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Companys. Aquests eren protagonistes
d’aquell “art en moviment” que definia
Romain Rolland en definir l’estètica de
Helios Gomez: “(...) les figures del
capitalisme evoquen molt naturalment,
dins el quadre monstruós del maquinisme
modern, l’esclavatge d’Egipte i d’Assíria,
l’esclavatge etern.” I era aquest saber
copsar la nitidesa i significat del
moviment el que portà l’ar tista a
“alliberar l’art de formes vives i fer-lo
viure amb el seu propi dinamisme”.

XAVIER FERRÉ TRILL

Pinkhas SADÉ. El Déu abandona
David, traduit per Manel Forcano.
Edicions 62, Barcelona, 2002; 82 pp.

“He vist una balança en un somni”... bona
part de la poesia de Pinkhas Sadé resta
marcada per tot allò que s’esvaeix en des-
pertar d’un somni. El somni, que per
exemple, el torna a apropar a la noia que
estimava, i que per porugesa o indecisió,

no s’arribà a casar mai amb ella.

La poesia de Sadé, com la del seu
contemporani Iehuda Amikhai, es farceix
de significats de la simbologia bíblica.
Tant se val si el poeta creu amb Déu o
no, però el que es denota, és que tots dos
es coneixen bona part dels diversos
llibres que conformen la Bíblia.

Sadé va viure molts anys a Tel-Aviv, fins
que la mort li sobrevingué a Jerusalem. I
entre aquestes dues ciutats, i vora el
paisatge d’Israel, anirà configurant una
poesia del tot més propera a la vida. No
és en va, que es senti proper a l’obra del
poeta Konstantin Kavafis, ja que en tots
dos la senzillesa del seu llenguatge es
reflexa en la seva poesia: “La seva
senzillesa, / el seu esforç per expressar
la vida tal i només com es / presenta.”

Sadé ens dóna la imatge d’un rei, David,
entristit i entotsolat per la seva malaltia
—podrà Betsabé refer-lo a la vida? Ens
vol mostrar la imatge d’un rei derrotat, i
abandonat (Salm 22) per “aquell” que ha
pactat amb ell, i que l’ha fet hereu del
seu reialme, i de la seva aliança per
sempre? “Déu meu, es diu, m’abandones.
/ I així es va quedant gelat a poc a poc, a
poc a poc fred / per dins.”

La poesia de Sadé ens mostra d’una
manera tendra —i dolça— la brevetat de
la vida, el dolor que ens fa crèixer, i la
desil·lusió humana davant de l’esvaiment
de qualsevol somni. Una vida (poesia),
però, que reclama incessantment una
veritat. Aquella veritat molt sovint aspra,
que tantes vegades ens acompanya; de
fet, els homes, fem poca cosa més que
això: menjem pa, llegim, estimem, i ens
morim: “He menjat una mica de pa. He
estimat unes quantes / dones. He llegit
uns quants llibres de nit, a la llum d’una /
bombeta. / No sé avui més del que ja
sabia./ No sortiré d’aquest món, com no
vaig arribar-hi.”

Com sempre hem d’agrair l’excel·lent
selecció, i traducció, que Manuel Forcano
ens ha traslladat al català. Omplint una
vegada més un buit, que en català, teníem
d’una de les millors mostres de la poesia
hebrea israelita del passat segle XX.

ADRIÀ CHAVARRIA CURTO

Déu ens ha deixat

llibres I r els


