
d’exercir el levirat en primer lloc. A part d’aquesta línia d’interpretació, hi ha, evi-
dentment, la principal qüestió referida a la porció d’ascendència no israelita que hi ha 
en el rei David. És justament per aquesta raó davídica que «la force d’interpellation 
du livre de Ruth va infiniment plus loin qu’un plaidoyer en faveur d’un certain libé-
ralisme envers les mariages mixtes!».229 El tema davídic sí que és present en el poema 
de V. Hugo, no en el de C. Torner, ni ho és aquí. Més ens importa centrar l’atenció en 
l’aspecte dolorós de l’estrangeria a la qual hom pot anar-hi —compte!, lector, amb la 
interpretació següent— per infidelitat a la seva obligació humanitària. Sí. El Midraš 

                                                
225 Així ho exposa MOPSIK a Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 16-17. 
226 Ibídem, p. 18. 
227 Si calgués donar preeminència a la interpretació caritativa enfront de la legal, podríem remetre el 
lector a les bellíssimes pàgines que Nahmànides de Girona —conegut també com a Bonastruc ça 
Porta— dedica al precepte de la caritat en el seu sermó sobre l’Eclesiastès (vegeu MOSSÉ BEN NAHMAN 
DE GIRONA, El llibre de la redempció i altres escrits, p. 244-252). 
228 MOPSIK a Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 14. 
229 Ibídem, p. 15. 
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Rut de Zohar, en comentar Rt 1,1 —el betlamita que deixa el seu poble per l’estranger 
en temps de fam—, diu: «Elimelek voyant que la justice sévère arrivait dans le monde, 
s’enfuit aussitôt pour lui échapper, cependant elle ne le lâcha pas» i per haver marxat, 
ell qui «était le grand de la génération, il avait li pouvoir de les sermonner mais il n’en 
fit rien, il partit de là et s’enfuit; c’est pourquoi son nom fut évoqué et il fut puni».230 
Qui no vol compartir la sort dels germans, qui covard se n’allunya... 231 La interpreta-
ció és del rabí Judà... Sí, ens fa rumiar. La secular tradició rabínica contraposa un 
Elimèlec que es desentén del famèlic —«qui détourne son regard du pauvre dans les 
années de siège, [les assiégés] verront la consolation du monde et ne mourront point, 
jusqu’à ce qu’ils soient visités favorablement, mais lui ne méritera pas de la voir. Eli-
melek était riche, quand il vit la famine il détourna les yeux de la charité et s’enfuit 
dans les champs de Moab. [...] Lorsque la famine s’abattit les pauvres accoururent à 
lui, mais il détourna d’eux le regard et s’enfuit»—232 a Booz que es compromet amb 
les dues vídues desemparades. 

Ja hem fet notar que el segon hemistiqui del v. 49 és una directa citació que el 
poeta fa de la poetessa, però hi afegeix la seva torna: «el poema el tinc lluny, / i més 
lluny quan m’hi acosto» (v. 48-49a) És l’afirmació precedent i condicionant, potser, 
dels tres mots següents: «País natal, exili». On és el verb? En primer lloc cerquem-lo 
en el poema original de M.-M. Marçal: 

 
S’estalonen l’infern i el paradís, 
i el bressol i la tomba, i les paraules 
i el cos: país natal, exili.  
 
(Del poemari Desglaç) 
 
«s’estalonen», és a dir, «encalçar molt de la vora» llegirem al diccionari normatiu. 

Ho fan, en el poema, l’infern i el paradís, el bressol i la tomba, traduïble a naixement 
i mort i a possible premi o càstig pels actes de la vida; també una altra parella, les 

                                                
230 Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 66-67. 
231 «Oh, que cansat estic de la meva / covarda, vella, tan salvatge terra, / i com m’agradaria allunyar-
me’n, / nord enllà, / [...] / Però no he de seguir mai el meu somni / i em quedaré aquí fins a la mort. / 
Car soc també molt covard i salvatge / i estimo a més amb un / desesperat dolor / aquesta meva pobra, 
/ trista, dissortada pàtria» («Assaig de càntic en el temple»). No per conegut, aquest poema de Salvador 
Espriu del poemari El caminant i el mur, podia oblidar-lo aquí, puix em sembla oportú recordar-lo 
perquè al centre, als versos 9-10, copia una sentència del llibre bíblic Proverbis 27,8: «com l’ocell que 
deixa el niu, l’home que se’n va del seu indret», verset que evidentment s’ajusta a la interpretació 
rabínica quan recorda que Elimèlic mor a l’exili (Rt 1,3) i el seu descendent directe se’n desentén (Rt 
4,1-12); detall: anar-se’n del «país», seria una versió en certada, Espriu tradueix per «indret» seguint 
la literalitat del text. 
232 Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 106-107. 
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paraules i el cos. Què estalona què? Les combinacions són dobles perquè les funcions 
gramaticals de subjecte i d’objecte es poden ben bé intercanviar tot i que la compren-
sió normal ens digui que el primer sol entendre’s com el subjecte de l’acció. En aquest 
cas, els que estalonen són l’infern, el bressol i les paraules, però. Però pot ser que 
siguin el cos que atraparà les paraules i mut les emmudirà, la tomba que guanyarà la 
partida al bressol i el paradís s’imposarà a l’infern. Serà que l’exili, el fet d’ésser es-
tranger, guanyarà la partida a la terra de naixença. Bé, però. Però en el poema Rut 
desvetllada les tres hi són aïllades després que el poeta lamenta que els mots se li 
allunyen, que el seu desig per fer-ne un poema no l’encalça, i menys l’estalona encara, 
situació contrària al poema marçalià. Quin, doncs, és el verb entre «país natal» i 
«exili», com si diguéssim entre naixement i mort? Tal volta el verb ésser. Som exiliats 
al país natal. L’exili és el nostre país natal; un, entenguem, renéixer cada dia enllà de 
les certituds del ben pensant. A propòsit de la seva llengua d’escriptura confessa 
J. Semprún: «havia fet de l’exili una pàtria».233 Ésser és sempre el creixement d’una 
mort. «Per això com l’infant en el dia dels morts» (v. 50)... L’«estrangeria» com a 
l’únic espai de la vida és el ritornello angoixant, per exemple, en l’obra esmentada de 
J. Semprún. Veritat i literatura. En els milions d’emigrants que es juguen la vida de 
cap a cap de la terra és la veritat sense literatura. Els que anònims malviuen i s’ama-
guen, els que aconsegueixen permisos de residència o per sort una nacionalitat (deixen 
alguna volta d’ésser immigrants en el seu racó més íntim?) o els trenta-sis milions de 
refugiats sota l’empara de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats 
que, en l’escaiença del setantè aniversari, Gigi Riva posava davant dels lectors.234 

Si avui tenim els ulls oberts, la imatge d’home que se’ns imposa dominant és la 
d’un «estranger». Estranger, el qui no és al seu lloc, dit des de la geografia fins aquell 
que, figurat, és el lloc de la responsabilitat indefugible per a ésser home. Imatge dels 
qui carretegen fam i set i mals físics i psíquics. Una imatge que s’acreix amb cents i 
milers que la societat de consum estrangeritza vers la banalitat o el neguit constant. I, 

                                                
233 «j’avais fait de l’exil une patrie» (SEMPRÚN, L’écriture ou la vie, p. 353). Al llarg, però, de tot el 
llibre confessa i ho repeteix que després de la seva alliberació mai més no ha tingut pròpiament una 
pàtria, no pot tenir-la l’exiliat provinent de la mort, de la mort viscuda al camp de concentració. Ho 
havia escrit el 1939 un altre sense pàtria, emigrat des d’Àustria a França: «¿tener una patria? No se 
trata de eso. Sólo se tiene una patria cuando se la encuantra, es decir, cuando se ha escuchado la llamada 
del bien» (ROTH, La filial del infierno en la tierra, p. 161). 
234 «Cresce in popolazione (e si debe aggiungere: purtroppo) a ritme vertiginosi: erano 20 milioni un 
decennio fa e sono quasi raddoppiati. Si assomigliano tutti, i cittadini di questo strano paese, perché 
tutti hanno una storia dolente alle spalle e i loro racconti di vita sono spesso simili. A un certo punto 
hanno trovato un governo che è riuscito a dare loro una tenda e un piatto di minestra. Da li, in diversi, 
sono ripartiti e in un luogo che non è quello dove sono nati la tenda si è traformata in una casa di 
mattoni, la minestra in un piatto di carne o pesce. E hanno trovato un lavoro, magari non il loro e 
tuttavia qualcosa con cui reinventarsi. Sempre sostituiti, nella scala degli ultimi, da nuovi arrivati 
(nell’ultima ora, i siriani che scappano in Turchia) che devono ripercorrere lo stesso tragitto: la tenda, 
la minestra...» (RIVA, «I refugiati della terra»). 
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és clar, els milers que s’han girat d’esquena als altres, de polítics a banquers, de veïns 
a comerciants, d’intel·lectuals a sacerdots. El tarannà que acabo de qualificar com a 
banal en una part de la nostra societat no vol ser una afirmació que corrobori un tòpic 
del carrer, no. Pretenc recordar una manera de ser de la modernitat que amb ets i uts 
va saber, ja fa anys, analitzar i fer comprensible Hannah Arendt amb el seu llibre The 
human condition —traduït en francès expressivament així: Condition de l’homme mo-
derne. A propòsit del seu contingut, que segons Paul Ricoeur cal veure «comme le 
livre de la résistance et de la reconstruction»235 després que ella hagués constatat 
l’aparició de les masses modernes sota la pressió de buida il·lusió i de terror generats 
pels totalitarismes nazis i marxistes, hom li fa una pregunta, «[Günter] Gaus: [...] 
considera que els fenòmens socials moderns són el desarrelament i l’abandó de l’home 
com a membre de la massa, i el triomf d’un tipus humà que troba la seva satisfacció 
en el mer procés de treballar i consumir [...] fins a quin punt un descobriment filosòfic 
d’aquest nivell es basa en experiències personals [...]?» Arendt respon: «No crec que 
hi hagi cap pensament possible sense l’experiència personal [...] Jo visc al món mo-
dern i lògicament tinc les meves experiències en aquest món modern. D’altra banda 
això ja ho han constatat molts altres. Miri, la qüestió de ja només treballar i consumir 
és tan important perquè s’hi torna a dibuixar un allunyament del món. A la gent ja no 
li importa com és el món [...] Treballant i consumint, l’home es troba totalment reduït 
a si mateix [...] En el procés del treball es produeix un abandó particular [...] I aquest 
abandó és aquesta reduccció a un mateix, en què el consumir substitueix com qui diu 
totes les altres activitats rellevants».236 L’home alienat, estranger, podem dir, a la que 
hauria d’ésser la seva humanitat enmig de la dels altres homes. 

H. Arendt redactava la seva interpretació, diguem-ne la seva imatge de l’home 
modern occidental, els anys seixanta del segle passat. El maig de 2011, per a comple-
tar la nostra, tinguérem els «indignats» acampats a les places. Un altre matís, tal volta, 
d’impotència o d’esperança en el rostre de l’home més proper? No ho sé a dreta llei. 
Hi veig ambivalència. Pot ser la indignació d’aquells que, ja sense feina ni perspecti-
ves, volen continuar amb una vida de consumisme? Són els qui a l’àgora de la política 
han de plantar l’anticonsumisme, l’autèntic ecologisme, la llibertat de l’esperit contra 
la que té el diner imperant on vol i com vol? S’està dibuixant, emergent per tant, 
l’home de les xarxes socials? La comunicació de masses esmentada fins aquí, deixa 
pas a aquestes xarxes a les mans teves i a les de l’altre i de l’altre? Diuen que elles 
han alçat els pobles del món àrab. Nous camins de justícia i llibertat? I a l’Àsia, quin 
és el rostre de les seves dones i dels seus homes? No s’han d’acumular interrogacions. 

                                                
235 RICOEUR, «Préface», p. 14. 
236 REIF (ed.), Converses amb Hannah Arendt, p. 36-37. També val la pena tenir present l’anàlisi entorn 
del consumisme que feia el 1970 Ágnes Haller en el paràgraf dedicat a «l’objectivació de l’“home 
sencer”» (vegeu HELLER, Sociología de la vida cotidiana, p. 99-100). 
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El rostre «estranger» de l’home, els seus ulls suplicants tenen la rodonesa de tots els 
mals soferts i el cinisme de qui els infligeixen. No cal perfilar un rostre fotogràfic, 
n’hi ha de sobres amb els negres d’Antonio Saura o el rogencs d’Oskar Kokoschka i 
el que pot ésser un tòpic, però continua essent un espavent (polèmica inclosa per la 
seva ubicació actual), el «Guernica» de Picasso, i amb l’acompanyament de la música 
d’A Survivor from Warsaw / Un supervivent de Varsòvia «en la cual Schönberg hizo 
lo imposible por resistir en el arte al horror de nuestro tiempo en su forma extrema, el 
asesinato de los judíos».237 

 
 
L’insomni de Noemí 
 
Les torres espanyoles i les cavorques romaneses, caus de sofriment jueu, escriu 

Y. Goll en el seu poema. Les persecucions, expulsions i morts a l’occident sud d’Eu-
ropa. Romania, terra balcànica o veïna als Balcans, tant li fa. Terra de persecucions i 
neteges ètniques. Ahir. Avui. Aquella ciutat de Sarajevo esborrant-se oblidadissa.238 
Entremig de les dades que corren per internet hom pot llegir que en els més de tres 
anys de guerra entre el 1992 i el 1995, hi havia de mitjana diària deu morts i cinquanta 
ferits sota els 329 obusos que queien. Relativitzem les dades, reduim-les si ens sem-
blen engreixades. Terrible. Per Europa volien esmorteir les explosions i el plor uns 
violoncels tocats en algunes places. Els germans europeus, fèiem la becaina. Ara que 
estic escrivint detenen criminals de guerra perquè interessa políticament. Els ciuta-
dans europeus tenim la viltat en els intercanvis cancellerescos. El cant IV del poema 
de Goll és constant presència d’un dels crancs infectes que Europa arrossega des de 
la seva alba medieval. És, el cant IV, també una vidència de l’agreujament d’aquest 
mal caïnesc al llarg del segle XX. En aquests versos podem llegir-hi també, a temps 

                                                
237 ADORNO, Sobre la música, p. 81. 
238 També li ho sembla al viatger «que tenia ganes de visitar amb calma [...] diuen que a Mostar hi 
havia, abans de l’agressió sèrbia, una convivència amable i una població barrejada a tots dos costats. 
Potser tenen raó, però em fa tot l’efecte que no [...] La convivència, si va ser real en vida, no sembla 
que ho siga en el record dels morts. Ací, en aquest occident extrem d’Europa, hem oblidat massa ràpi-
dament aquells anys, tan recents, de l’horror d’una guerra fratricida, dels conciutadans d’un dia que 
l’endemà es mataven brutalment entre ells, de les massacres fredes i les violacions massives, de tot allò 
que passava tan a prop de nosaltres i que ens semblava tan lluny. Ho recordem només quan, encara, 
algun dels culpables més grossos és detingut (per què ara, i no abans?) i enviat al tribunal de l’Haia, on 
invariablement declara que ell només defensava el seu país o la seua gent, que és innocent de cap crim. 
I la seua gent, llavors, omple les parets de pintades i de retrats i cartells on el proclamen heroi de la 
pàtria sèrbia o de la pàtria croata. Ante Gotovina, que dirigia l’expulsió dels serbis de Croàcia, amb 
massacres incloses, és un heroi per als croats, i el seu retrat abunda als carrers de Zagreb o de Split. 
Ratko Mladic, criminal insigne que finalment han tret del forat on s’amagava, és un heroi per als serbis 
de Bòsnia. Hi ha malalties, infeccions col·lectives i febres, que són molt difícils de guarir» (MIRA, «Un 
pont, i la Reina de la Pau», p. 18). 
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passat, la barbàrie futura, la misèria que pastarà l’home com ho constatem en altres 
escriptors, per exemple Kafka.239 Una cridanera vidència en la nostra llengua: Les 
decapitacions de Pere Quart, de 1934! Hi ha aquests versos: «Per segar roses la destral 
us cal, / Adolf, brètol total? / Volava el cap de ma companya / pel cel dels crematoris 
d’Alemanya».240 És una altra doble imatge de l’home. La del torturat i la del botxí. 

No conec crítiques ni llargs comentaris a l’obra de Primo Levi i no sé si ja ha estat 
dit: Se questo è un uomo és la més exacta traducció, avui, d’Isaïes 52,14, «de tan 
desfigurat ni tan sols semblava un home i no tenia res d’humana la seva presència». 
El cant simbòlic del poble jueu, el de Jesús de Natzaret per als cristians, el de l’inno-
cent de sempre entremig dels seus semblants. «Molts, individus o pobles, potser con-
sideren, més o menys conscientment, que “tot estranger és enemic”. En general 
aquesta convicció jau al fons de les ànimes com una infecció latent; només es mani-
festa en actes discontinus i incoordinats, i no està en l’origen d’un sistema de pensa-
ment. Però quan això succeeix, quan el dogma inexpressat esdevé la premissa major 
d’un sil·logisme, aleshores al final de la cadena hi ha el Lager. El Lager és el producte 
d’una concepció del món portada a les últimes conseqüències amb coherència rigo-
rosa: mentre la concepció subsisteix, les conseqüències ens amenacen».241 Encara. Un 
dubte sobre aquesta reflexió només evidencia un grau de curtedat mental (d’inconsci-
ència, si es vol) o la seva dura existència pel sol fet de dubtar-ne a gratcient. Com és 
possible? Aquest és el punxó que solem defugir per no encarar-nos amb nosaltres 
mateixos. I no és pas que la modernitat (no cal anar pels segles llunyans), la Il·lustra-
ció que ens ha afinat l’orgull d’ésser homes, no ho hagi plantejat. Llegim-ho en el 
context d’aquest paràgraf.  

 
Tot és humà, res d’allò que és qualificat d’inhumà en el nostre llenguatge moral superfi-
cial, banalitzador, no depassa l’home... Sabeu quin és el darrer llibre que vaig llegir abans 
de ser arrestat a Joigny? Va ser Michel qui me’l va portar... La traducció de La religió en 

                                                
239 «No hi ha cap dubte que l’obra de Kafka va avançar-se al seu moment històric —especialment si 
pensem en el context de la Praga dels anys 10 i 20— i que la seva literatura pot ser anomenada «pro-
fètica» bàsicament en aquest sentit, el d’una singular penetració intel·lectual» (LLOVET, El sentit i la 
forma, p. 88). «Rosenzweig es el pionero, el primero en denunciar que la metafísica occidental era una 
ontología de la guerra. Benjamin, que murió huyendo de un campo de concentración, es quizás quien 
más claramente detecta en los valores positivos de su tiempo los signos letales que acabaron consumán-
dose. Y Franz Kafka es aquel cuyos silencios y paradojas desvelan los códigos secretos de la moderna 
barbarie: el carácter perverso de su técnica, la destrucción del sujeto a manos de la moderna burocracia 
o el carácter policial de la política» (MATE; MAYORGA, «“Los anunciadores del fuego”», p. 13-14). 
240 Són els darrers del poema XVII. Vegeu-ne dades i comentari a ALZAMORA, «Pere Quart, el presci-
ent?». La primera edició l’estampà a Barcelona Edicions Contraban el 1934 i el poema és a la p. 77. A 
la segona, també a Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents el 1937, p. 32, s’hi ha afegit aquest lema: 
«Perros crueles, que non me arrepiento / llamándovos perros en forma de humanos — Retablo de la 
vida de Cristo [de Juan de Padilla, 1505]» (vegeu RODRÍGUEZ FERRER, «Entre el poema y el sermón»). 
241 LEVI, Si això és un home, p. 13. 
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els límits de la simple raó, de Kant... 1793, ho recordeu? La teoria del Mal radical, das 
radikal Böse... [...], a partir de Kant i de la crítica de les teodicees, la concepció més forta, 
constrenyent, d’un fonament originari on s’arrela la llibertat humana, capaç de fer el Bé 
i el Mal, ontològicament equivalents... D’aquí la impossibilitat de decretar la inhumanitat 
del Mal... A Buchenwald els S.S., els Kapos, els confidents, els torturadors sàdics, for-
maven igualment part de l’espècie humana que els millors, els més purs d’entre nosaltres, 
d’entre les víctimes... La frontera del Mal no és pas aquella de l’inhumà, és tota una altra 
cosa. D’aquí la necessitat d’una ètica que transcendeixi aquest fons originari on s’arrela 
tant la llibertat del Bé com la del Mal... [...] Arribaria un dia, relativament a prop, en què 
no restaria cap supervivent de Buchenwald. No hi hauria més memòria immediata de 
Buchenwald: ningú no sabria dir res amb els mots vinguts de la memòria carnal, i no pas 
d’una reconstrucció teòrica, allò que haurà estat la fam, la son, l’angoixa, la presència 
encegadora de Mal —en la justa mesura amb què nia en cadascun de nosaltres, com a 
llibertat possible. Ningú més no tindria a la seva ànima ni al seu cervell, indeleble, l’olor 
de carn cremada dels forns crematoris.242  
 
Ens ho hem de repetir com el bon dia cada jorn: d’aquesta realitat no podem ama-

gar-ne la imatge del turmentat ni la del martiritzador, és una sola. L’un i l’altre ensems 
són la imatge de l’home lliure. Som a una banda o a l’altra. Som massa vegades a la 
del Mal per les nostres constants i repetides omissions de compromís. Per la nostra 
mandra mantenim el caliu; sota les cendres de qui dia passa any empeny «les conse-
qüències ens amenacen». Poden revifar-se qualsevol dia. «Soc la filla del poble del 
gueto!». Podem ser els pares dels guetos de demà... 

