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Ronny Someck va néixer a Bagdad
el 1951, però des de molt petit va
viure a Israel. Es va llicenciar en
literatura i filosofia hebrea a la
Universitat de Tel Aviv i al llarg de
la seva carrera literària ha
treballat com a assessor social,
professor en tallers d’escriptura
creativa i docent en diversos
instituts de secundària.
Va publicar el seu primer poemari,
Exiliat, el 1976, al qual van seguir

Solo (1980), Asfalt (1984), 7 línies
sobre les meravelles del Iarcon
(1987), Pantera (1989), Bloody
Mary (1994), El paradís de l’arròs
(1996), El timbaler de la revolució
(2001) i Llet clandestina (2005).
Ha guanyat premis d’un gran
prestigi al seu país, com ara el
Roix ha-Memxalà i el Iehuda
Amikhai, ja que molts consideren
que Someck és l’hereu directe
d’aquest gran mestre de la poesia

hebrea. Ha col·laborat també amb
cantants i artistes plàstics
israelians i àrabs.
La seva poesia està influïda per la
cultura pop, pel cinema, per la
filosofia, la ciència i la història
hebrees, per la música àrab i per
la Bíblia. El primer poemari de
Someck que surt en català és
Amor pirata (Proa, 2006), en la
traducció inspirada i elegant de
Manuel Forcano.

Com ha arribat a ser poeta?
En realitat, de jove no tenia
cap intenció de ser poeta. Era
jugador de bàsquet, als setze
anys jugava amb el Maccabi de
Tel-Aviv i adorava el meu es-
port. Creia cegament que el
meu equip era l’orgull del país
i no feia més que entrenar-me
i anar de gresca amb els altres
jugadors. Un dia vaig descobrir
que parlant i fent el ximple
amb els amics m’agradava
jugar amb les paraules i, gaire-
bé sense adonar-me’n, vaig fer
un poema. Empès per una va-
nitat ingènua, el vaig enviar a
una revista israeliana i el van
publicar. Quan va sortir vaig in-
tentar amagar-ho de tothom,
perquè em feia vergonya con-
fessar que quan no jugava a
bàsquet em dedicava a una
cosa tan frívola com escriure
poesia. Però el meu entrena-
dor va veure el meu nom a la
coberta de la revista i em va
preguntar, mirant-me mala-
ment, si realment es tractava
de mi. Afortunadament, hi
havia una falta en el meu cog-
nom (una lletra equivocada) i
li vaig dir que era un altre. Però
aviat tot l’equip es va adonar
que mentia i no em podien per-
donar: els semblava que apas-
sionant-me per la poesia traïa
el bàsquet. De fet, tenien raó.
Però ja era massa tard: m’ado-
nava que la poesia m’atreia
molt més, seguia escrivint i pu-
blicant, i vaig adoptar el cog-
nom equivocat de la revista
com a nom de ploma.

Escriu sistemàticament o de ma-
nera esporàdica?
No escric gaire assegut davant
del paper, però sempre treba-
llo mentalment, em preparo
per escriure. Vaig rumiant ver-
sos, de vegades m’oblido del
que estava component, i és mi-
llor que sigui així: els versos
que s’obliden estaven desti-
nats a l’oblit. No em desespe-
ro: observo al meu voltant,
busco i col·lecciono paraules,
impressions, imatges. Crec
que el poeta és com un caça-
dor que encara que no pugui
emportar-se un bon botí cada
dia sempre ha d’estar alerta,
disposat a disparar: fins i tot
quan dorm, ha de guardar l’es-
copeta carregada sota el coixí.
O potser com un forner que

primer ha de preparar la
massa, escalfar el forn i des-
prés deixar que el pa –el
poema– es faci sol, esperant
pacientment, sense treure’l
del forn abans d’hora.

A què es dedica quan no escriu?
Treballo de professor de litera-
tura hebrea en un institut de
batxillerat de Tel Aviv. La veri-
tat és que m’encanta la meva
feina, potser perquè m’agra-
den d’igual manera els seus
dos elements: la literatura i els
nens. Els ensenyo a escriure,
intento fer-ho d’una manera
poc didàctica, simplement di-
vertida. Per exemple, els porto
un poema en què en cada es-
trofa falta el darrer vers, i ca-
dascun dels alumnes ha de
completar les estrofes. Els
parlo dels poetes que més
m’agraden, per exemple, d’un
dels ídols de la meva joventut:
el rus Andriei Voznesenskii.
Recordo que quan de jove vaig
llegir el seu vers “L’àliga és el
biquini de Déu” me’n vaig ena-
morar bojament, i tenia totes
les traduccions dels seus poe-
mes a l’hebreu i a l’anglès. La
meva màxima aspiració com a
professor és poder contagiar
als alumnes el meu entusias-
me pels grans escriptors. Sóc
conscient que no podré i ningú
no podrà ensenyar-los a es-
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Abans de
dedicar-se a
la poesia i a
la docència,
Ronny
Someck va
ser jugador
professional
de bàsquet.
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L’hereu d’Amikhai

criure; només si ells volen, n’a-
prendran sols. El que puc fer és
només amenitzar aquest apre-
nentatge. A la tarda, quan sur-
to de classe, moltes vegades
vaig al cinema: sóc un cinèfil
empedreït. M’agraden les pel·lí-
cules clàssiques de Hollywood
però també segueixo el cinema
modern. També, per descomp-
tat, sent com sóc jueu, em pre-
ocupo molt per la política, in-
tento estar al corrent de tot el
que passa al món.

El poeta neix o es fa?
Afortunadament, no se sap. No
obstant, estic convençut que
tot i que un talent innat mai no
sobra, en el fons, qualsevol per-
sona, si realment ho desitja, po-
dria fer-se poeta. Només és
qüestió d’aprendre a trobar la
poesia, que està generosament
repartida per tot arreu. M’agra-
da molt un acudit jueu que
parla d’un home que s’acosta a
una botiga amb el rètol que re-
presenta un rellotge i li diu al
dependent: “Vull comprar-me
un parell de rellotges”. “Però
aquí no venem rellotges.” “Què
feu, doncs?”. “Fem la circumci-
sió”. “Llavors, per què teniu un
rellotge dibuixat al rètol?”. “I
vostè què voldria que hi tin-
guéssim dibuixat?”. Crec que
ser poeta és això: saber que
darrere d’un rellotge hi pot
haver la circumcisió.

Què caracteritza la poesia hebrea
moderna?
Com que, sense falsa modès-
tia, ja en formo part, em costa
analitzar-la: sent-ne un artesà,
no la puc veure des de fora,
hauria de retirar-me per
poder-ho fer. Crec que seria
més fàcil veure el que caracte-
ritza l’educació literària he-
brea. El que més em crida l’a-
tenció és que a cada època es
tria només un poeta al qual
posen l’etiqueta d’el primer, el
millor, el més important, i se
l’estudia a les escoles, se’n
parla, se’n discuteix... I el
segon poeta? El que va imme-
diatament després del líder?
Potser en el fons no és gaire
pitjor! Però no el coneix ningú,
no li interessa a ningú. En po-
lítica també passa això: tot-
hom sap qui és el president,
però el vicepresident sempre
és desconegut.

Entrevista
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“El poeta és un caçador”

“Ser poeta és saber
que darrere d’un
rellotge hi pot haver
la circumcisió”
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