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Entrevista a Arnau Pons:
La poesia de l’alteritat

Arnau Pons (Felanitx 1965). És un poeta obsedit a «fer la guerra al llenguatge en nom
de l’alteritat que el mateix llenguatge duu a dintre seu». Exerceix de professor de se-
cundària de Biologia i Geologia. Va crear l’editorial Negranit, on el 1995 va publicar
la seva traducció de «Cristall d’Alè», de Paul Celan, autor d’influència decisiva en la
seva obra posterior. De fet, Pons renega del seu primer llibre, aparegut el 1991. A
continuació va publicar «A desclòs» (1996), «Desertar» (1997), Dessecament (1997) i,
dins de l’antologia Sense contemplacions, de Manuel Guerrero, La contraclau (2001).
Les seves traduccions més recents són Reixes de llenguatge, de Paul Celan, i Els qua-
derns blaus en octau, de Franz Kafka.

El poeta Arnau Pons ha escollit, a consci-
ència, els marges: per pensar, per identifi-
car-se, per escriure i fins i tot per publicar.
Pons, a qui el crític Julià Guillamon ha qua-
lificat com un dels quatre «grans» de la
poesia catalana recent —juntament amb
Albert Roig, Enric Casasses i el desapare-
gut Andreu Vidal— publica tots els seus lli-
bres, des de 1995, en la seva pròpia edi-
torial artesanal, Negranit, i ha renegat del
seu primer llibre, l’únic que ha comptat amb
una distribució normal. Tanmateix, conside-
ra que «en la cultura catalana sobren poe-
tes i falten pensadors». L’autor mallorquí ha
destacat en la reivindicació de la cultura
judeocatalana medieval i és un dels respon-
sables del ressorgiment entre nosaltres de
Paul Celan, el gran poeta jueu en llengua
alemanya, de qui ha traduït recentment
Reixes del llenguatge. Totes dues coses s’em-
marquen en la immersió en la tra-
dició i la cultura hebrees que Arnau
Pons va decidir emprendre ja fa
bastants anys i que ara s’ha avin-
gut a explicar.

«Sóc d’origen mallorquí, i a
Mallorca la qüestió jueva sempre
és present. A banda d’això, a par-
tir d’un determinat moment, la cul-
tura catalana va exercir damunt
meu un cert ofec. Jo que havia fugit
de la insularitat cap a una Barce-
lona oberta, que mirés cap amunt
i cap avall, al cap d’un temps vaig
sentir una estretor. L’hebreu em va
servir per fugir sense abandonar el
lloc, tot i la incomoditat. Buscava
una forma d’alliberar-me, d’estran-
geritzar-me una mica. I la pertinen-
ça al poble jueu pot ser un fet d’alli-
berament», confessa Arnau Pons.
L’interès per l’hebreu li va venir

també, «sobretot, perquè és una llengua
important. Per la mateixa raó he après ale-
many, i si tingués temps em dedicaria al rus
o a l’àrab. A més, en un determinat moment
vaig preferir llegir els Textos directament
abans que en traducció, encara que el meu
interès per l’hebreu no sigui teològic».

Pel que fa a la seva opció «marginal»,
Pons declara el següent: «En realitat, amb
Catalunya comparteixo llengua, però no
cultura». Una declaració que tot seguit
matisa: «Pertanyo al poble català, però en
tinc una visió des de dins i des de fora.
Sento un arrelament profund en la cultura
catalana i a la vegada l’estatut d’estrany.
Per això no caic en deliris de la celebració
nacional, com els himnes». En aquest sen-
tit, l’escriptor opina que «totes les cerimò-
nies d’exaltació patriòtica i cultural han
demostrat massa sovint cap a on van, en-

cara que el cas català no hagi estat centre
de la barbàrie ni s’hagi militaritzat». Vol
aclarir, però, la seva postura: «No sóc, de
cap manera, anticatalà ni anticatalanista.
Sols intento pensar una nova oportunitat».
Quan se li demanen detalls sobre aquest
particular, respon que «en la cultura cata-
lana hi ha camps inexistents per culpa de
la política cultural dels últims vint anys, que
ha produït un excés de poetes i una man-
ca de pensadors i d’hermeneutes. Si vas a
centres del pensament, com París o Heidel-
berg, no et trobes amb catalans», es lamen-
ta.

D’altra banda, Arnau Pons està d’acord
que la cultura dels països de llengua cata-
lana no ha acabat d’assumir i integrar el
seu important passat hebreu i àrab. «El
poble català desconeix gran part del seu
passat jueu. A Barcelona, Ciutat Vella és

plena de làpides hebrees utilitzades
per a la construcció, com una for-
ma afegida d’humiliació i per es-
borrar-ne completament la memò-
ria». La seva crítica afecta també
al terreny editorial: «Hi ha molts
textos judeocatalans que encara no
s’han publicat d’una manera que
consideri apropiada, com el Sid-
dur, que es troba reclòs a l’Acadè-
mia de Sant Jordi, o les dites mo-
rals que Jafuda Bonsenyor va reco-
llir per al rei». Contracorrent, Pons
ha volgut beure d’aquest passat:
«Vaig tenir l’ocasió de conèixer l’ar-
xiver de la Corona d’Aragó i em
vaig impregnar d’oracions medie-
vals dels jueus catalans». Per exem-
ple, «d’un llibre de criptojueus del
segle XV, en judeocatalà, que es va
trobar al call de Barcelona». Això
s’ha reflectit en la seva obra: «En
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el meu llibre Desertar hi ha l’extinció del ju-
deocatalà i la desaparició de l’alteritat, del
“tu”, en certa manera de la llibertat, que
és poder dir el que l’altre no vol sentir». El
poeta explica que Desertar «és un poema
llarg, com el Nabí, de retraïment, mentre
que A desclòs és un llibre d’obertura».