Els ja sobrepassats seixanta anys dels camps d’extermini nazis ens han deixat 
molts testimonis. Narracions i reflexions dels qui hi sofriren i dels qui des de fora 
n’han fet objecte de pensament seriós. També dels camps soviètics. A voltes 

                                                
242 «Tout est humain, rien de ce qui est qualifié d’inhumain, dans notre langage moral superficiel, ba-
nalisant, ne dépasse l’homme... Vous savez quel est le dernier livre que j’ai lu, avant d’être arrêté à 
Joigny? C’est Michel qui l’avait apporté... La traduction de La religion dans les limites de la simple 
raison, de Kant... 1793, vous vous souvenez? La théorie du Mal radical, das radikal Böse... [...] à partir 
de Kant et de la critique des théodicées, la conception très forte, prégnante, d’une assise originaire où 
s’enracine la liberté humaine, capable de produire le Bien et le Mal, ontologiquement équivalents... 
D’où l’impossibilité de décréter l’inhumanité du Mal... À Buchenwald, les S.S., les Kapos, les mou-
chars, les tortionnaires sadiques, faisaient tout autant partie de l’espèce humaine que les meilleurs, les 
plus purs d’entre nous, d’entre les victimes... La frontière du Mal n’est pas celle de l’inhumain, c’est 
tout autre chose. D’où la nécessité d’une éthique qui transcende ce fonds originaire où s’enracine autant 
la liberté du Bien que celle du Mal... [...] Un jour viendrait, relativement proche, où il ne resterait plus 
aucun survivant de Buchenwald. Il n’y aurait plus de mémoire immédiate de Buchenwald: plus per-
sonne ne saurait dire avec des mots venus de la mémoire charnelle, et non pas d’une reconstitution 
théorique, ce qu’auront été la faime, le sommeil, l’angoisse, la présence eveuglante du Mal absolu — 
dans la juste mesure où il est niché en chacun de nous, comme liberté possible. Plus personne n’aurait 
dans son âme et son cerveau, indélébile, l’odeur de chair brûlée des fours crématoires» (SEMPRÚN, 
L’écriture ou la vie, p. 174-175 i 301-302). 
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n’oblidem la meitat. J. Semprún recorda que durant la seva visita al camp de 
Buchenwald el març de 1992, en aquell lloc «de memòria estremidor» el deixà plantat, 
immòbil «la bellesa dramàtica de l’espai que s’estenia al meu davant». És quan des-
cobreix la trampa. Sabia que poc després de l’alliberament aliat aquell camp fou man-
tingut en la seva funció per les autoritats soviètiques ocupants, però «allò que igno-
rava, en canvi, era que els gairebé cinc anys en què el camp estalinista va funcionar 
[...] els milers de morts van ser enterrats en foses comunes al peu de l’Ettersberg [...] 
D’un costat, doncs, sobre un dels vessants del turó, un memorial de marbre grandilo-
qüent i monstruós havia de recordar al bon poble l’apropament fal·laç, purament sim-
bòlic, del règim comunista al passat de les lluites antifaxistes europees. De l’altre, un 
bosc novell s’havia estès sobre els carners del comunisme, per esborrar-ne el rastre en 
la memòria humil i tenaç del paisatge, si no dins de la dels homes».243 Un altre frag-
ment de narració històrica i literària que ens desmunta les impostures del poder, però 
també ens alerta dels autoenganys de la pròpia memòria. Emergeix la imatge de 
l’home oblidadís, a voltes per autodefensa psíquica, altres per inconfessada mala fe; 
massa vegades per egoisme no recordem i ens sentim feliços; fa mal la pròpia misèria, 
la dels teus. La nostra. Hi és, aquí. 

 
 
La cara esperançada 
 
Cercar la imatge de l’home real és trobar-la i assumir-la en el dolor del Mal abso-

lut que escriví Kant. En la del Mal banalitzat que ens ha descobert Hannah Arendt. 
També en la tenaç, immoridora esperança en un demà d’alba transparent, amb les 
excepcions incloses. És la imatge de l’amor, si ja no la romàntica, sí l’agosarada que 
modifica la tradició. Fitem-la en el poema de Victor Hugo. Descobrim-la en la gosadia 
que gastà com a poeta en capgirar, ja ho hem remarcat, el sentit tradicional, el tòpic 
literari dels asfòdels. Era un vegetal simbòlic del món dels morts i ell el planta olorós 
en la nit de l’amor. Booz no sabia res d’una dona als seus peus, ella desconeixia els 
designis divins, però a l’aire fresc de la nit de Galgala surava la flaire dels asfòdels. I 
el vers immediat confirma el capgirament de la significació donada a aquesta herbàcia 
de flors blanques o rosades: «l’ombre était nuptiale, auguste et solennelle». Però ens 
diu més amb el seu poema. Considerem que es troba en el segon bloc de vuit de la 

                                                
243 «Ce que j’ignorais, en revanche, c’est que pendant les quelque cinq années où le camp stalinien a 
fonctionné [...] des milliers de morts ont été ensevelis dans des fosses communes, au pied de l’Etters-
berg [...] D’un côté, donc, sur l’un des versants de la colline, un mémorial de marbre grandilloquent et 
monstrueux devait rappeler au bon peuple l’attachement fallacieux, car purement symbolique, du 
régime communiste au passé des luttes antifascistes européennes. De l’autre, une forêt nouvelle s’était 
avancée sur les charniers du communisme, pour en effacer la trace dans la mémoire humble et tenace 
du paysage, sinon dans celle des hommes» (ibídem, p. 315). 
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Légende des siècles, el qual ve a ser una primera visió històrica que va d’Eva a Jesús. 
El nostre n’és el sisè. Tanmateix prescindeixo de llegir-lo entre els altres per fixar-me 
més en uns mots centrals del prefaci a tot el llibre. Hi escriu Hugo el seu propòsit: 
«faire apparaître dans une sorte de miroir sombre et claire [...] cette grande figure une 
et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacré, l’Homme».244 Booz endormi reflec-
teix, de l’Home, la figura «rayonnante et sacré». 

Quan l’any 1954 Joan Fuster comentava la poesia d’Agustí Bartra, l’encertava en 
escriure que hom «convindrà amb mi que el primer adjectiu escaient per a definir-la 
és el d’humanista». Ho asseverava amb aquest paràgraf: «André Rousseaux, comen-
tant Malraux, ha fet una bella distinció entre la littérature du salut i la littérature du 
bonheur. En la línia de la primera —que és la de Nerval, i Rimbaud, i Lautréamont, i 
Maragall, i Rilke, i Claudel, i Eliot— està Agustí Bartra. La salvació, he dit, per la 
poesia. No en la poesia, que això fora escapisme. És en la vida i en l’esperit, entesos 
quasi en la concepció maragalliana, que el prodigi s’ha de realitzar [...] El poeta sent 
la vida, la toca, en l’olor del germà, en el camp on neixen blats o banderes, en la jove 
que passa amb la falda joiosa, en l’ocell, en la vela, en l’estel [...] Compta amb l’home 
miserable, amb el seu dolor, amb la seva resurrecció».245 Se’ns lliura una imatge 
de l’home que té un demà proclamat en els versos de qui també conegué uns camp de 
reclusió a Sant Cebrià, Argelers i Agde. Antoni Clapés recorda aquests paraules seves: 
«sé que l’home en el món està malalt i necessita un tractament d’urgència. De totes 
maneres jo no puc creure, no, no puc, en un metge brutal; no puc adherir-me a cap 
doctrina o disciplina que no comporti una filosofia de la vida, una transcendència 
d’origen no diré religiós, perquè aquest mot és molt ambigu, però sí purificador i vi-
sonari de futur».246 Aquest home de futur són el Booz i la Rut del seu poema. Són el 
triomf de l’amor que perllongarà la vida nascuda de Rut, nada de cadascú, 

 
son anhel de futur dintre del seu cor forja 
el preludi d’un món que du fruits a sa sang (VI, 2-3) 
 
i ella i tots podem cantar a pleret la penúltima estrofa del poema, 
 
El dia ja aparella 
els seus ràpids bous d’or. 
L’alba blanca i vermella 
als braços del sol mort (IX, 13-16). 
 

                                                
244 HUGO, La légende des siècles, p. 3. 
245 FUSTER, Correspondència, p. 393 i 395-396. 
246 CLAPÉS, «Les dimensions mítica i mística en la poesia d’Agustí Bartra», p. 16 (800). 
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També és la imatge darrera del poema d’Yvan Goll. Noemí retorna a l’amor. Una 
altra gosadia de poeta, aquesta volta no altera la tradició clàssica, sinó el text bíblic. 
Rellegim el cant VI sota la llum de la lluna. No enlluerna però enllumena, com en el 
poema d’Hugo, la nit nupcial. O és lluna invisible perquè és nova, present en l’espe-
rança del retorn, celebrada també entre les festes jueves com enrere ho hem recor-
dat.247 La lluna nova inicia el seu renovellament de presència nocturna i esdevé símbol 
de transformació, de naixement i de creixement. «En lluna nova vull ressuscitar!» 
(v. 115 i tres més). Ha arribat l’hora d’allunyar l’amargor. «Marà» torna, encaras que 
no ho faci explícit el text bíblfaviic, a ser «dolcesa», la que dona un bes a l’estimat, 
un bes ple de la celístia d’Hugo!: «mit sternklarem Kuß / amb el bes de l’estelada» 
(v. 117)! És el retorn primer en la primera estrofa d’aquest cant on ens hem d’entre-
tenir en el segon vers. Diu Noemí: vull «ungir les trenes blaunegres amb l’oli de la 
nou» (talment la seva jove abans de baixar a l’era i trobar-se amb Booz). D’aquest oli 
no n’hem parlat pas en el comentari general i ja n’és l’hora. Obrim el Càntic dels 
càntics, llegim: 

 
he davallat al jardí de les nogueres 
per veure florir la vall, 
per veure si broten els ceps 
si els magraners ja despunten (Ct 6,11). 
 
Exposen els exegetes que aquest menut fragment no és pas fàcil d’interpretar. El 

cant de l’espòs fineix al versicle precedent i ara cal endevinar qui parla aquí. Sembla, 
per a alguns (i m’hi compto ara interessadament), que és la veu de la núvia gràcies al 
paral·lel gairebé exacte amb el versicle 7,13 pronunciat per ella. Essent així podem 
imaginar-nos que Noemí tria no pas casualment l’oli de les nous per ungir les seves 
trenes. I si no valgués la nostra fantasia, que valgui la tradició següent. «Rabbi Azaria 
et Rabbi Ezéchias montaient [à Jérusalem] pour une fête de pélerinage. L’ânier qui 
menait les ânes derrière eux était avec eux. Rabbi Azaria dit à Rabbi Ezéchias: As-tu 
entendu quelque chose à propos de ce verset: “Je suis descendu dans le jardin des 
noyers pour voir les jeunes pousses du ravin” (Cant. 6:11). Les paroles de la Torah 
sont comparées à une noix, de quelle façon? Il lui dit: De même que la noix a un 
conquille à l’extérieur et un noyau à l’intérieur, ainsi sont les paroles de la Torah, elles 
comportent: action (maasseh), explication (midrach), récit (hagadah) et secret (sod) 

                                                
247 «Dans la tradition juive, la lune symbolise le peuple des Hébreux. De même que la lune change 
d’aspect, l’Hébreu nomade modifie continuellement ses itinéraires [...] sa postérité subira le même sort: 
la dispora, le Juif errant, etc.» I en el món àrab la lluna creixent evoca la mort i la resurrecció i, curiosa 
dada, «Ibn al-Mottaz (mort en 908) trouva le premier, dix siècles avant Hugo, l’image célèbre: [...] 
comme une faucille d’argent qui, parmi les fleurs brillant dans l’obscurité, moissonne des narcisses» 
(CHEVALIER; CHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, s.v. «lune»). 
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à l’interieur l’un de l’autre». Bonica contalla... que la llegim en un comentari al llibre 
de Rut!248 Essent així podem imaginar-nos la interpretació següent. Quatre nivells en 
la intel·lecció dels versos. Acció. Noemí, ara enamorada, es lliura a l’activitat empesa 
per l’amor. Ungir-se i acollir l’amat (v. 116-117), proclamar a l’infinit el seu amor 
(v. 119) i fer-lo victoriós a la terra (v. 120); Noemí vol despertar els humans de les 
seves letargies, fer llum nova, nova comprensió a les ciutats on s’aplega majoritària-
ment l’home o hi és ensogat tot i la distància geogràfica (v. 122-123). Explicació. 
Noemí vol fer entendre el present, la realitat que ens fa ser com som i hem d’ésser; és 
el cant V; cert que només s’adreça al seu poble jueu, però no per aquest detall deixa-
rem de sentir la seva veu: «escolta... tens...»; fes «que el teu esperit il·lumini... mes-
tregi... conquisti... alliberi»; convida a l’acció perquè l’esperit «és el brillant renaixe-
ment» (v. 110). Narració. Noemí conta, ens retorna la història, fonament del present, 
memòria que ens pot salvar; és una llarga narració de llum i d’ombra en els cants II, 
III i IV; ni més ni menys que allò que el nostre cantant Raimon ha clos en una sentèn-
cia: «qui perd els orígens, perd identitat». Secret. On és el secret? Noemí el desvela 
en el cant I; «quan feixugament suporto... com mormolen... canten tan confusament 
dins la meva ànima... que fondament criden en la meva sang enfollida...»; és el secret 
que l’amara i l’ha feta Marà; però també és el secret de l’amor del cant darrer; és per 
ell que vol ressuscitar. Ensopeguem ara amb un verb torbador perquè sembla que con-
tradiu els fets? «Por encima del plano vegetativo mínimo, nuestras vidas dependen de 
la capacidad de expresar esperanza, de confiar a oraciones condicionales y a futuros 
nuestros sueños activos de cambio, progreso y liberación. Para estos sueños, el con-
cepto de resurrección —tal como es central al mito y la religión— es un incremento 
gramatical natural».249 És per l’amor que vol, Noemí, ressuscitar, «enlairar l’alt espe-
rit com fènix de les cendres» (v. 125) i «donar a la vella fe el nom de seny» (v. 126). 
Yvan Goll ha vingut a fondre en la figura d’una dona la doble cara de la imatge hu-
mana, el sofriment i l’esperança. Creure. No són una confessió de fe cadascuna de les 
afirmacions del cant V? I esperar. No és una confiança contra tota prova «emprendre 
el caminar... emprendre la dansa...» per amor? Oh!, sí, però només paraules de poeta... 
Cert que sí i tanmateix copio per dir-ho amb una veu com si fos meva: «no habría 
historia tal como la conocemos, ni religión, metafísica, política o estética tal como la 
hemos vivido, sin un acto inicial de confianza, de crédito, mucho más fundamental, 
mucho más axiomático, que qualquier “contrato social” o alianza con el postulado 
divino. Esta instauración de confianza, esta entrada del hombre en la ciudad del hom-
bre, es la instauración de la confianza entre la palabra y el mundo [...] Ser responsable 
con respeto al movimiento primario de confianza semántica es, en sentido pleno, 

                                                
248 Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 131. 
249 STEINER, Presencias reales, p. 79. 
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aceptar la obligación de respuesta [...] Es responder a y responder de. La respuesta 
responsable fiel hace del proceso de comprensión un acto moral».250 Ètica en l’enten-
dre i en l’obrar. 

Vegem una altra confessió, més propera a nosaltres en el temps. «L’essenciel de 
la foi [la més pregona actitud de refiar-se], c’est de jouer sa vie sur ce pari que la 
réalité la plus profonde est l’amour, c’est-à-dire le choix de sortir de soi pour se donner 
à l’autre. A l’autre quel qu’il soit». Penso que aquestes paraules copiades del final 
d’un llibre són expressió de sinceritat perquè a les primeres pàgines ens conta el seu 
autor que aquell 6 de febrer de 1970 va intervenir en el XIX Congrés del Partit Co-
munista Francès davant de 2.000 delegats. Va presentar la seva anàlisi discordant amb 
la línia de la direcció. El mutisme absolut dels qui fins ahir eren els col·legues i amics 
l’expulsava del partit. Surt. El suïcidi el tempta. Ronda al volant del cotxe durant dues 
hores per París i es para, «sans trop savoir ce qui m’y poussait», davant la casa de qui 
havia estat la seva primera dona. L’havia feta la seva esposa el 1937 quan ella era a 
punt d’entrar de carmelita en un convent. La va abandonar el 1945 al seu retorn del 
camp de presoners d’Argèlia. Truca a la porta. S’obre i veu la taula parada, «m’adono 
bruscament de l’enormitat del meu acte. Faig una passa enrere. 

—Perdó, tu devies esperar algú altre? 
—Sí, esperava algú altre: tu. Escoltava la teva intervenció tota l’estona a la ràdio. 

I aquell silenci de mort. Estava segura que tu no podies anar a cap altre lloc que aquí. 
Entra, i mira: em sembla que no he oblidat pas el vi que t’agradava, ja en fa vint-i-
cinc anys, ni el pa de sègol».251 

 
 
QUINA IMATGE D’HOME? 
 
Una de polièdrica. Però és perillosa. Només m’ha de servir com a rerefons, com 

a teló de contrast general per a cada infant, malalt, àvia, noia, moribund, estranger que 
se’m posi al davant. Toparé pels carrers amb els de cara alegre i amb ells —ben poc 
que costa— somriuré perquè la vida és goig i bellesa. Toparé pel camí amb l’altra cara 
humana, la que em demana molt, molt més que un compartir alegria, parlar de foteses 
o de filosofia, beure una cervesa. L’altra realitat, «la barbarie y el terrorismo nos cu-
estionan sobre lo que es último para los seres humanos, y nos interpelan, sin posible 

                                                
250 Ibídem, p. 119. 
251 «Je réalise brusquement l’énormité de mon acte. Je recule d’un pas. —Pardon, tu attendais peut-être 
quelqu’un? —Oui, j’attendais quelqu’un: toi. J’ai entendu ton intervention tout à l’heure à la radio. Et 
ce silence de mort. J’était sûre que tu ne pouvais venir ailleurs qu’ici. Entre, et regarde: je crois n’avoir 
pas oublié le vin que tu aimais, il y a vingt-cinq ans, ni le pain de seigle» (GARAUDY, Parole d’homme, 
p. 259 i 23). 
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escapatoria, a dar una respuesta. Eso “último” es el sufrimiento de la víctimas. Y la 
reacción “última” es la compasión hacia ellas, con-sufrir con ellas y vivir y desvivirse 
por eliminar su sufrimiento».252 

Prou tranquil aniria pel món si m’assemblés una mica al petit dels germans Kara-
màzov. «Estimava els altres; tota la vida tingué fe en ells, sense passar mai per beneit 
ni per càndid. Hi havia dins seu alguna cosa que li impedia ser el jutge dels altres, 
blasmar ni condemnar ningú en cap ocasió. Fins semblava admetre-ho tot sense re-
provar-ho, si bé sovint amb una profunda malenconia [...] La calma de la terra sem-
blava confondre’s amb la dels cels, el misteri terrestre confinava amb el de les estre-
lles. L’Alioixa, immòbil, mirava; de sobte, com llampat, caigué a terra. Ignorava per 
què abraçava la terra, no comprenia per què hauria volgut, irresistiblement, abraçar-
la tota sencera [...] Hauria volgut perdonar, a tothom i de tot, i demanar perdó, no per 
ell, sinó pels altres, per tothom i per tot [..] Jo em quedaré algun temps amb els dos 
germans; l’un ha de ser deportat i l’altre es troba a les portes de la mort. Però deixaré 
la ciutat, potser per molt de temps»... ja per sempre, una ombra desfeta que haurà 
punyat per (parafrasejo Alioixa) «ser sempre bo; primer que res, bo; en segon lloc, 
honest; i finalment, no oblidar-me dels altres».253 

Quina imatge d’home? L’agudesa dels escriptors dels darrers cent anys ha estat 
extraordinària a l’hora de donar-nos-la. Potser la més aconseguida, la que hauria de 
consolidar-se viva, allò que hauria de ser definitivament l’home, l’ha donada un su-
pervivent d’un camp nazi, Joaquim Amat-Piniella: «comprendre vol dir pietat».254 Si 
som per damunt de l’animal gràcies al coneixement, només ens humanitza de veres el 
que enllà i ençà del càlcul i la deducció i la intuïció genera pietat. És que la comprensió 
topa amb límits incomprensibles i només pot girar cua, fer el desentès o mirar de cara 
resistint el sotrac a l’estómac i apiador-nos de tothom i del món que hem malmès. «La 
piedad es acción porque es sentir, sentir “lo otro” como tal, sin esquematizarlo en una 
abstracción».255 

Polièdrica com he dit, i acusadament cromàtica o monocromàtica quan ha descrit 
el sofrent, el maltractat, l’assassinat. Difícil la tria perquè una de sola se’m dreci més 
atraient que una altra. Prefereixo recular uns segles, copiar-la i estendre-me-la als ulls 
i a la consciència. Era un governador en llunyana província sotmesa a les lleis roma-
nes. Feia i desfeia sobre un poble estrany. Tantes o més voltes era davant seu no pas 

                                                
252 SOBRINO, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, p. 173. 
253 DOSTOIEVSKI, Els germans Karamàzov, p. 30, 401, 826 i 827. 
254 «Gaires dies d’omplir vagonetes i estic llest. Què mira aquest ximple? Si li digués que soc dibuixant 
i que el treball em fa malbé les mans, em prendria per boig. I res no és més cert! Els Kapos han de ser 
poc intel·ligents; altrament, comprendrien, i comprendre vol dir pietat» (AMAT-PINIELLA, K. L. Reich, 
p. 331); vegeu SERRANO BLANQUER, «Amat-Piniella, novel·lar l’horror extrem». 
255 ZAMBRANO, El hombre y lo divino, p. 203. 
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per queixar-se de mals tractes com per demanar justícia venjativa per a un connacio-
nal. Tenien un déu i en el seu nom un dia li demanaren la mort d’un predicador roda-
món. El va considerar innocent, però el deixà a mans dels soldats perquè en la seva 
carn deixessin l’empremta dels qui l’acusaven, aquells que no volien provocadors de 
consciència. Tants assots menys un com marcava la llei. I Ponç Pilat el va mostrar al 
poble: «heus aquí l’home» (Jn 19,5)... Els grans guardians de Déu, en veure’l, dema-
naren la seva mort. Mai l’home no ha estat tan ben descrit a fons com en aquesta breu 
escena judicial. Uns homes creen la víctima. La víctima és un altre home, és els inno-
cents de tots els temps. I si no hi ha poder a les mans dels acusadors per sotmesos a 
llei forana es pot provocar la por en qui el detecta i el jutge tem, l’interroga... però ja 
no va obtenir cap resposta. Sí, va rebre la resposta del silenci. Aquell jueu va callar. 
Els innocents callen. Déu també. 

