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Llegir per prime-
ra vegada els ver-
sos de Iehuda 
Amikhai (1924-
2000) produeix 
una impressió 
forta, immediata. 

Diria que és una sensació que com-
parteixen lectors habituals de poe-
sia, però també llegidors poc o gens 
avesats al gènere, als quals aquesta 
obra pot sorprendre molt més que 
no pas als primers. El poeta hebreu 
més important del segle XX escriu 
amb molta claredat. Als seus lectors 
no els cal desentranyar recursos re-
tòrics gaire sofisticats ni tenir un 
gran coneixement de la literatura 
hebrea ni occidental per entrar en el 
moll de la qüestió. Amikhai és un 
poeta agraït, dotat d’un aire si és no 
és sapiencial, que fa que els seus ver-
sos no es deslliurin mai d’un cert pes 
de sentència aforística: “Consells 
per a un bon amor: no en tinguis / de 
lluny. Pren-ne sempre de prop teu”. 
Així comença el poema Consells per 

Els versos sense Déu 
de Iehuda Amikhai 

IEHUDA AMIKHAI 
(WÜRZBURG, 1924 -
JERUSALEM, 2000) 
HA ESTAT UN DELS 
POETES EN 
LLENGUA HEBREA 
MÉS IMPORTANTS 
DE LA SEGONA 
MEITAT DEL 
SEGLE XX. 
ADESIARA PUBLICA 
ARA UNA NOVA 
ANTOLOGIA DE 
L’AUTOR, ‘POEMES 
DE COS I ÀNIMA’, A 
CÀRREC DE 
MANUEL FORCANO

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL a un bon amor, del llibre El temps 
(1977). Formava part de l’antologia 
Queda’t amb mi, publicada per Co-
lumna, dins una col·lecció –aquella 
del corb– de vida massa efímera. 
Manuel Forcano va ser-ne el desco-
bridor entre nosaltres. I ha continu-
at sent el seu traductor més fidel. 

Ara bé, la gran campanada de la 
poesia d’Amikhai en la nostra llen-
gua es va produir l’any 2001. Forca-
no hi tornava amb Clavats a la carn 
del món, una nova antologia –en 
aquest cas a Proa– que, com l’ante-
rior, tenia en compte tots els títols 
de l’autor, però que era força més 
completa. A la coberta del llibre, 
unes tisores dibuixades, correlat 
objectiu d’una de les seves peces 
més conegudes, Poema d’amor i do-
lor: “Tot el temps que vam estar 
junts / fórem com unes bones i útils 
tisores. // Després de separar-nos 
vam tornar / a ser dos esmolats ga-
nivets / clavats a la carn del món / 
cadascú al seu lloc”. Els versos il·lus-
tren el bo i millor de l’obra lírica 
d’Amikhai, i el sentit de la impressió 
amb què he volgut començar aquest 
article: recorrent a un objecte tan 
quotidià com aquell, el poeta ens 
proporciona una severa lliçó moral. 
Ningú, quan comença una relació 
amorosa, no deu comptar que algun 
dia allò pot virar cap a l’odi. Ningú 
que faci servir unes tisores no pre-
veu que, separades les dues parts 
que la formen, l’objecte es pugui 
convertir en un parell de ganivets. 
Unes tisores retallen; els ganivets 
tallen, colpeixen, fereixen... 

L’aparició de Poemes de cos i 
d’ànima, en l’elegant edició d’Adesi-
ara, és una notícia excel·lent. Ho és 
per als que ja disposen dels volums 
anteriors del poeta, perquè n’ampli-
aran el coneixement i el gaudi. Pe-

rò ho és, també, per als que no ha-
vien sentit parlar mai d’aquest au-
tor, perquè entendran quantes veri-
tats es poden dir en vers i s’adona-
ran, encara, de la utilitat de la belle-
sa per fer entendre tantes veritats. 
“El meu nom és Iehuda, / però ca-
rinyosament em diuen Iuda”. La po-
esia de l’israelià no pretén ser cari-
nyosa, però sí que comparteix amb 
aquests versos l’obstinació de ser 
antiretòrica. Els seus són versos 
sense Déu, amb un punt de desola-
ció resignada: “Sense Déu ni cap do-
na, / jec sol damunt un llit ben dur”. 

Una ànima a punt de caure 
L’escepticisme és l’actitud basal, 
doncs. I, si cal, per afermar-la, el po-
eta fins esmena la plana al Cohèlet: 
“L’home, en la seva vida, no té 
temps per tenir temps per a tot”. De 
la vitalitat de l’amor en queda un re-
cord bategant, però poca cosa més. 
Com uns versos emocionants de Pa-
trick Kavanagh dedicats al seu pare, 
aquests d’Amikhai: “Recordo el 
meu pare quan em despertava per 
a les pregàries / del matí. Ho feia to-
cant-me delicadament el front / i no 
pas arrencant-me de sobte la flassa-
da”. Aquests altres versen sobre la 
qüestió jueva: “Els jueus són un 
parc natural / on els arbres creixen 
molt junts i estrets, tant que ni els 
morts / no poden estirar-se”. 