El poeta afirma que treballa «com si fos
un artesà» quan s’enfronta al poema: «Bus-
co de fer passar el català per una estranye-

Fa alguns anys Martí de Riquer va causar
un cert impacte en incloure en una antolo-
gia de poesia catalana mitja dotzena d’au-
tors en hebreu (cap ni un en àrab, tanma-
teix). La nòmina de poetes judeocatalans
medievals, sempre en hebreu, mai en cata-
là, supera el centenar. S’anomenaven
Abraham ben Semuel ibn Hasday, Yosef
ben Meir ibn Sabarra o Mesul·lam ben
Selomó de Piera (Astruch Bonafeu) i van
destacar en adaptar el vocabulari limitat de
la Torà a les formes mètriques aràbigues
aleshores en voga. Una tradició que va ser
violentament interrompuda pels progroms de
1391. Singularment, dos dels poetes cata-
lans que s’han consolidat en els últims anys
són a la vegada profunds coneixedors de
la llengua i la cultura hebrees. Es tracta
d’Arnau Pons i de Manuel Forcano —tots
dos en la trentena—, cultivadors de poèti-
ques que, d’altra banda, no podrien ser
més distintes. Pons afirma haver-se «impreg-
nat» d’aquella cultura medieval i recorda
que Jordi de Sant Jordi era probablement
d’ascendència jueva, i que fins i tot s’espe-
cula amb aquesta possibilitat en el cas
d’Ausiàs March. Però els ponts culturals es

van començar a refer ja fa dècades. El sio-
nisme, la creació de l’estat d’Israel i la re-
surrecció de l’hebreu com a llengua viva,
per una banda, i el renaixement cultural i
polític català, per l’altra, feia inevitable que
s’hi volguessin veure paral·lelismes de redre-
çament nacional.

Al marge de la inexhaurible font d’inspi-
ració de l’Antic Testament —vegeu Nabí, en
hebreu «profeta», obra cimera de Josep
Carner—, la poesia de Salvador Espriu —
revalorada ara gràcies a un altre il·lustre
jueu, Harold Bloom— no sols s’inspira en les
vicissituds del poble semita, sinó que en oca-
sions utilitza algun terme hebreu. Sense obli-
dar que el primer llibre d’Espriu, en caste-
llà, s’intitulava Israel. En l’àmbit literari, i més
concretament en el poètic, tant en la crea-
ció original com en les traduccions, l’acos-

tament cultural ha deixat de ser testimonial.
Vicenç Villatoro, que es va iniciar com a
poeta, és un dels consellers editorials de la
revista de cultura jueva Raíces. D’origen i
tradició jueva és una de les veus més senti-
des de la crítica poètica catalana, D. Sam
Abrams, autor també de llibres bilingües com
Calculations. Carles Duarte va reeditar l’any
passat el seu Tríptic hebreu, basat en el lli-
bre sagrat del poble jueu. I escriptors hebreus
contemporanis, com Pinkhas Sadé, Amos Oz
i, sobretot, Iehuda Amikhai —«enginyós i
profund», segons Pons— han estat generosa-
ment editats en català en els darrers mesos.
El seu traductor, el professor de llengües se-
mítiques de la Universitat de Barcelona,
Manuel Forcano, autor del petit best seller
en poesia catalana Corint i Com un persa,
ha rebut per aquest darrer títol, publicat per
una editorial valenciana, un premi italià al
millor poeta jove europeu del 2002. Forcano
considera que «en el món hebreu la lletra
escrita pesa molt. Cada paraula i cada lle-
tra pesa, amb un to molt greu, batega i té
una càrrega impressionant».

Jordi Joan

L’hebreu
en la poesia

catalana

sa, per això he utilitzat un dialecte desapa-
regut com el judeocatalà. Una mostra, per
cert, que l’espanyol sempre ha estat una
amenaça», afegeix, encara que també ha
escrit deu poemes en judeoespanyol, que és
una llengua viva, «cercant el que encara hi
queda de judeocatalà: paraules com “nin-
gú”, “caler”, “murtra”, etc». No cal dir que
la postura de Pons és contrària als purismes:
«Per mi els barbarismes no són barbarismes,
sinó que assenyalen un rastre, per on has
passat o el que has llegit. És així en el cas
del ladí o del yiddish. El mateix hebreu és
una cosa impura, esquitxada d’arameu. En
l’hebreu de les Escriptures hi ha moltes fal-
tes d’ortografia, que han quedat petrifica-
des, encara que després sempre n’hi ha que
volen trobar un sentit a les faltes». Val a dir
que, sense sortir de la Bíblia, Pons té ence-
tada una traducció del Cohèlet i està aca-
bant de traduir Reixes del llenguatge, de
Paul Celan, «amb voluntat d’entendre’l».
Cal dir que Pons és deixeble de Jean
Bollack, qui va ser amic de Celan i és una
de les màximes autoritats en la seva poe-
sia.

Entre les seves lectures recents recomana
Unearthing the Bible, «un llibre que intenta
conjugar les investigacions filològiques amb
les arqueològiques i que hauria de traduir-
se al català. És una crida a l’ordre davant
l’exaltació que es fa en nom dels Textos i

en desvela les intencions polítiques, que
eren les de la monarquia de Judà». En
aquest sentit, conclou que «és important no
mirar-se els textos des de les pròpies creen-
ces» i, finalment, que «cal aprendre a veu-
re els interessos que hi ha darrere de la
“tradició”, perquè qualsevol sacralització és
fatal».

Jordi Joan