 
 
UN SOMNI DE DÉU? 
 
Per evitar confusió: el somni de qui cerca Déu, o l’home que vol conèixer Déu. O 

Job «que no crida per la justícia. Si hagués estat un jueu, també ho hauria fet. Job 
l’edomita crida pel sentit. Demana que Déu faci / doni sentit [...] Demana que Déu 
doni sentit de si mateix. Refusant completament l’augustinià “si el comprens, no és 
Déu”, Job clama a Déu que es reveli / descobreixi a si mateix com un altre que el 
bojament absurd».256 

Ho va dir a finals del segle II. Poc en sabem, d’ell. Teòfil d’Antioquia va ser el 
sisè bisbe cristià d’aquesta ciutat siríaca i en conservem tres escrits. «Si dius: mos-
tra’m el teu Déu, et diré: mostra’m el teu home i et mostraré el meu Déu».257 Fa molts 
de segles que aquesta pregunta i contesta foren escrites. Me l’ha aportada el teòleg rus 
Paul Evdokímov en un context on parla del Deus absconditus, però també de l’homo 
absconditus tret d’una frase petrina (1Pe 3,4).258 Potser hauré de retornar sobre aquest 
pensament. Ara em tempta esmenar la plana al vell pare de l’Església oriental. Si la 
pregunta vingués a mi, respondria: mostra’m el teu home i et mostraré el teu Déu. Que 

                                                
256 «[...] does not cry out for justice. Had he been a Jew, he would have done so. Job the Edomita cries 
out for sense. He demands that God make sense [...] Hi demands that God make sense of Himself. 
Refusing utterly the Augustinian “If you grasp it, it is not God”, Job clamours to God to reveal Himself 
as ather than insanely absurd» (STEINER, Grammars of Creation, p. 44 / Gramàtiques de la creació, 
p. 49; aquesta volta m’he permès reproduir el text anglès i aventurar la meva versió després de veure’n 
altres dues a llengües romàniques un poc dissemblants; m’ha semblat important fixar-me en les formes 
verbals «cry, cries, demands, clamours, reveal», fins i tot amb duplicats). 
257 Estalvio la versió grega; la llatina, literal, fa així: «Sed si dicas: Ostende mihi Deum tuum; dicam 
tibi: Ostende mihi hominem tuum, et ego tibi ostendam Deum meum» (THEOPHILI ANTIOCHENI, Ad 
Antolycum, lib. I; PG, VI, 1026 B). 
258 Vegeu EVDOKIMOV, La connaissance de Dieu selon la tradition orientale, p. 11. 
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vol dir: ensenya’m la imatge que tens de l’home i sabré quina te n’has fet de Déu. A 
partir de com veig l’home, concebo el meu Déu. Així ho penso perquè no podem pas 
fugir de les imatges i només mostrem imatges, alcem el dit, assenyalem, mira! I tots 
veiem la imatge amb què se’ns mostra la realitat palpable, però també la mental, la 
lògica i la fantasiosa.Tanmateix topem amb la interdicció bíblica: no us feu imatges. 
De Déu. Però tampoc dels homes (Ex 20,4; Dt 4,15-18 i 5,8). Tota imatge és fugissera 
i cada matí l’hem de renovar. 

Som a la cruïlla entre una prohibició prou assenyada, fins prescindint del caire 
religiós, i la ineludible necessitat de fabricació d’imatges, si més no mentals; arribant 
a l’estrat més abstracte, el mateix llenguatge es converteix en una imatge sonora que 
distingim del seu significat, o en una imatge de tipus visual amb les lletres, o encara 
suscitant la del context on vam aprendre el mot abstracte. Som també a la cruïlla on 
ens és impossible de no retraduir en expressions lingüístiques les imatges. Quan el pas 
de la imatge mental a la llengua es fa difícil, hi afegim la gesticulació, els mots crossa, 
les repeticions, hom diu, enteneu-me el sentit... A voltes hi ha qui reïx amb l’exacta 
expressió de l’idioma, de la música, de la figura plàstica: els artistes, creadors suprems 
d’imatges. 

Dono voltes a la paradoxa. Sense imatges no ens autoentenem ni ens expliquem 
mútuament. Però les imatges sempre són insuficients, provisionals, lligades a un con-
text... L’home resta amagat en elles i per elles, homo absconditus. I de Déu què, si ni 
tant sols en podem fer imatges? Reduir-lo a la d’un tetragrama. Cloure’l en la metàfora 
gairebé absoluta: dir el seu nom només dient Nom. Però ara ens entrebanquem de ple, 
i caiem, per una segona prohibició en la tradició juevocristiana: no prendràs el seu 
Nom en va (Ex 20,7; Sir 23,9). «[..] en tot nom sempre hi ha present allò que el nom 
significa. En temps antics es creia que si algú aconseguia conèixer el nom ocult d’un 
ésser, immediatament sotmetia aquest ésser al seu poder [...] tal com ara provem de 
descobrir els noms amagats dels poders que escindeixen el nostre inconscient més 
profund i ens llancem a la psicopatia. És que creiem, com els antics, que si aconseguim 
conèixer llur secreta significació, haurem destruït la força que els anima. Els homes 
hem intentat sempre usar el nom diví de manera semblant, no per destruir-ne el poder, 
sinó per a aprofitar-lo en benefici dels nostres designis [...] Aquesta és la raó per la 
qual el nom diví pot ser pres en va, i pot resultar destruït aquell qui el pren en va [...] 
Si Ell no ens guareix ens esquinça [...] Aquesta inquietud pot presentar-se de tres ma-
neres: pot ser la inquietud relativa al tacte en l’ús que fem del seu nom; o la inqui-
etud del dubte; o bé la del temor».259 En el nostre entorn secularitzat no veig cap 
inquietud pel com ni el quan pronunciar el nom de la divinitat; inquietud pel temor, 
encara menys; sí la del dubte. Aquesta és la qüestió. S’ha de situar el lector al centre 

                                                
259 TILLICH, La presència de l’Etern, p. 98-98. 
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del debat i aquest, ja és fet. O s’està fent. La imatge i el nom diví tenen a casa nostra 
un plec de pàgines valuoses a més ser-ho. Són síntesi de l’àmplia bibliografia actual, 
anàlisi estructurada i visió penetrant d’aquesta temàtica antropològica, sociopolítica i 
teològica. De fet és tot això cada ratlla gastada en parlar de Déu i de l’home, de com 
són vistos i se’ls anomena. No puc fer altra cosa que considerar les meves com una 
prima cinta enganxada al llom del seu volum per fer de punt, un detall sobrer, val a 
dir. Són les pàgines que configuren el tercer capítol del llibre Un estraño en nuestra 
casa del monjo montserratí Lluís Duch. L’obra és exactament això: esbrinar la imatge 
de Déu, la que ens en fem els homes en el nostre món desconcertantment canviant; en el 
temps posteriors a les obres del Mal —inquantificable, impensable, anorreador— vis-
cuts aquest segle passat i persistent encara. 

Dono voltes a la paradoxa. Al fet que sempre som entre dos corriols paral·lels 
com les dues roderes que marquen el camí. La imatge ens pot foraviar, però no avan-
cem sense ella. «Las imágenes lingüísticas y visuales de Dios no son ajenas a nuestra 
constitución cultural, sino que participan de la inexorable necesidad que tenemos de 
“gramaticalizar” nuestras experiencias, actos, afectos y relaciones».260 Ens ho hem 
d’explicar per evidència. «La existencia humana, a causa de su incapacidad para ac-
ceder inmediatamente a la “cosa en sí”, es decir, a la realidad de Dios, del mundo, de 
los seres humanos y de uno mismo, sin cesar tiene que hacer uso de representacio-
nes».261 De fet, si retornem a la Bíblia que ho prohibeix, també descobrirem que ho 
practica. L. Duch recorda, per exemple, aquests textos: Ex 33,10; Nm 12,8; Is 6,1; 
Ez 1,26, i hi afegeix una observació: «resulta muy evidente que los escritos bíblicos 
repudian sin contemplaciones las representaciones de Dios por semejanza, pero sí que 
admiten y utilizan profusamente las representaciones metonímicas».262 Sí i no. Pre-
guntem-nos si és només la metonímia de l’efecte per la causa, això és, si tenim «ros-
tre» i «forma humana» perquè hem estat fets a imatge de la causa, Déu; o és per sem-
blança de nosaltres que Li atribuïm la cara i la figura humanada. Pàgines més avall, 
Lluís Duch estudia el llenguatge de les relacions conjugals que els profetes —princi-
palment Osees— i el Càntic dels càntics apliquen a Déu i conclou que: «el hombre 
bíblico se mueve dentro del marco ético de la “pregunta-respuesta”, lo cual pone de 
relieve que no se halla determinado a priori, sino que aposteriorísticamente, cuando 
los tiempos son maduros para ello, ha de responder correctamente a las demandas del 
Otro (Dios y el prójimo)».263 És a dir, el llenguatge de la relació interpersonal és 
l’imaginaire que delimita i perfila l’home com a l’ésser que és essent per als altres. I 
de manera semblant amb Déu. Una passa més i arribem al nucli del cristianisme: 

                                                
260 DUCH, Un extraño en nuestra casa, p. 184. 
261 Ibídem, p. 187. 
262 Ibídem, p. 190. 
263 Ibídem, p. 210. 
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l’home Jesús de Natzaret és «la imatge del Déu invisible» (Col 1,15). Qui el veu, 
coneix Déu (Jn 14,9). Qui ofereix un got d’aigua i una llesca de pa, vesteix qui va nu, 
acull qui emigra i el malalt rebrà en herència el Regne (Mt 25, 31-46). Tanmateix no 
es dissol la paradoxa puix que els homes i les dones hem tingut i mantenim «ambi-
güedad, finitud, condicionalidad, deseo de plenitud, sujeción a la contingencia».264 
Més. L’ésser que som, creats sense un abans, condemnats a simple vista a des-ésser 
sense un després, covem la més pregona ànsia de plenitud. I tot ens porta a admetre 
que una experiència de totalitat enfront de la caducitat es dona en el fet religiós. Aquí 
neixen i moren les imatges últimes, les menys provisionals de l’home i de Déu tot i la 
seva inherent transitorietat. Lluís Duch tanca el capítol amb un preciós excursus sobre 
el déu del capitalisme amb aquest paràgraf: «Las imágenes y los nombres de Dios no 
son la imagen y el nombre de Dios “en sí”, sinó que son funcionales “para nosotros”: 
se hallan en contextos concretos que están sujetos a los cambios y veleidades a los 
que nos tiene acostumbrados la historia. Lo que es permanente e irrenunciable en las 
imágenes y los nombres del Dios cristiano es la referencia al prójimo: eso es lo cons-
titutivo cristiano. En el momento presente, en medio de la innegable crisis de Dios, el 
amar al prójimo como a sí mismo es el camino para que Dios no sea un estraño en 
nuestra propia casa».265 Estimar enfora com estimem endins de nosaltres perquè és la 
veritat que també es desprèn de la «imatge». Si més no perquè la reciprocitat és el 
concepte clau en les dues direccions. «Déu ha creat els éssers humans a la seva imatge 
i semblança. Això vol dir no sols que som imatges de Déu, sinó també que Déu veu 
la seva imatge reflectida en nosaltres. Som teomorfs perquè Déu és antropomorf».266 
Reciprocitat pel coneixement i per l’amor. 

 
 
Un Déu provident 
 
Booz no sabia que una dona era als seus peus, Rut desconeixia qualsevol voler 

diví, però, vers amunt vers avall un Déu provident triava Jutges per a Israel, repartia 
somnis i a la serena tenia cura de ramats i pastors. Darrere dels cortinatges cèlics d’una 
nit d’amor, Victor Hugo no dissimula pas la imatge de Déu Provident. Si anem al 
poema de Carles Torner potser igualment, entremig dels versos, veurem la mateixa 
imatge divina. Rut, després de preguntar-se per tercera vegada —cal remarcar el sentit 
simbòlic de la triple repetició?— «“I com es farà això”. S’ho demanà en el cor» 
(v. 39), no diu res més. Aleshores el poeta narrador prescindeix de la seva omniscièn-
cia i en el relat objectiu pren el text bíblic per reproduir, en el v. 41, un fragment del 

                                                
264 Ibídem, p. 1259. 
265 Ibídem, p. 272. 
266 PANIKKAR, El ritme de l’Ésser, p. 554. 
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versicle 1,16: «on vagis tu aniré, on visquis tu vull viure...». Res més. Però bé podem 
deduir segurs a partir dels punts suspensius la resta de l’escena i continuació del relat 
bíblic, això és, una història dirigida per la Providència. Ella la disposa i guia, s’acom-
pleix el retorn a Betlem, es determina l’ascendència davídica. Tal volta amb més trans-
parència llegim això mateix a L’estrangera. Aquí el Torner novel·lista, en arribar a la 
penúltima plana posa en boca del protagonista el versicle sencer. Ella, l’estrangera, 
no li respon, però sí que mormola... Recordem, en l’ara de la novel·la, que el prota-
gonista, llavors que era jove (ens traslladem al capítol segon), quan va descobrir-la i 
se’n preocupà, restà mut per l’impacte d’una escena violenta causant de la mort de 
dues noies. Al bar on treballava passà a ser cridat pel renom Mut. Tornem al darrer 
capítol, a les ratlles finals. Ella, l’estrangera, mormola «ens visitarà un sol que ve del 
cel?»267 La pregunta —paral·lela a la del poema, però ja més precisa perquè ens fa 
esperar la resposta com una solució definitiva provinent d’Enllà, no d’un aquí—, la 
pregunta, doncs, és la citació, afirmativa en l’original, que pronucia un personatge del 
Nou Testament al punt que se li destraba la llengua després d’haver estat mut nou 
mesos. Zacaries, el pare de Joan Baptista, amb veu novella celebra el naixement del 
seu fill. El presenta com a precursor de Jesús de Natzaret, el descendent de David. 
«Per l’amor entranyable del nostre Déu, ens visitarà un sol que ve del cel» (Lc 1,78). 
O, si voleu, per la Providència constant del nostre Déu, allò que ens semblava impos-
sible serà i és baula en la història que il·lumina els qui vivim en la fosca, l’estranger 
acollit guia els nostres passos per camins de pau. Sí, he incorporat gosat a l’explicació 
el versicle següent. Segueix el joc de la Providència i repeteixo el «noyou à l’interi-
eur» de la «noix» com deia el rabí Azaria, vull dir a l’interior de la novel·la de C. Tor-
ner: «el que perdura ho funda sempre una estrangera».268 Els dos poetes ens ofereixen 
una tradicional i fonamental imatge de Déu. Al final del capítol II aporto una reflexió 
de Hans Jonas entorn de la imatge de Déu com a «Senyor de la Història». Som al 
centre de la dubtança. Al pas del segles i de les cultures les imatges de la divinitat han 
variat i si alguna té arrels fondes i ha verdejat fins al segle XX és justament aquesta de 
la teologia jueva. Déu com a creador del cosmos ho és també de la història, la que 
rodola en la natura i en l’esclat i finiment dels pobles. «Sorprende el limitado espacio 
teológico que ocupan las afirmaciones religiosas de Israel en comparación con las 
teologías de otros pueblos. En efecto, ellas se limitan a presentar las relaciones de 
Yahvéh con Israel y con el mundo bajo una sola perspectiva, a saber, como una actu-
ación continua de Dios en la historia. Esto significa que la fe de Israel se basa 

                                                
267 TORNER, L’estrangera, p. 157. 
268 Ibídem, p. 139. Diguem que és un vers que fa eco al de Hölderlin: «Was bleibet aber, stiften die 
Dichter / allò, però, que perdura ho funden el poetes» (darrer vers del poema «Andenken / Record»... i 
els dos l’encerten). 
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esencialmente en una teología de la historia».269 No calia potser aportar l’autoritat de 
Von Rad. Tal volta ens presti millor servei la visió del temps en les religions del Lli-
bre, concepte previ i concomitant amb el d’història. 

Hom té consciència del temps de manera prèvia a la seva conceptualització. Cons-
tata el pas dels dies i en el despertar-se d’un, a certa edat, es pregunta d’on ve, quin és 
el seu origen en el temps, la qual cosa equival a voler saber l’origen de la seva vida-
història o història personal. Doncs bé, «para permanecer unido al origen, no es ne-
cesario que el hombre trascienda su historia y acceda a una dimensión mítica; en-
cuentra la prolongación de los orígenes en su propia historia, aceptándola y aban-
donándose a ella. Siendo historia, nunca mito, la creación no representa una 
preocupación en el pensamiento religioso bíblico [...] Por el contrario, le invita a 
progresar en su historia [...] El hombre bíblico, inmerso en el flujo de la historia, sin-
tiendo esta orientación, conociendo el origen, tras sí mismo, era consciente de avanzar 
hacia un fin».270 Des d’aquesta visió es pot dir que darrere nostre no hi ha «el comen-
çament», sinó sols «un començament», filant prim segons André Neher la traducció 
del mot inicial del Gènesi, «Berechit». Hi ha un principi i hi haurà un final. Les dues 
certeses, tanmateix, no són pas els dos caps d’una duració idíl·lica i menys encara el 
de cap retorn cíclic. «La historia no es una progresión contínua, sino una eterna im-
provisación».271 En aquesta paraula hi ha el secret de la concepció jueva del temps si 
llegeixo bé qui la formula. A la Creació es constata que hi ha una criatura que oposa 
resistència al devenir natural de la resta. Algú en el seu interior improvisa el desenvo-
lupament en el temps. Des de l’inici la història del món i de la humanitat «está mar-
cada por el signo de la inseguridad radical».272 A. Neher explana la idea i cita Herman 
Bloch: «“una de las nociones más impresionantes, inventadas por la terrible y dura 
lógica de la teología judía: la libertad del hombre”. Creando al hombre libre, Dios ha 
introducido en el universo un factor radical de incertidumbre, que ninguna sabiduría 
divina o adivinatoria, ninguna matemática o, incluso, ninguna plegaria pueden prever 
o prevenir, ni integrar en un movimiento preestablecido: el hombre libre es la impro-
visación hecha carne e historia...».273 No puc allunyar-me ni oblidar-me d’aquesta vi-
sió o interpretació. 

El cristianisme la capgira. Déu ha decidit que en un punt del temps lineal es cons-
titueixi un kairós central: és la vida, mort i resurrecció de Jesús de Natzaret. És la 

                                                
269 VON RAD, Teología del Antiguo Testamento, I, p. 148. 
270 NEHER, «Concepto del tiempo y de la historia en la cultura judía», p. 176. 
271 Ibídem, p. 177. 
272 Ibídem, p. 177. «L’histoire du monde est, à l’origine comme à la fin, liée à l’incertitude radicale 
d’un peut-être! L’échec est une donnée inhérente de l’ontologie juive» (NEHER, «L’échec dans la pers-
pective juive», p. 144). 
273 NEHER, «Concepto del tiempo y de la historia en la cultura judía», p. 178. 
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plenitud dels temps en expressió paulina (Gal 4,4). I Jesús des d’aquest punt n’és l’A 
i l’Ω. «Cristo es, a la vez, el término y la intención de la historia, y el tiempo es la 
condición que hace posible esta doble afirmación».274 La qual cosa comporta, i ho 
confirma el mateix autor: «aunque se conserve la concepción bíblica del tiempo, el 
cristianismo se distingue por una interpretación radicalmente diferente, que le es pro-
pia, y que parte no del tiempo, sino de la división del tiempo».275 Jesús el Crist ha 
vingut, però ha de tornar. El temps ja s’ha acomplert, però encara no s’ha manifestat 
del tot aquest acompliment. Dit això, la paraula final: «la certeza del futuro escato-
lógico proviene siempre de la certeza del pasado de la muerte y de la resurrección de 
Cristo».276 Però justament i exacta és en aquesta certesa on s’arrapa el dubte; un dubte 
assenyat, evidentment, potser serè en el creient enrobustit, però dubte... S’ha arrelat 
on el cristianisme té per definitivament disposat un final feliç. 

Breument, la tercera visió del temps en el nostre context. La musulmana. El temps 
el percebem lineal, sí. Tanmateix el ple de sentit, el que dona consistència a la història 
no és la seva successió com a tal, sinó que ho són una «especie de “instantes” que son 
las señales y los signos de la intervención de Dios».277 Són els temps puntuals de la 
Providència. «Por esta razón, cualquier referència a un futuro posible debe como su-
peditarse a la “fórmula de excepción”, in shâ Allâh, “si Dios quiere”».278 Coincidència 
amb la percepció tradicional enclosa en el llenguatge popular de terres cristianes 
—«si Déu vol»— fins fa quatre dies... i avui llunyaníssima! Sigui, per tant, des d’una 
concepció o d’una altra, la Providència disposa i garanteix un final, de manera puntual 
a l’islam i a través de Crist en el cristianisme. 