“Que se’m mori l’ànima amb el 
cos!”, diu el vitalista Iuda. El cos ja 
ha envellit. El cor, també: “Ell m’es-
tira i tiba la corretja, / i jo el crido: 
/ cor meu, gos meu, cor meu”. En 
aquests quatre versos tan bells hi ha 
una proclama definitiva i crua: 
“Com un diari enganxat pel vent en 
una reixa, / així s’ha enganxat la me-
va ànima a mi. / Si el vent es calmés, 
/ em cauria”.!

AMIKHAI  
ÉS UN POETA 
AGRAÏT, 
DOTAT D’UN 
AIRE SI ÉS  
NO ÉS 
SAPIENCIAL, 
QUE FA QUE 
ELS SEUS 
VERSOS  
NO ES 
DESLLIURIN 
MAI D’UN 
CERT PES DE 
SENTÈNCIA 
AFORÍSTICA

JORDI 
LLAVINA

POEMES DE 
COS I D’ÀNIMA 
IEHUDA AMIKHAI 
ADESIARA 
TRADUCCIÓ DE 
MANUEL FORCANO 
224 PÀG. / 20 !

WIKIPEDIA

Andy Warhol no 
només va ser el 
referent del pop 
art sinó també 
una icona pop per 
dret propi. Té 
sentit, doncs, 

veure’l convertit en personatge de 
còmic a Andy. Una fábula real (Re-
servoir Books), la voluminosa no-
vel·la gràfica que l’holandès Typex 
dedica a l’artista i, sobretot, als uni-
versos creatius per on va transitar. 
Warhol no va ser un artista tancat en 
el seu món; al contrari: una constant 
en la seva carrera és la trobada amb 
altres artistes o personalitats –no fe-
ia distincions entre un cineasta o 
una drag queen–. En conseqüència, 
un recorregut per la vida de Warhol 
és també un viatge a través de la cul-

Univers Warhol
tura nord-americana de la segona 
meitat del segle XX, de l’eclosió de la 
cultura de masses a l’aparició de l’art 
hip-hop passant per l’auge de l’ex-
pressionisme abstracte i el naixe-
ment de la contracultura.  

Una biografia de Warhol també 
és, òbviament, una desfilada cons-
tant de celebrities: Nico, Lou 
Reed, Truman Capote, 
Bob Dylan, Jim Morri-
son, Madonna, Bas-
quiat... Fins i tot Do-
nald Trump hi fa una 
aparició estel·lar. 
Tampoc falten a la ci-
ta els artistes margi-
nals i la fauna excèn-
trica que arreplegava la 
Factory. Warhol, però, no 
és un secundari de la seva bi-

infància de Warhol està narrada 
com una planxa dominical dels fun-
nies dels anys 30, la relació entre 
Warhol i Eddie Sedgwick imita els 
còmics romàntics dels 60 i el capítol 
sobre Valerie Solanas –l’activista fe-
minista que va disparar contra War-
hol– sembla un pamflet fotocopiat. 
És un exercici similar al que feia Jo-
sé Pablo García a l’excel·lent Las 
aventuras de Joselito, biografia en 
vinyetes d’El Pequeño Ruiseñor. I el 
resultat és un retrat polièdric estra-
nyament apropiat, una simfonia 
torrencial i estrident que pot arribar 
a empatxar si no se’n dosifica la lec-
tura. Però és així com li hauria agra-
dat a Warhol. “Has de deixar sempre 
la gent amb ganes de menys –li de-
ia a Lou Reed–. Que no es relaxin, 
que estiguin sempre tensos”.!

ANDY. UNA 
FÁBULA REAL 
TYPEX 
RESERVOIR BOOKS 
TRAD.  CARLOS 
MAYOR 
562 PÀG. / 39,90 !

XAVI  
SERRA

ografia. Typex s’hi acosta de mane-
ra el·líptica, fugint de la introspec-
ció i respectant el seu misteri. En la 
superfície, com deia Warhol, hi ha 
les respostes de l’enigma: la solitud, 
l’alienació i la cultura popular com 
a taula de salvació. 

Typex es desmarca agressiva-
ment de les convencions bi-

ogràfiques que inunden 
les novel·les gràfiques 

sobre artistes uni-
versals, la majoria 
sense més ambició 
que il·lustrar la bio-
grafia i els greatest 
hits. Aquí el dibui-

xant aprofita la pro-
miscuïtat creativa de 

Warhol per experimen-
tar amb l’estil narratiu: si la RESERVOIR BOOKS