Però la reflexió jueva no ho té tan clar, gens. Tampoc alguna minoria en el cristi-
anisme d’avui. Una baixada d’ulls sobre el nostre món, alliberada encara que només 
sigui momentàniament de la percepció providencialista, penso que pot subscriure les 
paraules següents. «La providència en la història pot ésser anomenada de diverses 
maneres, però el “problema” roman: sense providència, sense “mà invisible”, sense 
“l’ardit de la raó”, sense la “intenció de la natura”, la història és incomprensible, per-
què “es presenta” com a “caos” de les accions aïllades dels individus, de les classes i 
dels pobles [...] Les accions humanes per elles mateixes manquen de sentit i de raó, 
però “reben” un sentit i “adquireixen” la racionalitat “en relació” amb el pla i amb la 
raó de la providència [...] però els homes són mers “instruments” de la dialèctica his-
tòrica [...] però la llibertat, al capdavall, és solament suposada [...] Què realitza l’home 
en la història? El progrés de la llibertat? Un projecte providencial? El 

                                                
274 PÁTTARO, «La concepción cristiana del tiempo», p. 196. 
275 Ibídem, p. 207-208. 
276 Ibídem, p. 210. 
277 GARDET, «Puntos de vista musulmanes sobre el tiempo y la historia», p. 228. 
278 Ibídem, p. 232. 
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desenvolupament de la necessitat? En la història, l’home es realitza ell mateix. No 
solament perquè abans de la història i independentment d’ell “no sap” qui és; sinó 
perquè l’home només “existeix” en la història. L’home es realitza, és a dir, s’huma-
nitza, en la història».279 Diguem que sí. És que sí. I que fent-se s’interroga sobre ell 
mateix i sobre un més enllà Absolut possible i un Qui lliure de caducitat. «¿Es Dios 
un hombre alienado o, más bien, el hombre la autorealización de Dios? ¿Es la figura 
del hijo de Dios una sublimación imaginaria de la progenie terrenal o más bien su 
paradigma arquetípico? Todo se remonta a la misma ansiedad: ¿es el mundo de nues-
tra percepción la realidad última, a la que las personas han embellecido dándole un 
“sentido” [...]?» I els homes prescindiren de Déu, però «no habían renunciado a la 
creencia de que algo podía salvarse del juego impersonal de los átomos. Ese “algo” 
era la dignidad humana, la capacidad misma de enfrentarse sin miedo a la propia li-
bertad y decretar un sentido por un puro acto de la voluntad, con la plena conciencia 
de estar decretándolo y no descubriendolo en la naturaleza o en la historia», però «no 
explicó de dónde procedía el valor de la dignidad».280 I el filòsof acaba el seu llibre 
amb aquestes paraules: «lo que es real o irreal para nosotros es una cuestión de com-
promiso práctico, antes que filosófico; lo real es lo que las personas ansían real-
mente».281 

Parlen els estudiosos dels Llibres sants. Ho fan els pensadors o filòsofs. Ho assaja 
qui arreplega veus d’uns i altres. Al capdavall l’apurament desapassionat als seus ulls 
és que el Déu Provident en la història ha desaparegut. La imatge del Déu Provident ja 
s’ha acabat. Cremada. Cendra humida de molts anys i fum dispergit. 

La ratlla precedent no assaja lírica, amaga drama. És aquí on anem a parar inde-
fugiblement. Si és excusable el detall personal, puc descobrir que el volum de L. Duch 
el vaig començar a llegir pel darrer capítol, «La imagen de Dios después de 
Auschwitz». La imatge del camp torbadora en extrem perquè t’adones que no la pots 
apercebre ni capir-ne una dècima part de la seva horrífica realitat... La imatge d’Ell...? 
En depèn. 

 
 
El Déu de Goll i de Bartra 
 
Poc més ens cal ara afegir a les ratlles del capítol precedent. Repetim-ne els mots 

centrals. En el poema de Goll «Déu ha quedat enrere». Resta l’esperit de l’home de 
generació en generació. El consell és clar: «deixa el Déu de les Escriptures i queixes» 
(v. 87), com si diguéssim el Déu de Moisès i el dels pofetes per cada volta que 

                                                
279 KOSÍK, Dialèctica del concret, p. 182-183, 183-184, 188. 
280 KOLAKOWSKI, Si Dios no existe, p. 209-211. 
281 Ibídem, p. 228. 
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proclamen que n’està tip de la infidelitat del poble. En el poema de Bartra no cal ni 
tan sols «deixar» enrere cap Déu. No s’hi creu. La paraula cantant és la de Booz: «jo 
no vaig a l’encalç de cap brillant quimera / sense fondes arrels» (VI, 45-46). Ecce 
homo. És el títol de les onze elegies i una cançó de Bartra: «ésser, l’ésser consistirà 
en una possessió espiritual de la realitat, d’una realitat susceptible d’ésser transfor-
mada en vivència. Així el No-Res, l’angoixa, la soledat, l’altre, l’absurd, àdhuc la ma-
teixa mort, seran nocions i conceptes desbordats per una consciència nupcial de la 
vida i per la certesa que la terra rau sempre a l’abast, en disponibilitat oberta».282 Déu 
no és a l’horitzó de l’home que canta la vida. D’acord. Però la seva sola absència ja 
n’és una, de presència. Deixem-nos portar per la vida que ha omplert el segle XX i 
l’espai se’ns omplirà de mort perpetrada per l’home. Una violència que provoca da-
vant dels somnis i esperances dues preguntes sobre Déu. On és? Què feia? Si tan fútil 
hagués estat la seva presència, en l’absència no es trobaria a faltar. Per això mateix 
les preguntes s’afuen. On és, si és? Què feia, què fa, si pot fer? 

 
SALM 
Ningú no ens pasta de nou de terra i fang, 
ningú no conjura la nostra pols. 
Ningú. 
 
Lloat sies tu, Ningú. 
Per a amor de tu volem 
florir. 
Al teu 
encontre. 
 
Un no-res 
vam ser, som, anem 
a restar, florint: 
la de no-res, la 
rosa de ningú. 
 
Amb el pistil claror animera, 
l’estam eixorquia celeste, 
la corol·la roig 
del mot purpurat, que vam cantar 
damunt, oh damunt 
l’espina.283 

                                                
282 BARTRA, «Notes» a Ecce homo. Elegies, dins Obra poètica completa, p. 455. 
283 Paul CELAN (del poemari Die Niemandsrose / La rosa de ningú), versió catalana d’Antoni Pous 
(Traduccions de Paul Celan, p. 83). 
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«Niemand / Ningú» és potser el Nom inefable que ens toca de pronunciar, lloat 
sigui, després del segle XX. Potser. L’única fins aquí més certa realitat és la imatge 
dels homes sofrents. És viva en un racó de la memòria i real en molts racons del pla-
neta. La societat del consum, de la globalització i de les crisis econòmiques són la 
màscara per dissimular i oblidar la realitat d’ahir i d’ara mateix: l’home sofrent. I si 
cerquem una imatge de Déu només trobem l’home cremat i el seu cremador. 

Lluís Duch resumeix i comenta les consideracions de deu pensadors jueus entorn 
d’Auschwitz. «En relación con la imagen de Dios también hay un “antes” y un “des-
pués” de Auschwitz. Tal vez debería considerarse la actual extrañeza de Dios en nu-
estra propia casa como una de las consecuencias más negativas de la shoah en la con-
cepción de Dios y del hombre. Porque la shoah no es un fenómeno limitado en el 
espacio y el tiempo, sino que es el inicio de un nuevo período en la historia de la 
humanidad, el cual ya cuenta con manifestaciones tan terroríficas como Vietnam, los 
conflictos de África Central, la guerra de los Balcanes, Chechenia, Afganistán, Irak y 
un larguísimo etcétera. [...] ¿Qué imagen de Dios y del hombre tenemos que proponer 
en estos comienzos del siglo XXI, conociendo como conocemos el “silencio de Dios” 
en las fábricas de la muerte?»284 Aquest «silenci» que barrina el cervell i fa trontollar 
la història és la pedra de toc d’avui, ahir i sempre. El silenci davant del Mal. El col·lec-
tiu i el particular. D’aquest en tenim el paradigmàtic i sense parió de «la terra d’Us 
que es deia Job. Era un home íntegre i recte, que reverenciava Déu i s’apartava del 
mal» (Jb 1,1). Un silenci davant del Mal, del qual no en tenim explicació tot i que 
cada lleva humana l’ha cercada. Ara, si més no, ho intento agafant-me al lema que ha 
triat L. Duch per a aquest capítol sobre Auschwitz més una vella interpretació insinu-
ada pàgines enrere i últimament represa per pensadors actuals. Aquella, «Dios creó el 
mundo y el ser humano creó Auschwitz» —Imre Kertész. Aquesta és la radical inse-
guretat de la Creació que ens recorda el professor André Neher. Segons el Berechit 
Rabbá 9, 4 quan l’Esperit de Déu, al començament, planava no ho feia sobre el no-
res, sinó «sobre les aigües» (Gn 1,2), la qual cosa vol dir que eren les restes dels intents 
anteriors. L’intent present és a les mans de l’home perquè quan Déu pregunta en plural 
per la seva creació no s’ho pregunta a si mateix, ni als àngels ni al cosmos: «sin des-
cartar, a priori, ninguna de estas hipótesis, la tradición judía indica que la invocación 
divina se dirige al hombre, a ese Adán en potencia que abarca el proyecto-divino, pero 
que solamente podrá surgir de una cooperación entre el hombre y Dios. Hacemos el 
hombre, juntos tú, hombre, y yo, Dios. Y esta alianza funda para siempre la libertad 
del hombre, de la que ha hecho para siempre el coprotagonista de Dios».285 Un 

                                                
284 DUCH, Un extraño en nuestra casa, p. 359-360. 
285 NEHER, «Concepto del tiempo y de la historia en la cultura judía», p. 178-179; vegeu, també, p. 177. 
Si aquests pensaments provenen de la tradició, hi ha també, per exemple, els d’un savi reconegut. Moi-
sès Maimònides afirma en el seu Comentari a la Misnà que «totes les accions de l’home depenen 
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coprotagonista desigual, evidentment. En aquesta desigualtat hi ha no solament la lli-
bertat de l’home, sinó el silenci de Déu que el deixa amb ella definitivament i respon-
sable a tot dir i a tot fer; no pas com dos socis de negocis. Déu calla pel respecte 
absolut que té a la seva criatura, a qui ha donat la responsabilitat de si mateix i del 
món. Si aquesta explicació no és vera, és ben suggestiva. Serveix per a un Déu seriós, 
que no fa trampes. Si ha deixat l’home lliure... se’n penedeix, sí. «Quan el Senyor va 
veure com creixia la malícia dels homes i que d’un cap a l’altre del dia només pensa-
ven a fer el mal, s’entristí i es penedí d’haver-los creat» (Gn 6,5-6). «Le repentir de 
Dieu est, à coup sûr, l’une des notions introduisant dans la Bible le thème de l’échec 
dans sa forme la plus aiguë. L’idée d’un repentir divin paraît tellement intolérable 
qu’elle est souvent récusée par la Bible elle-même (Nm 23,19 – 1Sa 15,29). Mais il 
faut se rendre à l’évidence».286 L’expressió antropromòrfica no diu més, però no 
menys! Déu es pren la llibertat de l’home sense concessions. La prova la donen els 
entesos en assegurar que l’arsenal atòmic emmagatzemat al món podria anihilar-nos; 
no en té pas Déu el control; l’exemple paral·lel, no per petit, sí per greu, ha estat 
Txernòbil i el terratrèmol del Japó de l’any 2011 (no pel trontoll del sòl, sinó per una 
central construïda per l’home al seu damunt). Ençà de qualsevol interpretació, tanma-
teix, les reflexions entorn d’Auschwitz, totes han d’admetre que són obra de l’hom 
vanitós i de l’home acovardit que mira cap a una altra part; obra d’acció i d’omissió. 
El Mal també és en l’omisió i ens la posa davant dels ulls el fet següent. «La fecha fue 
el 10 de noviembre de 1938, el día de la Kristallnacht [...] Aquel día, cualquiera que 
caminara por las calles de Berlín pudo verlo [...] Bernhard Lichtenberg [capellà catò-
lic] de la Hedwigskirche vio e hizo una sola cosa. Regresó a su iglesia y oró pública-
mente “por los judíos y los pobres prisioneros de los campos de concentración”. Y 
continuó recitando su plegaria pública todos los días hasta que el 23 de octubre de 
1941 fue finalmente arrestado». Va morir a la presó. «[...] si masas de cristianos, 

                                                
exclusivament d’ell; res no ha de fer de necessitat; ni res ni ningú el mou —tret d’ell mateix— a de-
cantar-se cap a la virtut o cap al vici; a excepció de la predisposició originada pel temperament [...] que 
li fa les coses planeres o feixugues; però de cap manera que hi hagi res que l’obligui necessàriament a 
fer una cosa o li ho impedeixi». I en el capítol V de la Mishné Torà ho referma amb referències a una 
colla de textos bíblics (vegeu MAIMÒNIDES, De la guia dels perplexos i altres escrits, p. 285 i 234-
238). A. Neher comenta així la visió del filòsof d’al-Àndalus: «nul philosophe biblique, qu’il soit juif, 
chrétien ou musulman, n’a osé soutenir comme lui, au Moyen Age, le principe de la liberté humaine 
contre l’évidence du hasard, contre les fantasmes de l’astrologie et de la superstition, contre les théo-
logies du fatalisme ou de la grâce, contre les contradictions au sein même de sa prope pensée», per una 
banda; per l’altra, «nul, non plus, n’a montré plus de courage à faire coïncider, dans sa théorie, la limite 
de l’intervention divine avec celles de la vie d’ici-bas et à jeter par-dessus bord les “promeses de l’au-
delà”, comme des contes de bonnes femmes et des hochets d’un sou»; tanmateix d’aquesta doble afir-
mació en conclou que «de diaspora en diaspora, la vie de l’homme tend vers l’échec ultime de la mort, 
mais en chacun de ces mouvements, au sein même du défaire, quelque chose se fait par la liberté de 
l’homme» (NEHER, L’exil de la parole, p. 207). 
286 Ibídem, p. 254-255. 
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protestantes y católicos, dentro y fuera de la Europa ocupada por los nazis hubieran 
rezado sinceramente y públicamente en nombre de los difamados, perseguidos y mar-
tirizados judíos de la Europa nazi, sus plegarias habrían movido més que montañas: 
habrían causado el colapso del reino del Anticristo, cuyo núcleo interior fue el mundo 
del Holocausto».287 O no tenen raó aquestes paraules? 

L. Duch presenta com a darrer pensador jueu Hans Jonas. Ja ha estat citat aquí. 
Reprenc la seva paraula. Ens parla del «Déu sofrent». Al centre de la seva reflexió 
entorn del «Concepte de Déu després d’Auschwitz. Una veu jueva», escriu aquestes 
ratlles que una volta més el lector perdonarà d’haver-les jo copiat per la seva longitud. 
«Con los conceptos de un Dios sufriente y que deviene está estrechamente relacionado 
el concepto de un Dios que está preocupado [...] El que Dios se preocupa de sus cre-
aturas es algo que evidentemente forma parte de los principios más familiares de la fe 
judía. Nuestro mito [la interpretació que Jonas ha proposat narrativament], en cam-
bio, acentúa el aspecto menos familiar de que este Dios cuidador no es ningún mago 
que en el acto mismo de preocuparse ya resuelva lo que es motivo de su preocupación. 
Algo ha dejado por hacer a otros actores, haciendo así que lo que le preopcupa esté en 
manos de ellos. Por eso es también un Dios amenazado, un Dios con un riesgo propio. 
Está claro que esto debe ser así, porque de otro modo el mundo se hallaría en un estado 
de permanente perfección. El hecho de que no lo está sólo puede significar dos cosas: 
o bien que no existe Un Dios [...] o que este Uno ha dejado a algo distinto de él mismo, 
algo creado por él, un espacio de acción y un derecho de co-decisión para lo que es 
motivo de su preocupación [...] ¡No es un Dios omnipotente! Sostengo, en efecto, que 
en virtud de nuestra imagen de Dios y toda nuestra relación con lo divino, no podemos 
ya mantener la doctrina tradicional (medieval) de un poder divino absoluto e ilimi-
tado»,288 i ho argumenta a les pàgines següents. 

Resumidament ho entenc així: la imatge de Déu totpoderós i provident se’ns ha 
esfumat. Ens en resta la d’un Déu sofrent perquè s’ha jugat el poder creador en crear 
un home lliure que si no té a les seves mans desbaratar galàxies, sí que pot anorrear la 
vida del planeta Terra... i mentre, des de fa segles, deixa morir de fam, tortura i mata 
els seus germans. És certament una imatge. Sí, només imatge com ho són totes. Però 
penso com molts altres que, després de tants horrors al llarg de la història i els acu-
mulats amb tanta fredor durant el passat segle, només pot entendre’s una mica la 
imatge d’un Déu sofrent. Si més no la va descobrir en el seu íntim dolor inexplicable 
la noia jueva Etty Hillesum. Les flames d’Auschwitz la consumiren, com als seus 
pares i un germà, el novembre de 1943. Tenia 27 anys i deixava a una amiga el diari 
que havia escrit des del 1941. Fins a l’any 1981 no s’ha conegut. És un dels testimonis 

                                                
287 FACKENHEIM, Reparar el mundo, p. 339-342. 
288 JONAS, Pensar sobre Dios y otros ensayos, p. 204-205. 
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més impressionants de l’evolució espiritual d’una persona davant el misteri del mal. 
De mica en mica descobria Déu i a Ell s’adreça, el dissabte 11 de juliol de 1942 a les 
onze del matí —així ho detalla el seu text—, amb aquests mots: «Et si Dieu cesse de 
m’aider, ce sera à moi d’aider Dieu [...] je prendrai pour principe d’“aider Dieu” autant 
que possible et si j’y réussis, eh bien je serai là por les autres aussi [...] Je vais t’aider, 
mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une 
chose cependant m’apparaît de plus en plus claire: ce n’est pas toi qui peux nous aider, 
mais nous qui pouvons t’aider — et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes [...] Oui, 
mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indis-
sociable de cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous 
appeler à rendre des comptes, un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à 
chaque pulsation de mon coeur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous 
de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure que t’abrite en nous».289 

Una altra coincidència... Estic escrivint durant el mes de juliol i la premsa m’as-
sabenta que a Barcelona es representa un muntatge de Romeo Castellucci intitulat, 
vés per on, Sobre el concepte de rostre, en el fill de Déu. Un escenari sobri dominat 
per un gran retrat d’una cara de Jesús pintada per Antonello da Messina (segle XV). 
Declarava Castellucci que al capdavall és una recerca en l’absència, «no hi ha rostre 
de Jesús. Puc mirar pintures i estàtues, però ara Ell no hi és».290 Sota els seus ulls un 
home ja gran té els esfínters incontrolables i el seu fill el neteja. Imatges realistes de 
merda com ho reconeix Castellucci. Aquí han d’interessar-me les diverses mirades 
dels espectadors. Selecciono la del crític de La Vanguardia que escriu això. «El padre 
y el hijo, como en buena parte de la obra de Castellucci, tienen un sinfín de significa-
dos, Dios y Jesús, el creador y la criatura, el artista y su creación. Un creador que, 
subraya Castellucci, sufre una paradójica debilidad, dependencia, frente a su criatura. 
Como la que ayer, en la presentación de la obra, sufrió Gianni Plazzi que interpreta al 
anciano y que se emocionó al explicar que ha vivido una experiencia parecida y que 
cada tarde cuando acaba la obra dice: “estoy mal”».291 Entenc perfectament aquest 

                                                
289 HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 160-161 i 166. La sinceritat d’aquestes paraules et nuen la gola 
i superen altíssimament l’emoció d’unes de semblants pronunciades pel prior dels franciscans de Bru-
ges, a la novel·la de Margarite Yourcenar: «je n’ai jamais vu que Dieu intervint directement dans nos 
affaires terrestres. Dieu se délègue. Il n’agit qu’à travers nous pauvres hommes [...] Peut-être n’est-il 
dans nos mains qu’une petite flamme qu’il dépend de nous d’alimenter et de ne pas laisser éteindre; 
peut-être sommes-nous la pointe la plus avancée à laquelle Il parvienne... Combien de malheureux 
qu’indignent la notion de Son omnipotence accourraient du fond de leur détresse si on leur demandait 
de venir en aide à la faiblesse de Dieu?» (YOURCENAR, L’Oeuvre au noir, 182 i 203). Aquesta novel·la 
aparegué el 1968; el diari d’Hillesum el 1981; intuí Yourcenar que havia existit una vida oferta per 
l’impuls d’aquesta creença? 
290 Ho té present el redactor de la propaganda del muntatge, Xavi Pardo, en el llibret que recull les 
propostes culturals, Butxaca, p. 26. 
291 BARRANCO, «Frente a la cara de Dios», p. 30. 
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actor. He viscut aquesta experiència... és un gest que mai no es torna rutinari malgrat 
la repetició, és impossible... cada vegada és un gest nou, un mínim agraïment a qui 
t’ha engendrat. Comprenc la interpretació del crític... ja no sembla (tal vegada només 
a mi) gaire rar escriure «la dependència del creador», si aquest artista també pot ser... 
Déu. És a les mans dels seus fills. A les nostres. 

A voltes els versos són lacerants. Ho és la punxa de «la rosa de ningú». Però res 
més no tenim. «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus», ha escrit el narrador 
al final de la seva història. Abans, però, ha jugat amb una moneda de cara i creu: «non 
mi rimane che tacere. O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitu-
dine et tacere et loqui cum Deo! Tra poco mi ricongiungerò col mio principio, e non 
credo più che sia il Dio di gloria di cui mi avevano parlato gli abati del mio ordine, o 
di gioia, come credevano i minoriti di allora, forse neppure de pietà. Gott ist ein lautes 
Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier / [Déu és un silent no-res, el no pas cap ara ni 
aquí]...».292 

 
 
Un Déu sense proves 
 

The meaning, not the name I call. 
El sentit, no el nom jo crido 

(/ convoco / reclamo / invoco) 
 

John MILTON, Paradise lost, VII, 5 
 
L’aparició del diari d’Etty Hillesum fou al seu moment una sorpresa, també un 

cop de maça per a tots els qui seguien creient en la imatge d’un Déu provident. Ella 
la capgirava, la regirava al fer-Lo dependent de nosaltres. El Déu Poderós ja és només 
un Déu Feble absolut. Però el retruny del cop em va més endins per unes altres parau-
les trobades ça i lla, en la mateixa confessió de la seva fe. 

El dia 15 de juliol —quatre dies passats del fragment abans citat—, a la tarda, 
E. Hillesum escriu: «quand je prie, je ne prie jamais pour moi, toujours pour d’autres, 
ou bien je poursuis un dialogue extravagant, infantile ou terriblement grave avec se 
qu’il y a de plus profond en moi et que pour plus de commodité j’appelle Dieu».293 
Unes setmanes més tard, el 17 de setembre: «j’ai en moi un bonheur si complet et si 
parfait, mon Dieu. Ce que exprime encore le mieux, ce sont ses mots à lui: “se recu-
eillir en soi-même” [els hi havia dit el seu mestre i amic Julius Spier]. C’est peut-être 
l’expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie: je me recueille en moi-même. 

                                                
292 ECO, Il nome della rosa, p. 503. 
293 HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 171. 
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Et ce “moi-même”, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me 
recueille, je l’appelle “Dieu” [...] De fait, ma vie n’est qu’une perpétuelle écoute “au-
dedans” de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j’écoute “au-dedans”, 
en réalité c’est plutôt Dieu en moi qui est à l’écoute. Ce qu’il y a de plus essentiel et 
de plus profond en moi écoute l’essence et la profondeur de l’autre. Dieu écoute 
Dieu».294 Déu s’escolta a si mateix; descobreixo el meu últim, pregon racó, Déu és el 
nom que li dono per comoditat. Ho entenem. Només es tracta, en contrast amb les mil 
voltes que parla de i a Déu objectivat fora de si mateixa, d’un recurs d’estil escrit al 
ritme d’un pensament lleuger, se’m por argüir. Cert. Però contraargüiré per sostenir 
que són tres respiralls que ens permeten veure una realitat interior: un cabàs de parau-
les per a lloar la vida, consolar els adolorits, batejar la pròpia fonda intimitat. No cal 
que Déu sigui cap projecció de les sofrences capgirades vers un cel futur joiós. Déu 
pot ésser la serenor que hi ha en mi colgada per les exaltacions i depressions del dia a 
dia. Una paraula per entendre el meu íntim contrast. No afirmo que ho sigui en l’ànima 
d’E. Hillesum. Ho faig hipòtesi possible per a qualsevol. Aquell Déu més íntim en mi 
que jo mateix que deia Agustí d’Hipona.295 

Segueixo el meu camí a l’encalç d’altres veus on rebotar com un eco. «Ahir a la 
nit vaig llegir un altre cop el cinquè capítol de la segona part d’Els germans Kara-
màzov, el capítol en què l’Ivan torna el seu bitllet d’admissió a l’univers creat per Déu, 
i em vaig trobar plorant desconsoladament. Són pàgines que he llegit innombrables 
vegades i, tanmateix, en comptes de fer-me immune a la seva força, cada cop em trobo 
més vulnerable al seu davant. Per què? [...] La resposta no té res a veure amb l’ètica 
ni amb la política, i ho té tot a veure amb la retòrica».296 Això és tot? És tot només 
paraula, paraula...? Coetzee s’explica: «en la seva invectiva contra el perdó, l’Ivan 
utilitza desvergonyidament el sentiment (nens martiritzats) i la caricatura (propietaris 
cruels) per avançar els seus objectius. Molt més poderosos que la substància del seu 
argument, que no és fort, són els accents d’angoixa, l’angoixa personal d’una ànima 
incapaç de suportar els horrors d’aquest món. És la veu d’Ivan, com s’adona Dosto-
ievski, no el seu raonament, el que se m’emporta». De nou la paraula, com si sentíssim 
el personatge, ens fascinés el seu to, la vehemència en pronunciar... Però no pot restar 

                                                
294 Ibídem, p. 194-195. 
295 «Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo / Vós, però, éreu més interior en mi que 
el meu fons més íntim, i més alt que el cim més alt de mi» (Conf. III, 6, 11), versió de Miquel Dolç. 
No m’he limitat a la primera part de l’expressió, tot i que més tradicionalment no se sol esmentar la 
segona, allò més alt que hi ha també en mi, paraules que bé cal entendre com la capacitat intel·lectual, 
la comprensió que resta curtíssima a l’hora de voler capir la Realitat summa que se’ns esmuny en la 
fondària com el mateix Agustí aclareix amb la citació bíblica següent —«l’aigua robada és més dolça; 
el menjar prohibit, més saborós / aquae furtivae dulciores sunt, et panis absconditus suavior» (Pr 
9,17)— i la seva glossa, això és, anar a l’encalç de l’exterioritat pels sentits, de l’objectivitat pel rao-
nament. 
296 COETZEE, Diari d’un mal any, p. 198-199. 
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parat en l’encantament, Coetzee, i continua: «¿són reals, aquests tons d’angoixa? 
¿Sent “realment” l’Ivan el que diu que sent [...]? La resposta a la segona pregunta és 
pertorbadora. El que un reconeix, fins i tot quan sent les paraules de l’Ivan, fins i tot 
quan pregunta si creu sincerament en el que diu, fins i tot quan vol aixecar-se i seguir-
lo i donar també el seu bitllet propi, fins i tot quan es pregunta si el que està llegint no 
és mera retòrica (“mera retòrica”)...». Fins i tot si només és paraula, paraula... «gràcies 
al seu exemple, un esdevé millor artista, i quan dic millor, no vull dir més hàbil, sinó 
èticament més bo».297 També el lector. I qui ho acaba d’escriure. Ho espero. 

La revolta del personatge Ivan, amb paraules. La fondària íntima d’Hillesum, en 
una paraula. I també Victor Hugo, una que s’inventa! Un topònim a Booz endormi 
que s’ha quedat pàgines enrere envoltat d’un potser i un tal vegada. 

És al v. 81: «Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth». «Jérimadeth, c’est en-
tendu, es un jeu de mots: j’ai — rime — à — deth, mais M. Paul Berret, dans sa savante 
édition de la Légende des Siècles, ne voit dans Jérimadeth que “l’alteration du Jé-
rahméel de la Vulgate (alias Jérimoth)” [...] C’est possible, mais comment croire que 
la position de Jérimadeth preoccupât le poète, alors qu’il se soucie peu de celle d’Ur, 
qui est en Chaldée, et même de Galgala, qui était dans le pays de Benjamin, et dont 
les souffles nocturnes ne pouvaient flotter sur Bethléem? En vérité, ces détails ne 
l’arrêtaient pas [...] Jérimadeth, du reste, est un mot très bien fait. Il commence comme 
Jéricho, a une désinence bien hébraïque, et, par sa longueur et sa sonorité, ressemble 
à Génézareth. La rime n’est point parfaite, deth est sonore et demandait ne l’est pas, 
mais les rimes de ce genre no sont pas rares chez Victor Hugo».298 Si hem descobert 
el joc, ai! ja només hi ha repòs de paraula i les flaires nocturnes mai no s’han expandit 
més enllà de la fantasia del poeta. La retòrica en el poema on sembla que es redueix 
al simple mitjà narratiu d’un Booz i una Rut que s’esposen sota el designi del descen-
dent David, és una retòrica que es cobra el seu preu!: «Jérimadeth». 

«Kierkegaard subratlla que no ens podem formar un concepte consistent de Déu, 
ni via eminentiae ni via negationis. Totes les idealitzacions van més enllà dels predi-
cats finits bàsics dels quals parteix l’operació de l’elevació, i pel mateix motiu fracassa 
l’intent de l’enteniment de determinar l’altre absolut mitjançant la negació de totes les 
determinacions finites: “L’absoluta diferència no pot ser pensada per l’enteniment. 
No es pot negar absolutament a si mateix, ja que s’utilitza a si mateix per fer-ho i 
pensa la diferència en ell mateix”. L’abisme entre el saber i la fe no pot ser franquejat 
amb el pensament».299 «La théologie philosophique et la métaphisyque modernes ont 
produit peu de propositions plus provocantes que ce mot de Simone Weil: “Croire en 

                                                
297 Ibídem, p. 198-201. 
298 André Dumas en la nota a la seva edició d’HUGO, La légende des siècles, p. 452-453. 
299 HABERMAS, El futur de la naturalesa humana, p. 21-22. La citació correspon, segons la nota, a 
KIERKEGAARD, Philosophische Brocken, p. 43. 
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un Dieu qui ressemble en tout au vrai, excepté qu’il n’existe pas, car on ne se trouve 
pas au point où Dieu existe”».300 

Hem arribat al final. Necessito estar-ne segur i segurament un altre text em farà 
el pes. Recularé al segle XV. Autoritat indiscutida. Que sigui com un altre eco de mi. 

«Déu es fa palès, doncs, en això: en el fet conegut de tothom, que no hi ha cap 
intel·lecte capaç de fer-se imatge o concepte d’ell; bé que sí que pot anomenar-lo Déu 
(o, en grec, theós) [...] Vegem ara si el nom theós o de déu ens presta algun ajut quan 
això. Car el nom mateix de theós no és aquell nom de Déu que resta per damunt de 
tot concepte; atès que allò que pot ser concebut roman inefable i innominable. Ano-
menar és, en efecte, dir enfora un concepte interior mitjançant uns signes vocàlics o 
altres de figuratius. Per tant, d’allò que no es concep cap semblança n’és desconegut 
el nom».301 Però de Déu cal parlar-ne. El tenim arrapat al llenguatge, gairebé tatuat a 
la pell. Déu s’esmuny entre creients i increients.302 Se n’ha de parlar.303 El savi carde-
nal ho farà així al cap d’uns anys. «Si el que pretenc és dur-vos d’una manera humana 
a les coses divines, cal que ho faci servint-me d’una comparació [...] la d’aquell rostre 
que per l’habilitat artística de l’autor sembla com si mirés a tot el seu voltant. D’ell hi 
ha moltes representacions certament aconseguides: així, la de l’arquer de la plaça 

                                                
300 STEINER, De la Bible à Kafka, p. 102. 
301 Permeteu-me seleccionar paraules del fragment original: «quia scitur ipsum omnem intellectum ad 
ipsius figurationem et conceptum minorem. Sed ipsum nominat deum sue theon graece ... Non est enim 
nomen ipsium theos nomen dei, qui excellit omnem conceptum ... concipi nequit, ineffabile remanet ... 
conceptum intrinsecum ad extra fari vocalibus aut aliis figuralibus signis...» (CUSA, De quarendo 
Deum, p. 14 / CUSA, La recerca de Déu, p. 120-121). Pàgines enrere, en una nota, m’he acompanyat 
de Maimònides i podem fer-lo en aquest punt present en la mesura que fou un dels preclars reformula-
dors de la teologia negativa antiga. Sostenia que «tots els mots emprats per a designar Déu tenen només 
un significat “causal”. Això vol dir que, quan nosaltres diem que Déu és “bo” o que és “llum”, no 
volem dir res més que Déu és el fonament del bé i la causa de la llum; però, de Déu en si mateix, no en 
diem res» (FLASCH, El pensament filosòfic a l’Edat Mitjana, p. 311); això vol dir, penso, que no sortim 
pas del propi espai lingüístic, i asseverar que venen, els atributs divins, del principi de causalitat, vol 
dir que no superem pas la nostra estructura mental racionalista (a imatge de la de Déu?), en un sentit 
diguem-ne occidental o aristotèlic —per mor d’una mica més d’exactitud. 
302 El poeta, una volta més, sap dir-ho planerament: «Señor, al toque de Ánimas, / hoy te invoco, aunque 
no creo / que me escuches, pero eres / todavía una palabra / aprendida des de niño, / y hay veces, como 
esta tarde, / que no está mal repetirla» (versos inicials de «Balada de la sinceridad al toque de Ánimas» 
en el poemari Baladas y canciones del Paraná de Rafael Alberti). 
303 I se’n parla. Ho fa, per exemple, un artista. Lorenzo Quinn (nascut a Roma, fill de l’actor cèlebre 
Anthony Quinn) ha presentat a Londres una escultura que serà exhibida al Park Lane durants uns me-
sos. Una gran mà oberta de cara al cel que sostè un home assegut on comença el canell. «Hand of God». 
És una imatge de l’home propera al conegudíssim «Pensador» d’August Rodin al dintell de la seva 
gran obra dantesca «La Porte de l’Enfer». Més aviat jove. Va nu, els braços deixats anar sobre les 
cuixes i les mans caigudes, corbat d’esquena, el cap cot, parpelles closes, sense cabells. Medita? No 
assajaré cap interpretació d’aquesta imatge. Només em faré una pregunta: si aquest home és a la mà de 
Déu, no n’està content? (vegeu la premsa, per exemple, del 22 d’agost del 2011 i fotografies per inter-
net). 
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major de Nuremberg; la del preciosíssim quadre que hi ha a l’ajuntament de Brus-
sel·les [...]; la de la Verònica de la meva capella, a Coblença; la de l’àngel portador 
de les armes de l’Església, en el castell de Brixen; i altres moltes per tot arreu [...] us 
remeto [...] una pintura que he pogut aconseguir, que representa un omnivident i que 
anomeno icona de Déu».304 Pictòrica o sonora: la paraula per escoltar-la, per mirar-
la, la icona. Tot és qüestió d’imatge.305 Som de nou al començament. No ens n’hem 
mogut. 

O sí per una minúcia que no es pot honradament passar per alt en el De querendo 
Deum del Cusà. «Theos dicitur a theoro, quod est video et curro / déu deriva de theorô, 
que significa “veig” i “corro”».306 Prescindim de la rara etimologia. Rellegeixo l’afir-
mació cusana i em situa davant d’una definició-descripció de l’home. Som l’ésser que 
amb la mirada —la dels ulls, la del raonament, fins i tot la del sentiment— camina 
endavant; córrer —és el verb exacte i del Cusà— perquè hi som compel·lits per l’ins-
tint, la passió, el coneixement sense terme, ad infinitum... Hom sempre en vol més 
—l’asceta aprimarà l’instint, extirparà passions, esvanirà el pensament i embarrarà la 
fantasia per acréixer-se en la unió mística—... «per això el nom de theós no és el nom 
de Déu sinó en quant cercat per l’ésser humà en aquest món / non est igitur theos 
nomen dei, nisi ut quaeritur ab homine in hoc mundo».307 El nom de tots els qui vivim 
assedegats d’una altra aigua, el de la inquietud agustiniana o el de la pau íntima en 
l’expressió d’E. Hillesum. 

 
Tots els qui et busquen et tempten, 
i aquells qui et troben et sotmeten 
a la imatge i al gest 
 
(R. M. RILKE)308 
 
Prou. No hi ha prova convincent per a l’existència de Déu més enllà del nom. Ja 

no ens tempta ni la clarificació gramatical del primer capítol de l’obra de Fakhr Ad-

                                                
304 «Si vos humaniter ... similitudine quadam hoc fieri oportet ... figuram, quam habere potuit [...] mitto 
tabellam figuram cuncta videntis tenentem, quam eiconam dei appello» (CUSA, De visione Dei, p. 5 / 
CUSA, La recerca de Déu, p. 148). 
305 Així és i així ha estat. Deia el mateix, a la seva manera, és clar, el pensador del segle X quan feia de 
mestre a Bagdad i a Alep (Halab – Síria): ABŪ NAṢR AL-FĀRĀBI, El libro de la letras, p. 57-62. Pintar 
una imatge: difícil pretensió. «Si pintes la icona per a recordar un Déu invisible i inimaginable, no estàs 
creant un ídol. Si t’imagines un Déu i penses que s’assembla a allò que has imaginat, n’estàs fent un 
ídol» (KHOMIAKOV, L’Església és una, p. 74). On se’n va la imaginació davant d’una imatge icònica? 
306 CUSA, De quarendo Deum, p. 15 / CUSA, La recerca de Déu, p. 121. 
307 Ibídem, p. 121 / 14. 
308 «Alle, welche dich suchen, versuchen dich. / Und die, so dich finden, binden dich / an Bild und 
Gebärde» (VINYOLI, Obra poètica completa, p. 514-515). 
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Dîn Ar-Râzî sobre els noms divins.309 No cal donar-hi més voltes. A la petxina del 
pensament humà no hi cap allò que vol concebre més gran que tota l’aigua de la mar. 
Encara avui hi ha qui hi dona voltes de bona fe, però només des de la fe es poden 
proferir arguments —o sofismes— buits. Al fons del carreró, més exacte: del cul de 
sac, no és ben bé la seva existència el turment. És el sentit de la presència del seu nom 
a les nostres llengües encara que només sigui per escriure’l a la ratlla sota la ratlla. Si 
ni van servir a Job els discursos aportats pel mateix Déu! Va respondre al seu clam 
amb una llau de preguntes. «La lletania de les preguntes eixorda. Un déu volcànic ha 
eruptat en la poesia humana [...] Amb “exhibicionisme complaent”, Déu exhibeix els 
seus èxits i els seus monstres. Quina mena de resposta és aquesta al gran crit de “la 
innocència humana fonamental”? Un ser humà turmentat demana comprensió i en 
canvi se’l fa desfilar per una galeria d’art farcida d’invencions d’un Diaghilev fatu, 
fins i tot sarcàstic».310 Prou. 

Potser cercar-Lo i verificar-Lo és el de menys. «Tant de bo que jo sabés on trobar 
Déu! [...] / però, si vaig a llevant, no hi és; / a ponent, no l’hi veig. / Si es mou pel 
nord, no me n’adono; / s’amaga cap al sud i no l’albiro» (Jb 23,3.8-9). Potser en tin-
drem prou de reclamar-ne el sentit amb el vers de Milton o amb el crit de Job. 

 
 
QUINA IMATGE, MALGRAT TOT? 
 

Els rostres de Déu són l’Home. 
Aquesta és la nostra dignitat 
i completar la icona de Déu 

és el nostre destí. 
 

Raimon PANIKKAR 
 
Una imatge d’home, home-dona. No en veig cap altra. I soc conscient del molt 

que expressa R. Panikkar a les pàgines anteriors a la frase final que aporto com a lema 
d’aquestes ratlles. «Els rostres de Déu. Facies deitatis», a partir del grec antic d’Ho-
mer i de l’hebreu bíblic en què «la paraula cara és utilitzada gairebé sempre en plu-
ral».311 Soc conscient que la seva reflexió feta des de la més àmplia visió de diferents 
cultures religioses d’orient i d’occident, fonamenta el poc que es pugui dir des d’un 
racó on solament es pretén comentar uns poemes. Haurà de tenir en compte, doncs, el 

                                                
309 FAKHR AD-DÎN AR-RÂZÎ, Traité sur les Noms Divins, p. 41-54. 
310 STEINER, Gramàtiques de la creació, p. 50-51. 
311 PANIKKAR, «Els rostres de Déu», p. 61. 
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lector, aquesta limitació i l’amplitud del text panikkarià del qual no en podem pas 
prescindir. 

 
Si la notion biblique de l’image et la ressemblance de Dieu est fondamentale pour une 
anthropologie chrétienne, il faut dire très paradoxalement qu’elle est ancore plus décisive 
pour una anthropologie athée. En effet, la ressemblance entre Dieu et l’homme n’a jamais 
été niée par l’athéisme [...] Partout, l’homme se pense en relation à l’Absolu; comprendre 
l’homme, c’est déchiffrer cette relation. On peut avancer qu’au même titre exactement, 
pour les croyants et pour les athées, le problème de l’homme est un problème divinohu-
main. Dieu est l’archétype, l’idéal-limite du moi humain. Certes, la personne humaine 
porte en elle quelque chose de l’absolu; à sa manière, elle existe en soi et pour soi et c’est 
le pivot du système philosophique de Sartre. Ainsi Dieu et l’homme se ressemblent; ni 
les poètes grecs, ni le sceptique Xénophane, ni Feuerbach, ni Freud ne l’ont jamais nié. 
Le tout, c’est de savoir qui est le créateur de l’autre...312 
 
A tot estirar Déu va darrere de l’home en un doble sentit. S’amaga sota el nostre 

rostre, el del meu proïsme i, en autohomenatge que es fa com a Criador per haver 
sabut fer una criatura lliure —«la liberté de refuser Dieu est voulue telle par Dieu, 
c’est-à-dire sans limites. Ce pouvoir suspensif du choix humain rend son destin con-
ditionnel. Et c’est l’enfer pour ainsi dire de l’Amour divin, dimension céleste de l’en-
fer, vision divine de l’homme immergé dans la nuit des solitudes»—313 li diu —a 
Abram que immediatament esdevindrà Abraham—: «ves davant meu» (Gn 17,1).314 
Davant tinc l’altre fet de carn i ossos com jo mateix, i febleses i arrauxaments. Déu 
arcà al darrere. 

 
A quoi bon ta splendeur, ô sereine nature, 
O pritemps refaisant tous les ans l’ouverture 
Du mystérieux temple où la lumière éclôt? 
[...] 

                                                
312 EVDOKIMOV, L’amour fou de Dieu, p. 109-110. 
313 Ibídem, p. 34. 
314 Vegeu-ne el comentari a NEHER, L’exil de la parole, p. 130-131. «L’homme ne serait point éternel 
et sa liberté ne serait point absolue, l’homme, pour en revenir à un langage biblique commun à tous les 
lecteurs de la bible, l’homme ne serait pas à la image de Dieu, si à un moment quelconque de son 
aventure et de sa vocation, il devait rencontrer le point Oméga ou «tout serait accompli» [...] En fait, la 
vocation de l’homme c’est d’être pro-voqué: Marche devant moi, dit Dieu à Abraham (Genèse 17,2), 
et cette provocation jette l’homme, sans répit, dans l’éternité d’espaces et de temps vierges, qu’aucune 
oeuvre divine n’a ancore défrichés. Il appartient à l’homme de les ensemencer afin de préparer les 
récoltes pour Dieu» (NEHER, «L’échec dans la perspective juive», p. 155); el títol de les pàgines del 
professor Neher són explícites i el lector farà bé de fullejar igualment les precedents de CONGAR, «Re-
gard chrétien sur l’échec. Meditation théologique sur la sagesse de la croix» (p. 115-125) i les de 
DUMAS, «Le temps déborde» (p. 127-140). 
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Ciel just! à quoi bon? l’homme étant un miserable 
Et mettant, lui qui rampe et qui dure si peu, 
Le masque de l’enfer sur la face de Dieu!315 
 
Miserable i sofrent. Ho he escrit abans: torturat i botxí. Albert Schweitzer a Lam-

barene i Pinochet a Xile. Infinita faríem la llista dels contrastos humans. De l’home 
en tenim la imatge per a automenysprear-nos, fondre’ns de vergonya o cegar-nos per 
no veure-la. O tothora encesa als nostres ulls perquè ens meni a servir-lo. Una imatge 
concebuda, si ens és permès d’apropiar-nos d’idees del filòsof Heinrich Rombach, no 
pas amb significació simple (Bild) ni «com a imatge originària (Ur-bild) o com a còpia 
(Ab-bild), sinó que proposa una concepció de la imatge com una articulació dinàmica, 
sempre in statu nascendi, com a presència actual i no com a representació, com a 
esdeveniment i no com a dada objectiva, freda i immobilitzada».316 Ésser per als altres 
va ser la sortida de Job, la troballa del sentit, no pas el discurs diví. Doncs... 

 
 
... POT SER LA DE JOB 
 
Déu ha blasmat els seus amics per la seva balmada xerrameca, però seran rehabi-

litats per la intercessió de qui és una llaga viva. I Déu «va escoltar la intercessió de 
Job» (Jb 42,9). «Quan Job hagué pregat pels seus amics, el Senyor li va retornar...» 
(Jb 42,10). No esbarriéssim pas la successió narrada: Déu proposa solució, Job 
l’acompleix sense saber-ne cap contrapartida, Job se’n surt. O bé: Job no se’n surt, 
amb Déu, més valdrà fer emmudir uns amics que res no entenen de la injustícia ni del 
dolor ni de la impotència humana; ho farà per ells, s’estalviaran d’oferir cap arnada 
teodicea, de servir cap teologia corcada, i de retruc ell restarà en pau. L’autor de la 
història li dona la raó deixant el desenllaç a les mans de Déu. «On le voit: croire ou 
ne croire en Dieu, cette question n’a pas de sens sur l’arrière-plan de ce silence-défi. 
Ce qui est essentiel, c’est de croire ou de non croire en l’homme. C’est l’appel et la 
réponse à Autrui qui crée le miracle. Comme dans le Livre biblique, le Job du XXe 
siècle est, en fin de compte, renvoyé au prochain, à l’oeuvre...».317 Ja ho entenc, és 
més fàcil creure en Déu, l’Indemostrable, el sense proves, l’Improbable, que no pas 
en l’home. Refiar-se de l’home, Déu meu! Que n’era de fàcil creure amb les imatges 
de Taüll, de Giotto o de Murillo fins i tot. Que refinadament bella la creença en la 

                                                
315«A què ve l’esplendor, oh!, serena natura / primavera refent tots els anys l’obertura / del misteriós 
temple en què la llum esclata? / [...] / Cel just! A què ve? l’home essent un miserable / i posant, ell que 
repta i té durada breu, / la màscara infernal damunt la faç de Déu!» (HUGO, La légende des siècles, del 
poema «Masferrer, II Terreur des plaines», v. 61-63 i 70-72, p. 422). 
316 DUCH, La paraula trencada, p. 184-185. 
317 NEHER, L’exil de la parole, p. 241. 
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Trinitat de Rublev o inquietant en els olis de George Rouault. La fe tenia com un 
premi en les imatges encara que no fossin de grans artistes. Per no parlar dels sants 
catòlics oficials, imatges ensucrades... Però refiar-se de l’home que diàriament la 
premsa te’l fotografia esclafat i veus darrere la desesperació d’unes mirades i les de 
gel que gasten els qui manen matar... Redéu! I encara més perquè no es redueix pas 
tot a un refiar-se de paraula i gronxar-se en sentiment. «El hombre debe salvar al 
hombre: la manera divina de aliviar la miseria consiste en la no intervención de Dios. 
La verdadera correlación entre el hombre y Dios depende de una relación de hombre 
a hombre, en la que el hombre asuma la responsabilidad plena, como si no hubiese 
Dios con quien contar».318 

Tanmateix no pensem ni actuem sense imatges. L’exemple. Dels honrats i de l’as-
senyat, el consell. Concepte pur versus imatge. Aquí quadra, a pesar de fer-ho fugaç-
ment, la presència de la música de la qual fins i tot arribà a escriure un dia Theodor 
Adorno que «en comparación con el lenguaje significativo, la música sólo es lenguaje 
en tanto que de un tipo completamente diferente. En él yace el aspecto teológico de la 
música. Lo que ella dice se encuentra a la vez determinado y oculto en la afirmación. 
Su idea es la figura del nombre divino».319 No hi ha, penso, cap millor obra per venir 
a aquesta pàgina que Moses und Aron d’Arnold Schönberg. I és aquest compositor 
jueu perquè «si presenta nella storia della musica contemporanea come el musicista 
più tenace e radicale nell’affermare la responsabilità etica dell’artista nella crisi della 
civiltà europea».320 Ho feia amb les notes i també amb les lletres que escrivia per 
algunes de les seves composicions. En una peça de 1925 ja plantejava, en la lletra del 
text, la que serà la temàtica central de l’òpera Moses und Aron. La lletra per a la segona 
de les seves Vier Stücke für gemischten Chor / Quatre peces per a cor mixte, op. 27, 
parla de la petitesa de tota imatge i de com necessita un nom i ho fa a partir de la 
prohibició del decàleg sinaític.321 És a dir, la imatge demana un nom i el nom genera 
un concepte que es resol en imatge; o el concepte genera la imatge que s’exterioritza 
en el nom. El cercle significatiu de la nostra finitud. De cap a cap del text i partitura 

                                                
318 LÉVINAS, Los imprevistos de la historia, p. 176. 
319 ADORNO, Sobre la música, p. 26. 
320 ROGNONI, «Posfazione», p. 251. Els seus textos «documentano la coscienza etico-religiosa che in-
formò tutta l’opera schönberghiana e ne caratterizzò la coerenza «espressionista» anche nel significato 
che venne poi ad assumere, nelle opere della maturità, lo spazio sonoro a più dimensioni, dipendente 
da un unico centro generatore (Grundgestalt) costituito dalla serie dodecafonica» (ibídem, p. 251-252). 
321«Non fabbricarti un’immagine! / Un’immagine delimita, / definisce, racchiude, / ciò che debe restare 
illimitato, irraffigurabile. / Un’immagine esige un nome: / solo dal piccolo la puoi togliere; / non ono-
rare ciò che è piccolo!» (SCHÖNBERG, Testi poetici e drammatici, p. 57. Aquesta versió italiana —
d’Emilio Catellani— és la que he tingut a mà per l’exemplar d’una biblioteca pública. Aprofito la nota 
per tesimoniar agraïment a bibliotecàries i bibliotecaris de vàries Universitats catalanes, de la Biblio-
teca de Catalunya, del Seminari Conciliar de Barcelona i del Monestir de Montserrat com també la del 
Casino de Manresa). 
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dels dos primers actes com també de la lletra del tercer de l’òpera citada, es trena la 
dialèctica entre el «¡Déu únic, etern, omnipresent, / invisible i irrepresentable...!»322 i 
la imatge. Moisès en el seu recitat defensa un Déu inimaginable i, per tant, infigurable 
als ulls i a l’oïda; cap «fantasmata» mental —com ho deien els escolàstics medie-
vals— ni cap pintura ni escultura, cap paraula. L’argument d’Aaron, en el seu cant, 
parla clar com qui toca de peus a terra: «jo havia de parlar en imatges, / allà on tu ho 
feies en conceptes; / al cor, allà on tu parlaves al cervell».323 L’argument de Moisès... 
el trobarem més avall. 

La contradictòria manera de ser de l’home és la que tenim i només per ella i en 
ella podem, si ens cal, fer-nos-en una de l’ésser de Déu. Serà la del poder reial, cesari, 
imperial...? No. Sempre ha estat una enganyifa baldament els qui n’han viscut i hi han 
cregut (abans, avui) ho sabessin o no. També era plana la terra i no ho ha estat mai. Si 
alguna imatge hom pot gosar oferir no pot ser altra que, entre moltes incomptables, 
aquesta: las Madres de la Plaza de Mayo, o les noies violades a Bòsnia, o els nens 
famèlics de Somàlia o fets soldats a Sierra Leone. Si alguna imatge... la pot treure de 
les ofertes per Fritz Lang a Hangmen Also Die! (Els botxins també moren) (1943), o 
per Joseph Losey King & Country (Rei i pàtria) (1964)... dels testimonis d’Auschwitz, 
Vietnam, Ruanda... Les pasteres escopides a les costes europees amb cadàvers afri-
cans. També de qualsevol dels desastres naturals que sembren mort i desesperació i 
on la resta dels mortals no acudim ràpids ni generosos, no fos cas que les interpreta-
cions diplomàtiques... els benpensants de casa... o aquell conegut que hi tenia un ne-
goci... S’enquista el dolor i el cinisme. 

Una imatge d’home. La de Job, però mai més la que em donaren de jove amb 
aquella frase repetida, «la paciència de Job». No. És el de la meva lectura d’un parell 
de versicles: «he parlat a la babalà, què et puc replicar? Em taparé amb la mà la boca. 
He parlat una vegada... no ho faré més; dues vegades... ja no hi tornaré» (Jb 40,4-5). 
Callar i fer callar; remarcar-ho perquè el versicle coincideix quasi calcat amb 21,5 
quan Job s’adreça als tres amics fent-los avinent que l’erren puix «és que em queixo 
d’algun home? / Per què doncs, no hauria de perdre la paciència?». Si us sembla, amb 
paraules no tan velles com les bíbliques, podem reimprimir unes del nostre temps: 
«Déu és cruel, i com més l’obeeixes, més severament et tracta. És més poderós que 
els poderosos, pot anorrear tots ells amb l’ungla del seu dit petit, però no ho fa. Només 
li agrada anihilar els febles. La feblesa d’un home excita la seva força, i l’obediència 
desperta la seva ira. És un ispràvnik [cap de la policia tsarista] cruel. Si compleixes 
els manaments, et diu que ho fas per treure’n avantatges. I si manques a un sol mana-
ment, et persegueix amb centenars de càstigs. Si pretens subornar-lo, t’obre un procés. 

                                                
322 SCHÖNBERG, Moisès i Aaron, p. 103, són els dos versos inicials de l’obra. 
323 Ibídem, p. 191-192. 
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I si el tractes honradament, espera que el subornis. A tota Rússia no hi ha un ispràvnik 
més malvat!».324 No em val esperar la segona resposta de Job donada a Déu. Em sem-
bla peixet per fer contents els sermonaires que han vingut darrere els tres amics, com 
una falca innecessària a mig discurs diví. Vaja, que trobo més realista i espontània la 
primera resposta. Ha estat tot ell una queixa de mots etzibats a l’Altíssim, un torrent 
de paraules a les quals Ell ha vessat al damunt una torrentada molt més cabalosa. Job 
ha gosat parlar, però la resposta rebuda ha resultat que són paraules com les seves, 
s’entenen... no poden ser de qui no té el nostre llenguatge. S’entenen, sí, perquè el text 
bíblic es treu de la màniga una carta amagada. Job ha aconseguit fer emmudir l’amic 
de Teman, el de Xúah i el de Naamà, però ara, quan els ha perfet una darrera síntesi 
de la seva felicitat passada, de la desgràcia present i de la seva impol·luta conducta, 
just al punt de certificar la seva innocència i disposat a coronar-se amb l’acte de l’acu-
sació divina (Jb 31,35-36), apareix un barbamec, «Elihú, fill de Baraquel, el buzita,325 
de la família de Ram, es va enfurismar contra Job perquè pretenia ser més just que 
Déu» (Jb 32,2). Aleshores va començar a parlar excusant la seva joventut, evidenciant 
la poquíssima saviesa dels amics i demanant a Job que per favor l’escoltés perquè... 
Perquè els seus arguments avancen els que després farà servir l’Altíssim amb massa 
coincidència en els que són bàsics. Per exemple, ja he tingut present la decisió —diu 
el text, suggerida per Déu— d’intercedir pels amics que fa Job sense saber-ne la con-
trapartida. Doncs aquesta actitud li proposava Elihú en sentenciar: 

 
si peques, quin mal causes a Déu? 
Si multipliques les culpes, què li fas? 
Si ets just, què li dones? 
Què rep de la teva mà? 
A homes com tu afecta el teu pecat 
i, quan fas el bé, són els humans qui se’n gaudeixen! (Jb 35,6-8). 
 
Sense comentaris, oi? Algunes edicions del llibre Job no s’estan de referir l’opinió 

dels intèrprets: aquest gran discurs d’Elihú és un afegit posterior. En té tota la traça. 
Apareix amb el vestit d’una solemne genealogia i desapareix sense deixar rastre a la 
resta del text. O sí. Ens ha llegat transparent una fonda igualtat entre les seves raons i 
les de l’Altíssim. Paraules d’un buzita i paraules posades en boca d’Ell com les del 
buzita... Fantasia verbal de l’un de l’Altre, pensen els Jobs. Val més que calli. El mal 
és present, el mot no l’esborra... que hi hagi el silenci. Potser ara val i es comprèn el 
darrer versicle que Job pronuncia, «ara sí que em retracto i m’afligeixo sobre la pols 

                                                
324 ROTH, Job, p. 131. 
325 Els buzites, descendents de Buz, fill de Nacor, el germà d’Abraham (Gn 22,20), establerts a l’Aràbia 
segons Jr 25,23. 
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i la cendra» (Jb 42,6). Silenci. «Qui pot blasmar el silenci de Déu?» (Jb 34,29).326 
Professió de fe final? Tal volta, però em quedo a les fosques, sense entendre, sense 
sentit. «Jo només et coneixia d’oïda, / però ara t’he vist amb els meus ulls» (Jb 42,5). 
Qui s’atreveix a donar la significança definitiva d’aquests mots? Mística visió? Ni sí 
ni no. O sí i no. Penedit d’haver parlat m’ajec per ésser pols i cendra aviat. Per haver-
me atrevit voler comprendre més enllà de la finitud humana se m’adiu la pols i cendra 
aviat. Silenci definitiu. És, i no ho sembla, la resposta perquè no hi ha pas cap raó i 
no ho és la donada pel Moisès de Schönberg. N’experimenta la mancança quan al 
final del segon acte profereix les darreres paraules, «Oh, paraula, tu paraula, que em 
manques!» i cau al sòl desesperat —acció precisada pel mateix Schönberg. Silenci per 
la impossibilitat d’abocar enfora, de traspassar el concepte, la intuïció, la vivència 
íntima a la imatgeria del so articulat en mots significants: «la crisi del llenguatge con-
vencional que caracteritza l’home modern es converteix, en certa manera i en certs 
aspectes, especialment en el religiós, en una crisi de sentit. Schönberg experimenta 
l’inadequat del llenguatge musical heretat del romanticisme i postromanticisme clàs-
sic, experimenta que li resulta de manera patent “desorientador per expressar la seva 
necessitast de sentit”»;327 J.-A. Piqué acaba de citar L. Duch; «desde una perspectiva 
literaria y musical Moses und Aron pone de manifiesto de manera emblemática, la 
fractura expresiva de la comunicabilidad humana no sólo de la experiencia musical, 
sino también de las restantes facetas de la experiencia humana»;328 fins aquí una pri-
mera volta per esprémer la impossibilitat d’expressar. Una segona volta ho manifesta 
A. Schönberg en la lletra sola del tercer acte —prou significatiu tot i la carença de 
música— en acabar-lo dient, adreçant-se a tot el poble, «sempre us precipitareu, / des 
de l’èxit dels / abusos, novament cap al desert. [...] Però en el desert, sereu invencibles 
/ i assolireu el destí: / units amb Déu».329 Al silenci del desert on fins i tot, sota l’esclat 
lumínic i l’horitzó difuminat, tota imatge apareguda és miratge. «L’exili és el rerefons 
de l’òpera Moses und Aron».330 L’exili que arrosseguem amb Rut des de les primers 
pàgines i que se’ns fa present a cada revolt. Desert, exili, solitud. «La soledat de Moi-
sès que sofreix el drama de la incomunicabilitat de la seva experiència. La soledat d’Aa-
ron que amb el seu art fascina però limita l’accessibilitat a la revelació. La soledat del 
Poble tancat en la seva esclavitud de la immediatesa sensible. En definitiva, la soledat 
de Schönberg com a compositor, que dona forma a aquest drama per fer perceptible 

                                                
326 Tant és aquí com en altre lloc: quina és exactament l’expressió d’aquest versicle? Els traductors 
d’aquest llibre es sagnen en salut advertint-nos d’un llenguatge hebreu amb pòsit d’arameu i amb traces 
de vella sintaxi. «Ipso enim concedente pacem, quis est qui condemnet», fa la Vulgata. 
327 PIQUÉ I COLLADO, Teologia i música, p. 210. 
328 DUCH, Estaciones del laberinto, p. 292. 
329 SCHÖNBERG, Moisès i Aaron, p. 199. 
330 PIQUÉ I COLLADO, Teologia i música, p. 202. 
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el Déu irrepresentable que es revela».331 El músic vienès se’ns perfila com un Job 
d’avui que lluita amb si mateix entre la puresa de la visió Transcendent i la necessitat 
de figuració i acció en la vida real. Moisès i Aaron venen a ser, simbòlicament són 
una sola persona i pla bé es comprèn així quan en el segon acte en què s’entaula la 
irresoluble antítesi entre la idea i l’acció, creença inexpressable i compromís polític, 
el cant d’Aaron se sobreposa al recitatiu de Moisès damunt d’una música que embol-
calla i unifica en una sola consciència les dues veus.332 Emergeix de la música de 
Schönberg el més pregon conflicte ètic de l’home —no pas dient-ho retòricament, sinó 
des de les paraules del mateix compositor: «todo lo que he escrito tiene una cierta 
semejanza interior conmigo»,333 a propòsit justament de comentar aquesta obra i per-
què no podia negar la pròpia manera d’ésser artista en el sentit següent: «siempre he 
creído que un compositor, cuando habla de sus propios problemas, trata al mismo 
tiempo los problemas de la humanidad»334— discernidor dels límits de l’acció que 
escanya l’il·limitat desig de llibertat, davant d’un mateix, dels altres i de Déu, i en 
Déu, en la societat i en la pròpia vida. 

L’epíleg al llibre Job avui em sona a quincalla, llevat de la decisió de no maleir 
més els amics per deixar-los també en el silenci sense mai més cap rèplica possible. I 
no em digueu que tiro aigua al meu molí. Coneix algú cap exegesi que no llisqui per 
una sèquia prèvia? Prou m’assossegaria tenir a la mà la Bíblia i dir-me, sense retrets 
justificables, baixet: «esa extraordinaria presencia de sus personajes, son esa plenitud 
ètica y esas misteriosas posibilidades de la exégesis, las que originalmente significa-
ban [encara ara] para mí la trascendencia. Y no menos».335 

                                                
331 Ibídem, p. 207. 
332 El mateix Schönberg confessà que els dos personatges manifestaven dues activitats d’un mateix 
home, la de l’ideal i l’activitat política (vegeu el text ibídem, p. 212-213). Per darrere d’aquesta mani-
festació, Schönberg trena la música perquè sigui ella la vera expressió més fonda i íntimament signifi-
cativa d’allò que és el destí de l’home: l’expressió d’una fe, en aquest cas la seva, bíblica, «la ricerca 
di Dio è ricerca interiore del Verum nella ragione e nella libertà dello spirito, in un errare perenne» 
(ROGNONI, «Posfazione», p. 256). Una altra qüestió és que aquesta «música es converteix en «forma» 
d’aquesta experiència. Ambivalentment, sí, però es converteix en forma de l’Inefable» (PIQUÉ I 
COLLADO, Teologia i música, p. 210). Moderna creació musical humana per al Déu incomunicable de 
Moisès... Només això: «l’experiència sonora de la dodecafonia ens porta a un món atonal, estrany per 
una bada, comprensible per l’altra, que ens pemet endinsar-nos en el món de la percepció [fitem el mot 
fixament, no és ,intel·lecció’ ni ,comprensió’ ni tan sols una ,comunicació’, només «percepció», incon-
creta (intuïció?)] del Misteri, Irrepresentable, Inefable, Inaprenhensible» (PIQUÉ I COLLADO, Teologia 
i música, p. 222). 
333 SCHOENBERG, Cartas, p. 155, d’una carta adreçada al seu antic alumne i amic, Alban Berg, des de 
Lugano el 5 d’agost de 1930. Cal, endemés, entendre aquesta confessió no pas en un sentit prim de 
sentiment, sinó perquè «el asunto y su tratamiento [el de Moses und Aron] son puramente religioso-
filosóficos», reflexió de la ment i vivència íntima (ibídem, p. 316). 
334 Ibídem, p. 236, es llegeix en una carta del setembre de 1943. 
335 LÉVINAS, Ética e infinito, p. 25. 
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... LA DELS PERSONATGES DEL LLIBRE RUT 
 
Digueu-li exegesi, comentari o glossa. Anem a parar a un text que ens parla i ens 

burxa perquè indaguem el seu sentit. Ho fa sense pausa, serè i enfervorit, el professor 
André Neher, en un llibre que ja hem citat. S’encara amb el silenci de Déu. Constata 
que no parla en els llibres d’Ester i de Rut, com ho fa a la resta. Es tracta d’un silenci 
estructural, «le plus simple mais peut-être aussi le plus ambigu, parce que le silence y 
est traité sur le thème de l’absence: le récit ne fait à aucun moment la moindre place 
à la Parole de Dieu».336 Unes pàgines més endavant centra el comentari en Rut. «Les 
hommes y parlent de Dieu; aucun n’y parle à Dieu. Et Dieu se tait tout au long du 
récit». Dues frases per a una constatació objectiva a la qual segueix el desnuament del 
significat. «Car Dieu a parlé au Sinaï; il a proposé une Loi, qui attend d’être accom-
plie; à travers son accomplissement peuvent être restaurées les situations tragiques par 
lesquelles s’ouvre le récit. Comment une veuve privée de ses enfants, misérable et 
malheureuse, peut-elle être réinserée dans la chaîne de la vie, du bonheur et de la joi? 
Pas par un miracle du Ciel, mais par l’oeuvre des hommes [...]: par l’oeuvre du rachat, 
du lévirat, de la glane, par cet ensemble lévitique à la réalisation duquel s’attellent 
Noémi, Ruth, Boaz [...] Entourés du silence de Dieu, de ce Dieu dont ils parlent mais 
à travers la seule référence à la Loi que jadis Il promulgua, ces êtres humaines font 
l’oeuvre [...] Si Boaz avait opté, comme l’Anonyme [l’altre parent innominat], pour 
le refus, si Ruth, comme Orpa, était entrée à Moab, Noémi serait morte dans la déré-
liction de son destin tragique, sans descendance, sans avenir, sans espérance. Mainte-
nant, par les initiatives purement humaines de Ruth et de Boaz, par leur option libre 
pour l’oeuvre de la thora, Noémi non seulement se survit à elle-même, mais elle en-
gendre le Messie».337 Encara una altra mirada interpretativa ajustada òbviment a 
aquestes pàgines. André Neher fa notar que en el llibre Rut (4,18) hi ha una paraula 
que la masora vol per segona i darrera volta escrita com en la primera al llibre del 
Gènesi (2,4). És «història», en hebreu amb dues lletres vavs, en la primera i darrera 
síl·laba, «toldot». Una particularitat quan es parla de la història en el moment que 
comença, quan és inaugural i a Rut, quan s’anuncia la genealogia del Messies. «Ainsi 
d’un bout à l’autre de l’Histoire, les deux mouvements de l’Histoire, celui du lance-
mente et celui de l’achèvenement, déjà se font écho dans la plénitude d’une écriture 
dont eux seuls ont le privilège dans la Bible: la corde de l’histoire est solidement an-
crée, par ses deux bouts, dans la plènitude».338 Només ens falta fixar la mirada en 
aquesta plenitud que s’expressa amb una altra paraula clau: vida. Déu ha finit la seva 
obra amb la creació de l’home i ha deixat a les seves mans tots els éssers vius. Arribava 

                                                
336 NEHER, L’exil de la parole, p. 26. 
337 Ibídem, p. 205. 
338 Ibídem, p. 129. 
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al setè dia, i «així foren els orígens» (Gn 2,4). A l’altre extrem, el messiànic, és un 
infant a la falda de Noemí «i li feia de mainadera» (Rt 4,16). Una nova vida i per això 
es repeteix la paraula de les dues lletres iguals en el versicle 18. La vida que canta 
Agustí Barta en el seu poema esponsalici de Booz i Rut. És l’esperit, és el seny, és la 
vida que pregona Yvan Goll. Són els ponts entre idiomes, entre els vius i els morts, 
entre els homes sense cap frontera en el poema de Carles Torner. 

El silenci de Déu descobert en el llibre Rut ens ha dut a la vida, fins hom diria a 
la Vida. Un silenci que mereix com a flàmula aquestes paraules: 

 
Tu ne recevras point de signe 
car la marque de la divinité dont tu désires un signe 
c’est le silence même. 
 
(A. DE SAINT-EXUPÉRY, Citadelle, LXXXVII) 
 
Però. 
El silenci m’arriba amb reverberacions de Pascal i Kundera. «Es ahora el mo-

mento en el que el silencio eterno de los espacios infinitos nos aterra de verdad. Ya 
no hay una patria que nos dé cobijo, una caverna que nos ofrezca protección. El 
mundo se impone con toda su crueldad. Se trata, en una palabra, de la ausencia de 
Sentido, de un sentido predeterminado, pre-dado, ya no hay Sentido que guíe el des-
arrollo de la vida y de las acciones de los seres humanos. El mundo, después del nihi-
lismo, ya no camina hacia una meta».339 Sí i malgrat la negror... hi ha la vida. «Vivir 
éticamente es estar perplejo y asumir esta perplejidad como algo constitutivo del 
modo de ser finito, de un ser (des)instalado en su tiempo y en su espacio [...] Vivir 
éticamente es estar expuesto, y atreverse a responder al otro y del otro en esta situación 
que no es ni pública ni privada, sino íntima [...] y darse cuenta de que no se tienen 
respuestas preparadas, y, a pesar de todo, responder [...] La ética sólo existe si nos 
desasosegamos [...] una ética de la compasión».340 Etc., que el text s’allarga, crida al 
compromís... Tant si hi ha un Déu silenciós (l’atribut exclusiu de l’autèntic?) com si 
impera el silenci de la vacuïtat, l’home cerca el sentit i el troba en l’acció ètica a favor 
de l’altre. Postuleu o no un Déu, és de l’home de qui has de donar comptes. A qui? A 
tu mateix per ésser humà, als altres... i al Déu en qui creguis o no. Home és qui respon, 
no qui perora l’abstracta responsabilitat. 

La imatge la tenim davant dels ulls cada dia a pesar de manllevar-ne en l’escrip-
tura una de tradicional, tòpica, culturalment entenedora. 

                                                
339 MÈLICH, Ética de la compasión, p. 60. 
340 Ibídem, p. 93-94. 
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Ho sabem per experiència i no ho passa per alt la Bíblia: l’home maltractat, vexat, 
anorreat beu el darrer glop de vida en el silenci com l’anyell dut a l’escorxador 
(Is 53,7). O amb la veu inarticulada llença un crit que glaça la sang. Consentiu-me la 
lectura d’un versicle dels evangelis sinòptics. «Jesús llançà un gran crit i va expirar» 
(Mc 15,37). Un crit amb tres complements clarificadors. El sentit del crit, «le cri qui 
ne s’effacera point. Tout était consommé / el crit que no s’esborrarà mai. Tot estava 
consumat»,341 «τετέλεσται / consummatum est» (Jn 19,30). Però compte amb l’evan-
geli joànic! El crit no és posterior, un mer accident afegit a la consciència d’haver 
arribat al final. No. Péguy l’integra a la història, com els sinòptics. N’és el seu final i 
és amb el crit que s’acaba, un crit que ressonarà per sempre. 

El text de Marc. Pengen l’acusat a la creu i la gent, l’honorable i el passavolant, 
vol saber el perquè: «és considerat un inic» —ho digués o no l’Escriptura (Mc 15,28). 
Aquest és un versicle afegit en alguns manuscrits.342 La majoria no el porten, però sí 
que els qui passaven «l’insultaven movent el cap amb aires de mofa» (Mc 15,29), un 
comportament normalíssim davant de qui es feia passar per rei —ho deia la sentència 
oficial—, de qui tenia pretensions profètiques. Era vist, i no hi ha res a dir, com un 
desgraciat per poc senderi i ho podem prou acceptar perquè la història de segles, la de 
sempre ens ha llegat els testimonis de voler deixar-se engalipar: «—Hi ha res de nou? 
—preguntaren al seu capità Jehú després d’haver rebut un profeta enviat per Eliseu— 
Per què t’ha vingut a veure, aquest ximple?» (2Re 9,11); més explícit: «els vostres 
profetes són insensats, els homes inspirats deliren» (Os 9,7); el Natzaré?, un esboi-
rat.343 O per orgullosa presumpció; té fums fins a creure’s enviat de Déu.344 El cruci-
ficat agonitza i es queixa al cel clos amb una gran veu / φωνῇ µεγάλῃ: «Déu meu, Déu 
meu, per què m’has abandonat?» (Mc 15,33). Silenci. El fracàs il·limitat. Als seus 
peus continuen les burles. Al seu cap... Què va passar pel seu cap en l’hora extrema, 
en la soledat absoluta, amb un silenci compacte al cel indiferent al seu prec? L’home 
maltractat, vexat, anorreat, morent va trencar el silenci amb un gran crit /φωνὴν 
µεγάλην. Les dues mateixes paraules gregues. El primer cop articulades amb mots 
significatius. El segon (Mc 15,37), ja no. Un bagol escruixidor que només va copsar 
un soldat. Va comprendre que aquell tercer condemnat era innocent i es revoltava, 

                                                
341 PÉGUY, Le porche du mystère de la deuxième vertu, p. 233 (trad. catalana, p. 171). 
342 Per exemple: l’edició grega d’Augustinus Merk (Novum Testamentum, graece et latine, p. 181) 
col·loca el verset entre claudators; no és al text, només a l’aparat de variants en l’edició segona de The 
Greek New Testament, p. 193. 
343 Ve a la memòria la litografia de Julienne Hertz Le visionaire, ulls grossos, buits, cremats per la llum 
de la visió; la boca badada com un pou sense fons mancat de paraula humana; braços, mans i dits oberts 
d’astorament... (la reproduex el llibre de NEHER, Moïse et la vocation juive, p. 179). 
344 Fins i tot per a creure val la pena, fins potser cal ésser seriós fins a l’eixutesa; hom no covarà més 
fonda fe per endolcir expressions bíbliques o per emmelar situacions com una execució aplicada pels 
soldats de l’Imperi en un racó bel·licós de món. 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

188   

potser, contra la injustícia. El meu sentit comú no em diu que el centurió manifestés 
la filiació divina (Mc 15,39); res del context ho propiciava ni cap de les mofes que 
reprodueix el text de Marc; l’expressió va ser una admiració, segur, davant del fet 
d’oir un crit just el segon abans d’expirar, o expirar amb un gran crit, tan vehement 
com la que de qui en percebre una desgràcia al seu devant diu «Déu meu!». 

Mateu conta la mort de Jesús de Natzaret gairebé amb els mateixos termes i detalls 
de Marc. La invocació al cel amb el segon versicle del salm 22, la reacció dels presents 
si bé més discreta, més estricta, que els qui portaven la davantera de la mofa eren «els 
gran sacerdots, se’n burlaven amb els mestres de la Llei» (Mt 27,41), el crit i l’admi-
ració del centurió romà i d’alguns altres soldats, però amb una variant de dada narra-
tiva, no fou pel gran crit que s’admiraren, sinó per un terratrèmol i pel conjunt de fets 
(el seguici dels condemnats, les burles de les autoritats jueves a un dels crucificats, el 
crit d’aquest en morir, i el posible tremiment del sòl...) van agafar por (Mt 27,54) i en 
aquest estat d’ànim proferien exclamacions amb Déu als llavis. Mateu hi afegeix unes 
ratlles apocalíptiques de morts redivius, l’esquinçament de la gran cortina del Temple 
(també Lluc) i terratrèmol que el meu sentit comú col·loca al calaix dels recursos 
narratius, evidentment! Les paraules gregues escrites són les mateixes. Remirem-les. 
Les primeres ens assabenten d’una articulació amb força i amb significació. Les se-
gones —Mateu adjunta l’adverbi ‘de nou’ o ‘per segona volta’ / πάλιν, que no s’arti-
cula cap mot, tan sols un crit / κράξας vibrant perdut als espais. 

El text de Lluc aporta matisos significatius. Les riotes per la situació d’aquest 
crucificat són de les autoritats, no del poble que es limita a mirar, potser a no com-
prendre res, o a recordar que tots els profetes morien a mans dels intèrprets de Déu, o 
a judicar, tal volta, aquells que es burlen del qui ells mateixos han dut al suplici; fins 
els soldats s’hi afegeixen si porten la iniciativa els qui manen. I el pensament que es 
fa el centurió: «realment aquest home era innocent» (Lc 23,47), una afirmació diversa 
als altres dos sinòptics que, a més a més, la precedeix aquesta afirmació: «quan el 
centurió veié el que havia passat, donava glòria a Déu i deia: ...» Sembla ben normal 
tot aquest verset: un centurió temerós de Déu (pensem en Pare Déu del Capitoli, Jú-
piter), un home que davant de tots el fets, des de la condemna fins aquest moment 
final, no veu manera d’entendre-ho tot que dient-se que el condemnat certament era 
innocent. Aquí el narrador s’atén al sentit comú que deia. El romà veu una innocència 
manifestada no tant per com ha mort el condemnat, com per les burles que rep de les 
autoritats. Jesús agonitza i en un últim esforç, amb les mateixes dues paraules gregues 
dels altres sinòptics, diu amb una gran veu: «Pare, confio el meu alè a les teves mans» 
(Lc 13,46), el sisè versicle del salm 31. I tot seguit «va expirar», va deixar anar, se li 
va escapar el darrer glop d’aire, la vida. No hi ha hagut cap crit. Esllanguiment cap a 
la mort. 
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Quin és el sentit en la mort d’aquests tres Jesús? No val a dir que són dos contra 
un per les semblances. No val a combinar les paraules del moribund aplegades en els 
sinòptics més les de Joan i fer-ne un sermó de set. No val. Cal escrutar allò que fou el 
més normal, allò que va passar com succeïa de manera habitual quan l’autoritat ro-
mana manava crucificar malfactors o revoltats polítics. Aporta valor la nuesa prèvia a 
la interpretació dels seus seguidors i amb el temps mitificadors. Una mort cruelíssima 
infligida a un home bo. Home bo seguidor de les petjades de Job: s’oblidà de si mateix, 
«no ploreu per mi; ploreu per vosaltres mateixes i pels vostres fills» (Lc 23,28) i va 
intercedir pels qui el reduïen a un cuc, no un home, «Pare, perdona’ls, que no saben 
el que fa» (Lc 23,34). Ha respost quatre mots i ha acabat per callar davant dels jutges. 
Ho ha vist ben clar. És un cap de turc entre els poders religiosos i el de la metròpoli 
en dies pasquals, sense testimonis qualificats socialment al seu favor. És un no ningú, 
predicador errant i galileu per més mala sort i fa nosa. S’ha agafat massa a pit la cre-
ença del seu poble, la pròpia fe. Ni més ni menys. No hi ha res a fer. Decideix callar, 
aguanta. És un bon jueu, creient i a l’hora darrera no sabem com va reaccionar. No ho 
sabem. Lluc ens conta que es va encomanar el seu Déu. La imatge d’un home de fe 
en un final terrible. Mateu i Marc ens conten que es va queixar al seu Déu. Quin era 
el to? De greu lament o de confiança extrema, dolguda, sí, però no rebutjada encara? 
Hi hagué un silenci espès. En ell i en qui era invocat. Va dir que tenia set (Jn 19,28)? 
Foren, si va ser, uns curts minuts mentre algú xopà una esponja amb fel i vinagre i 
l’atansà als seus llavis ressecs (Mc 15,36; Mt 27,48). Silenci. Sota d’ell la vèrbola 
maligna dels homes. Al seu damunt res. Era un dia rúfol, s’enfosquia per moments 
fora mida. Aquell tens silenci previ al tro d’una gran tempesta. Però ni això.345 Només 
el crit d’un condemnat. Va proferir una segona veu, inarticulada, esgarrifosa. Simple 
udol animal? Gemec desesperat? Qui ho pot saber? Dos evangelistes em deixen en el 
dubte. Un no esmenta aquest crit darrer. Tot ha passat rutinàriament i implacable sota 
el silenci de Déu. 

 
Nostre Senyor ha pregat dalt de la creu, i també ha cridat, plorat, ha tingut ranera, ha 
xerricat de dents com fan els moribunds. Però en ell hi ha qualque cosa més preciosa: el 
minut, el llarg minut de silenci després que tot fos consumat.346 
 

                                                
345 Una casualitat, l’amenaçant tempesta; els narradors en tenen present la memòria i amb el temps, és 
clar, tindrà una lúgubre, pietosa i fins teològica interpretació, com havia d’ésser; l’evangeli de Joan 
l’oblida; la casualitat lliure per als intèrprets que en fan la lectura interpretativa. 
346 «Notre-Seigneur a prié sur la croix, et il a aussi crié, pleuré, râlé, grincé dese dents, comme font les 
moribonds. Mais il y a quelque chose de plus précieux: la minute, la longue minute de silence après 
quoi tout fut consommé» (BERNANOS, La joie, p. 675). 
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Res. Ja no lluito, callo... «va inclinar el cap i expirà», capolat. No podem desfer 
el que hi ha escrit. Una altra cosa és el que s’ha interpretat.347 Reconec, vull fer-ho 
sense partit pres, que hi ha una doble imatge humana en aquesta mort. L’innocent es 
revolta davant del no-res o es lliura confiat a un Altre. L’home despullat, ambivalent 
davant la mort. La mort d’aquell Divendres i les morts de sempre i dels nostres dies: 
«l’inexpressable només es pot expressar a través del silenci. Davant d’Auschwitz [tots 
els espais de mort i sofrença!] el silenci esdevé una paraula ètica».348 Només pot ser 
una acció ètica. Fins a morir per als altres. Quants, als camps nazis, es van posar al 
lloc d’un altre? 

I Déu? Pot ser-hi o no. Si hi és, també ambivalent darrere de l’home. Amb ell mor 
o amb ell confia en Si mateix. Déu s’enfonsa en la mort si no fa comèdia. Déu es lliura 
per experimentar el destí de la seva mortal criatura. Déu fa un crit que certifica el no-
res o calla perquè no hi ha paraula possible per a l’instant de morir Ell davant d’Ell 
mateix, el Silent.349 

Quina imatge de Déu? La de l’home. Un crit i el silenci. Silenci de dubte o silenci 
de conformitat. Crit, l’única veu per a la darrera esperança o per a la desesperació. En 
la mort d’un individu, no de la Vida. 

Escric i confio a intermitències. Repenso el crit i el silenci. Cavil·lo. Em faig 
badívol... 

Potser al capdavall una imatge de pagès: 
 
Jo som el vostre ca que bava, 
el meu clamor és una saliva amarga. 
[...] 
I Vós, Senyor, vora els meus ossos incendiats, 
                                                

347 Paraules d’un creient cristià, màrtir: Crist, «dans la mort, il ne fait preuve d’aucune qualité divine. 
Nous voyons au contraire un mourant qui désespère de Dieu. Mais nous disons: celui-ci est Dieu. Qui 
ne le peut pas, ignore ce que signifie: Dieu est devenu homme [...] Quotidiennement, Christ lui est en 
escandale, pour ses propres espérances et ses propres désirs. Tous les jours, elle se heurte de nouveau 
à cette déclaration: “Vous allez tous vous escandaliser à cause de moi” (Mt 26,31). Et quotidiennement, 
elle s’en tient à la promesse: “Hereux ceux pour qui je ne suis pas un scandale” (Mt 11,6)» 
(BONHOEFFER, Textes choisis, p. 141 i 146); es poden recomanar aquestes poques pàgines de cristolo-
gia, un curs donat a la Universitat de Berlín el 1933? 
348 MÈLICH, «La transmissió del silenci», p. 329. 
349 «Lo Paradís, lo Paradís es pas pertot dins lo cèl [...] Per los òmes, lo Paradís ten una grand pòrta 
amb una figuièira que li fa ombra [...] Mas de l’autra man, per detràs, es una segona pòrta que se dubrís 
sus lo clar-e-brun gelat de l’Eternitat. Servís pas sovent. Solament, de còps, s’un àngel a lo clòsc un 
pauc enlusernat [...] per li faire espiar lo desèrt sens fin, lo desèrt de freg ont sol Dieu camina, las oras 
que vòl reprene lo gost de son eternitat de davant la creacion [...] A volgut aquel òrt per se pausar del 
Paradís; aquel òrt a son auçada ont sol amb El retrapa aquela patz, aquela musica prigonda que monta 
d’El com la mai linda creacion e que sol pòt ausir; aquel òrt ont flaira en l’espandi sens lutz lo perfum 
embriagant del nonrés» (ROQUETA, «Los passes de Dieu», p. 24). La fantasia del narrador occità potser 
aporta també una nova mirada sobre el silenci de Déu més enllà de la literatura. 
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vora la meva carn agra com un pa florit, 
estau com un ca fidel, 
llepant-me aquestes nafres que, amb la seva claror, 
canten la misericòrdia de la vostra saliva. 
 
(Blai BONET, del poema «Déu company»). 
 
Callar o dir una paraula encara? 
 
si ma fe i ma esperança aquí s’atura 
me’n fareu una culpa al més enllà? 
 
(Joan MARAGALL, del poema «Cant espiritual»). 
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VII. CONCLUSIONS? 
 
 
 
 
 
 
 
No cal. 
He llegit uns poemes. N’he volgut comprendre l’entrellat de sentit. M’he esplaiat 

fent meves les paraules de molts perquè suplissin la inexpressió de les pròpies. Massa 
citacions que són poques entre tanta inquietud dispersa en el temps i frement en les 
cultures. Mai no acabarem de tenir perfilada la imatge de l’home, ni en el bé ni en el 
mal. Ara penso en el testimoni punyent del presidi de Tazmamart (Marroc) fet desa-
parèixer sota la sorra per anul·lar-ne el rastre, però l’escriptor, Tahar Ben Jelloun, ens 
l’ha deixat, Cette aveuglante absence de lumière.350 Quanta raó tenia Dostoievski en 
afirmar que el diable l’ha creat l’home (com ho he recordat pàgines enrere)! Ben bé a 
imatge seva perquè massa vegades exerceix... ai las! de dimoni. «L’enfer, c’est les 
autres», reconeix el personatge Garcin de Huis clos de Sartre. Com a contrast amb 
Tazmamart em retorna la conferència feta per E. Lévinas al monestir Tioumliline, 
també al Marroc, l’any 1957 —els benedictins l’hagueren d’abandonar tres anys des-
prés per la pressió envoltant—, pronunciada amb mots de preu.351 

He fet marrades, també. Em plauria, si més no, que altres gaudissin de la bellesa 
d’aquests poemes. Que els rellegissin amb calma, es deixessin interrogar, que passes-
sin per alt i oblidessin les meves cabòries... De fet, potser sense saber-ho fins que no 
he arribat a aquesta página,352 m’he mogut entre dos pensaments del sempre admirat 
Joan Lluís Vives. «Les coses que nosaltres diem, que són o no són, aquestes o aque-
lles, de tal mena o no, les avaluem des del judici del nostre entendre, no des d’elles 
mateixes, elles, en realitat, no tenen la seva mesura per a nosaltres, sinó la nostra ment, 
puix quan diem bona, mala, útil, inútil, no diem res [...] Nosaltres, doncs, tenim el 
coneixement o el judici dels sentits, de la fantasia, de la ment», etc., etc., com ho 

                                                
350 Testimoni novel·lat editat a París per Seuil el 1992. N’hi ha traducció catalana, Una absència en-
lluernadora de llum, Barcelona: Empúries 2001. 
351 LÉVINAS, «Une religion d’adultes», dins Difficile liberté, p. 24-41. I què me’n dieu del monestir 
cistercenc algerià de Tibhirine rediviu en el film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, filmat 
en el desert Tioumliline? La imatge té veu... diu amb un somriure murri fra Luc, que no té por a la 
mort, «laissez passer l’homme libre...». 
352 De fet, hi he arribat en fer un darrer repàs passats uns quants anys d’haver-la redactat i se m’ha 
acudit de fer-hi l’afegitó —m’ha semblat adient del tot— de textos de Joan Lluís Vives arran d’haver 
llegit «Els límits del raonament i les possibilitats de la fe en Joan Lluís Vives» de TELLO BRUGAL. 
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assegura en el seu llibre De disciplinis,353 a una banda. A l’altra, paraules del De ue-
ritate fidei christianae, «així com inútilment serien oferts els ulls als animals si mai 
no el fos donat de veure, actuant-se sempre la vida en la nit i la fosca, així el desig de 
la veritat, si mai no el poguéssim aconseguir, seria cosa superbuida i derisòria».354 
Resumit en l’acció de dos verbs: anar i no arribar. O cerquem i morim. Resten els 
versos damunt la cendra. 

Només els versos perquè en la seva bellesa es descobreix la veritat del Bé i del 
Mal, l’ambigüitat de la conducta humana, una imatge de Déu darrere les mirades im-
plorants dels mortals. 

Conclusions? No cal. Si tu, lector pacient, n’has tret el bri d’una idea, un gra de 
sentiment... una empenta per avançar, em donaré per ben pagat. Si m’oblides, però et 
lliures als versos, també. 

Demà serà un altre dia amb els seus afanys, errades i encerts. A bona hora ens 
trobarem, potser, aviat mai més... bon dia. Que Déu i faci més que nosaltres, com 
deien les àvies que m’estimaven, però en la rutina de repetir la frase feta —al captard 
d’ara ja vàcua— no deixarem de lluitar per la fraternitat al món amb la bandera d’una 
moabita. Haurem, com ella, desaparegut de les darreres ratlles dels relats. Tanmateix 
o només tal volta algunes persones diran: —Han viscut en l’amargor, però han maldat 
pel bé i han delerat esperança. Els poetes els han regalat bellesa i els han compromès. 
Els seus descendents posseiran la terra. «Que per la fillada que el Senyor et vulgui 
[Booz] donar d’aquesta noia [Rut], la teva casa sigui com la de Peres» (Rt 4,12), «et 
que ta maison soit comme la maison de Pèrèç. Pour l’honneur, on récite la bénédiction 
“Béni soit le Créateur de la vigne” pour un veuf et une veuve comme pour une vierge, 

                                                
353 «Nos quae dicimus, ese aut non ese, haec aut illa, talia non talia, ex sententia animi nostri censemus, 
non ex rebus ipsis, illae enim non sunt nobis sui mensura, sed mens nostra, nam quam dicimus bona, 
mala, utilia, inutilia, non re dicimus [...] Nos ergo cognitionem seu iudicium habemus sensuum, phan-
tasiae, mentis» (VIVIS, De prima philosophia, p. 194). 
354 «Quemadmodum frustra essent oculi astructi animalibus, si nunquam daretur cernere, semper in 
nocte ac tenebris vitam acturis, ita est cupiditas veritatis si nunquam essemus illam assequuturi, super-
vacanea res esset ac deridicula» (VIVIS, De ueritate fidei christianae, p. 104). Ara bé, visc al segle XXI 
i la ‘veritat’ d’aquesta citació abraça, als meus ulls, tota la realitat i fins la posible Realitat transhumana 
o transcòsmica i, no obstant, entec perfectament i d’alguna forma no m’és aliena la parrafada següent: 
«[...] rationem, mentem, iudicium, consilium Deus largitus est spiritualibus naturis, per quae intellige-
rent quod tandem esset vere suum bonum, ut illud expeterent, expetitu sequenter, et cuperent cum eo 
copulari atque uniri / Déu dona generosament als ésser de natura espiritual la raó, la ment, el judici, la 
reflexió a través dels quals entenguin, doncs, quin sigui el seu autèntic bé, perquè el desitgin, desitjat 
sigui seguit i delegin fondre’s i unir-se amb ell» essent, aquest bé, el suprem, Déu assolit per amor, 
«huiusmodi caritas est coniuntioni cum Deo / l’amor és la manera d’unir-se a Déu», anuncia Vives a 
l’inici del paràgraf (ibídem, p. 91), per damunt o al marge, fet i fet, de la raó, la ment, el judici i la 
reflexió. 
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et l’on inclut cette bénédiction au milieu [des autres]».355 Al bell mig de tots els vius 
i els morts. 

Potser un poeta ens pot donar paraules de conclusió. Octavio Paz ens ha llegat les 
ratlles següents: «La contradicción del diálogo consiste en que cada uno habla consigo 
mismo al hablar con los otros; la del monólogo en que nunca soy yo, sino otro, el que 
escucha lo que me digo a mí mismo. La poesía ha sido siempre una tentativa por 
resolver esta discordia por medio de una conversión de los términos: el yo del diálogo 
en el tú del monólogo. La imagen poética es la otredad [...] La conversión del yo en 
tú —imagen que comprende todas las imágenes poéticas— no puede realizarse si an-
tes el mundo no reaparece. La imaginación poética no es invención sino descubrimi-
ento de la presencia. Descubrir la imagen del mundo en lo que emerge como frag-
mento y dispersión, percibir en lo uno lo otro, será devolverle al lenguaje su virtud 
metafórica: darle presencia a los otros. La poesía: búsqueda de los otros, descubrimi-
ento de la otredad».356 Qualsevol alteritat. L’aigua, l’argila, els estels i les flors, llar-
gandaixos i abellarols... els altres homes i dones, infants i vells... l’Altre si... Les me-
duses i els escurçons, la tora, les pústules i els crancs, el vidriol, els orfes i els mutilats, 
malats i perseguits... l’Altre si... 

El ja esmentat exegeta Gerhard von Rad, en l’anàlisi que fa dels salms hebreus, 
hi descobreix com a idea teològica la manera com Israel veia la bellesa. Ho resumeix 
en cinc enunciats. Aquest és el darrer. «Para Israel lo bello era más un acontecer que 
un ser, pues no lo veía como emanación del ser divino, sino de su actividad».357 Tal 
volta aquesta afirmació podria fer de conclusió. Com un mode d’entendre la bellesa 
dels poemes llegits, escrutats per comprendre’ls millor. Una bellesa que troba una 
coincidència o concordança amb el núcli narratiu de cada un d’ells. Tots contenen un 
poc de descripció, més o menys secundària. Principalment relaten unes accions, el fer 
d’uns personatges les obres dels quals són a l’origen d’exemplars maneres de viure. 
Es dissol l’estrangeria. L’amor neix de la compassió. La compassió esborra fronteres. 
Booz acull Rut, la moabita... La moabita Rut és la besàvia... Noemí retorna a la Dol-
cesa del seu nom i la seva falda és tornaveu al plor d’una criatura. La feble tija de 
l’esperança ha esberlat la terra resseca. La vida. «La Vida en la vida» i segueixo el 
mestre Raimon Panikkar.358 

La Vida. 

                                                
355 Le Zohar. Le livre de Ruth, p. 187. 
356 PAZ, El arco y la lira, p. 260-261. 
357 VON RAD, Teología del Antiguo Testamento, I, p. 451. 
358 Poques pàgines fa que Panikkar és aquí present i no pot deixar d’ésser-hi al final amb la seva paraula: 
«la Vida és dins i fora, som nosaltres i és per sobre de nosaltres mateixos. Aquesta és l’experiència 
cosmoteàndrica fonamental: l’experiència de la Vida» (p. 321), i totes les restants a PANIKKAR, «As-
pectes d’una espiritualitat cosmoteàndrica». 
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A intermitències... 
 
Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne. 
Moi-même. 
Ça c’est étonnant. 
[...] 
Et c’est de nous que Dieu attend 
le couronnement ou le découronnement d’une espérance de lui 
 
L’esperança, diu Déu, això sí que m’admira. 
A mi mateix. 
Això sí que és sorprenent. 
[...] 
I és de nosaltres que Déu espera 
el coronament o el descoronament d’una esperança seva.359 

  

                                                
359 PÉGUY, Le porche du mystère de la deuxième vertu, p. 20 i 148 (traducció catalana, p. 48 i 122). 
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APÈNDIXS 
 
 
 
 
 
 
 
I 
«L’Amitié Féminine» 
Renée VIVIEN, La Dame à la louve, Paris: Alphonse Lemerre, 1904, p. 183. 
 
De toutes les lourdes sottises dont les Philistins de lettres accablent leurs lecteurs, voici, 

je crois, la plus formidable: 
 
Les femmes sont incapables d’amitié. Jamais il n’y eut de David et Jonathan parmi les femmes. 
 
Me sera-t-il permis d’insinuer que l’affection de David pour Jonathan m’a toujours paru 

plus passionnée que fraternelle? Je n’en veux pour preuve que l’oraison funèbre du jeune 
conquérant: 

 
Tu faisais tout mon plaisir. 
Ton amour pour moi était admirable, 
Au-dessus de l’amour des femmes. 
 
Je ne crois pas que ce soient là de blanches larmes d’amitié douloureuse. J’y reconnais 

plutôt les larmes de sang d’une ardeur veuve. 
Combien est plus désintéressée la magnifique tendresse de Ruth la Moabite pour Naomi! 

Aucune langueur charnelle ne pouvait se glisser dans l’amitié de ces deux femmes. Naomi 
n’était plus jeune. Elle dit elle-même: «Je suis trop vieille pour me remarier». 

Je ne connais rien d’aussi beau, d’aussi simple et d’aussi poignant que ce passage: 
 
Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-soeur est retournée vers son peuple et vers ses dieux; retourne, 
comme ta belle-soeur. Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu 
iras, j’irai, où tu demeureras; je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; 
où tu mourras, je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre 
chose que la mort vient à me séparer de toi! 
 
Comme la plus belle musique, ces paroles vous laissent sans voix et sans haleine devant 

l’Infini. 
A l’offre résignée de Naomi, que le Tout-Puissant ramène les mains vides dans le pays 

natal, Ruth la Moabite répond par cette phrase d’une implorante humilité: 
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Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, qui prépare, ainsi qu’un prélude murmurant, 
l’ampleur d’orgue de la strophe incomparable: où tu iras, j’irai... 
 
Jamais aucun sanglot d’amour n’égala cette ferveur ni cette abnégation. Le poème de 

l’amitié surpasse ici le poème de l’amour. C’est l’albe dévouement, la passion blanche. Et 
cette tendresse s’étend jusqu’au tombeau: 

 
Où tu mourras, je mourrai, et j’y serai enterrée. 
 
Naomi, dont le nom signifie beauté, douceur, sois honorée pour l’amitié que tu inspiras 

à ta bru, et que célébrèrent ainsi les vierges d’Israël: 
 
Ta belle-fille qui t’aime... elle qui vaut mieux pour toi que sept fils... 
 
En vérité, le Livre de Ruth est l’apothéose de l’amitié magnanime. L’amitié, fusion chaste 

des âmes, neige fondue dans la neige... L’amitié, sanglot de cithares et parfum de violettes... 
Croyez-moi, ô Naomis et Ruths de l’Avenir, ce qu’il y a de meilleur et de plus doux dans 

l’amour, c’est l’amitié. 
 
 
[Traducció] 
 
L’amistat femenina 
 
De totes les bajanades barroeres amb les quals els filisteus de les lletres han baldat els 

seus lectors, vegeu-ne, penso, la més formidable: 
 
Les dones són incapaces d’amistat. Mai no hi ha hagut la de David i Jonatan entre les dones. 
 
Però em serà permès d’insinuar que l’afecte de David per Jonatan sempre m’ha semblat 

més passional que fraternal? Hi veig de prova l’oració fúnebre del jove conqueridor: 
 
Tu eres tot el meu plaer. 
El teu amor per mi era admirable 
més que l’amor de les dones. [2Sa 1,26-27] 
 
No crec pas que aquelles siguin netes llàgrimes d’amistat dolorosa. Hi reconec més aviat 

les llàgrimes de sang d’una vídua ardent. 
Quant més desinteressada no és la magnífica tendresa de Rut la moabita per Noemí! Cap 

llangor carnal no podia rossolar en l’amistat d’aquestes dues dones. Noemí no era pas jove. 
Ho diu ella mateixa: «Soc massa vella per casar-me». 

No conec res de tant bell, de tan simple i tant punyent com aquest passatge: 
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Noemí va dir a Rut: Mira, la teva cunyada ha retornat al seu poble i als seus déus, retorna com la 
teva cunyada. Rut va respondre: No he pensat pas deixar-te, marxar lluny de tu. On tu aniràs, jo 
aniré, on tu t’establiràs, jo m’establiré, el teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà el meu Déu; 
on tu moriràs, jo moriré, i jo hi seré enterrada. Que l’Etern amb tracti amb tot el seu rigor si altra 
cosa que la mort em separés de tu. 
 
Com la més bella música, aquestes paraules us deixen sense veu i sense alè davant 

l’Infinit. 
A l’oferiment resignat de Noemí, que el Totpoderós retorna les mans buides al seu país 

natal, Rut la moabita respon amb aquesta frase d’una implorant humilitat: «no he pensat pas 
deixar-te, d’anar-me’n lluny de tu», que prepara, talment un preludi murmurant, la grandiosi-
tat d’orgue de l’estrofa incomparable: «on tu aniràs, jo aniré...». 

Mai cap sanglot d’amor igualarà aquest fervor ni aquesta abnegació. El poema de l’amis-
tat sobrepassa aquí el poema de l’amor. És l’alba abnegació, la passió blanca. I aquesta ten-
dresa s’estén fins a la tomba: «on tu moriràs, jo moriré, i jo hi seré enterrada». 

Noemí, nom que significa bellesa, dolçor, ets honorada per l’amistat que inspires a la 
teva nora i que celebraren així les verges d’Israel: «la teva jove que t’estima... que val més 
per a tu que set fills...». 

De veritat, el llibre de Rut és l’apoteosi de l’amistat magnànima. L’amistat, fusió de cas-
tes ànimes, neu fosa en la neu... L’amistat, sanglot de cítares i perfum de violetes... 

Creieu-me, oh Noemís i Ruts del Demà, allò que hi ha de millor i de més dolç en l’amor, 
és l’amistat. 

 
 
II 
Fragment de: I, «Neu a Atenes», «I Josip» 
Vidosav STEVANOVIĆ, La neu i els gossos, Barcelona: La Campana, 1993, p. 11-12. 
 
Jo tenia una escorta, no de manera permanent, i no sempre la mateixa. Eren els gossos, 

negres, prims, amb els ulls lluents. Els seus morros eren xatos i sobresortits, foscos i tristos 
com els dels alans. Panteixaven, la bava els relliscava pels ullals. Allà on m’aturava, m’asseia 
o anava, es trobaven al voltant meu. Es quedaven arrupits sota les taules dels cafès, seguien 
els camins que agafàvem, m’esperaven enmig de les runes calcinades de les cases als pobles 
ocupats. Dos, tres, quatre, de vegades un petit ramat. Mai un de sol, bé que tots fossin els 
mateixos, exactament els mateixos, com ombres que es multipliquen. Em despertava i ja eren 
acotxats al costat del llit, pudien a cadàver i a sang coagulada. 

 
 



JOAN REQUESENS I PIQUER 

 

 

200   

III360 
A. 
«Hiobs Gesänge / Cant de Job», Das Traumkraut  
Yvan GOLL, Die Lyrik in vier Bänden, II: Liebesgedichte 1917-1950, Herausgegeben und kom-

mentiert von Barbara Glauert-Hesse, Berlin: Argon, 1996, p. 322-323.361  
 
     I 
 
Bedecke mich greiser Kalk! 
Verzehre mich junges Salz!362 
Tod ist Freude! 

 
Und ess’ ich auch die Fische363 
Des Toten Meeres 
Leuchtend von Jod 
 
In meinen Geschwüren 
Pfleg ich die Rosen 
Des Todesfrühlings 
 
Siebzig Scheunen verbrannt! 
Sieben Söhne gestorben:364 
Größe der Armut! 
 
Letzter Ölbaum 
Der Wüsten Asiens365 
Steht mein Gerippe 
 
Wieso ich noch lebe? 
Unsicherer Gott 
Dich dir zu beweisen! 
 

Cobreix-me calcina vella 
Consumeix-me sal jove 
Mort és joia 
 
I menjo també els peixos 
De la Mar Morta 
Centellejant de iode 
 
En la meva nafra 
Cultivo les roses 
De la primavera de la mort 
 
Setanta pallisses incendiades! 
Set fills morts: 
Grandesa de la pobretat! 
 
Últim oliver 
Dels deserts d’Àsia 
S’alça el meu esquelet 
 
Com encara visc? 
Déu incert 
Per a provar-te a tu mateix! 

 

                                                
360 Agraeixo cordialment a Corinna Alber el text d’aquests poemes i les dades de les seves edicions, 
enviats des de la Universitat de Bochum. Les versions catalanes, així com la de R. Vivien de l’apartat 
I, són de l’autor d’aquest llibre. 
361 La seva esposa Claire Goll, en l’edició de 1951, posà de títol només «Hiob». 
362 «Verzehre mich, greiser Kalk / Zerlauge mich, junges Salz / Consumeix-me calcina vella / Afebleix-
me sal jove». El text correspon al manuscrit de Goll editat per Glauert-Hesse, mentre que les variants 
són les modificacions introduïdes per Claire Goll en l’edició esmentada, on aquest cant primer és el 
segon. 
363 «Und nährt mich noch der Fisch / I m’alimenta encara el peix». 
364 «Sieben Söhne verwest! / Set fills al carner!». 
365 «Aus Asiens Wüste / Del desert d’Àsia». 
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     II 
 
Mondaxt 
Sink in mein Mark 
 
Daß meine Zeder 
Morgen den Weg versperre 
Den feurigen Pferden 
 
Alte Löwen meines Bluts 
Rufen umsonst nach Gazellen 
 
Es morscht366 in meinem Kopf 
Der brüchige Schädel367 
 
Phosphoreszent 
Hängt mir im Brustkorb 
Das fremde Herz 
 

Destral lunar 
Penetra a la meva medul·la 
 
Que el meu cedre 
Demà barri la ruta 
Dels cavalls flamejants 
 
Els lleons vells de ma sang 
Criden en va les gaseles 
 
Corcats al meu cap 
Aquest crani trencadís 
 
Fosforescent 
Em pesa al pit 
El cor estrany 

 
 
      
     III 
 
Letzter Ölbaum, sagst du? 
Ach ein warmes Öl 
Enttrieft meinen Händen368 
Die segnen lernten 
 
Im Glashaus meiner Augen 
Reift die tropische Sonne 
 
Mein Wurzelfuß 
Ist in den Marmor gerammt369 
 
Höre Israel 
Ich bin der Zehnbrotebaum 
Ich bin das Feuerbuch 

El darrer oliver, dius tu? 
Ai! Un oli calent 
Traspua les meves mans 
Que gosaven beneir 
 
Dins l’hivernacle dels meus ulls 
Madurat al sol tropical 
 
El meu peu 
Està arrelat al marbre 
 
Escolta Israel 
Soc l’arbre dels deu pams 
Soc el llibre de foc 

                                                
366 «morschen». 
367 «Wurmstichige Knochen / S’enfronten els ossos». 
368 «Doch goldenes Öl / Enttrieft meinen Zweigen / Encara l’oli daurat / Traspua les meves branques». 
369 Aquests dos versos, Claire Goll els transforma en un de sol i sense el mot «den». 
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Mit den brennenden Buchstaben 
 
Ich bin der dreiarmige Leuchter 
Von vielwissenden370 Vögeln bewohnt 
Mit dem siebenfarbenen Blick 
 

De les lletres inflamades 
 
Soc el canelobre de tres braços 
Poblat d’ocells ben coneixedors 
Amb la mirada dels set colors 

 
 
B. 
«Hiob / Job», Neila 
Yvan GOLL, Dictungen. Lyrik. Prosa. Drama, Herausgegeben von Claire Goll, Darmstadt; Berlin-

Spandau; Neuwied am Rhein: Hermann Luchterhand, 1960, p. 588. 
 

Das ist mein Schmerzenskreis 
Mein Sein wird wieder Element 
Verwandelt sich zum Märchen der Muschel 
Ich bin geadelt zu Nessel 
Bin verzaubert zu Stein 
Sich! Aus meinem braunen Aug rieselt der 

[Honig 
Durch meine Hände blitzt der grüne Eidechs 
Tastet der zarte Fühler der Schnecke 
So kehr ich zu mir zurück wie die Statuen 
Die nur von innen vernehmbar sind 
 
Das Echo von Seherstimmen tönt 
Aus der Höhle meiner Brust 
Meine Lust ist verteilt an blaue Falter 
Meine Trauer an dunkles Nachtgetier 
Verfallen ist die Kuppel Sodoms 
Doch ihre verlorenen Vögel 
Beginnen auf mir zu schlafen 
O einen Schlaf so dünn wie ein Halm 
Aus dem am Morgen der Geist erblüht 
Oder ein klagendes Lied 

 

Aquest és el meu cercle de sofrença 
El meu ésser esdevé element 
Es canvia en l’encant de la petxina 
Soc noblesa en ortiga 
Soc transmutat en pedra 
Mira! Dels meus ulls moreus tancats 

[regalima la mel 
Entre les meves mans llisca el verd lluert 
Palpa la prima antena del cargol 
Així em retorno talment les estàtues 
Que només ressonen endins 
 
L’eco de veus profètiques retrona 
Per la balma del meu pit 
La meva voluptat ha fugit de la blava 

 [papallona 
La meva tristesa dels negres animals 

[nocturns 
S’esfondra la cúpula de Sodoma 
Però els seus ocells perduts 
Comencen a dormir sobre meu 
Oh, un son tan prim com una tija 
D’on al matí reflorirà l’esperit 
O una cançó planyívola 
 

  

                                                
370 «wissenden / coneixedors». 
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