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La creació de Forcano

Darrers m unicipis visitats:
Barcelona

05/01/13 02:00 - DAVID CASTILLO

Fés Barcelona/Nacional la pàgina d'entrada

Coincidint amb la nova edició de la monumental
traducció interconfessional de la Bíblia, il·lustrada
per Perico Pastor, Fragmenta Editorial ens ofereix
una altra joia, El llibre de la creació, en una acurada
edició i traducció de Manuel Forcano. Sovint sembla
que no hi ha res de nou en la cultura catalana.
Alguns opinen que va tan erràtica com l'economia
del país, però no és així. En els moments crítics ens
trobem que les principals manifestacions de l'home
suren. Per exemple, quan els intel·lectuals exigeixen
pau, no puc evitar preguntar-me què hauria estat
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de la literatura sense la guerra, des de bon
començament amb la Ilíada.
El llibre de la creació és el primer assaig del pensament jueu en llengua hebrea, un opuscle especulatiu
cosmològic i cosmogònic breu, d'orígens remots. Forcano me'l va regalar fa un parell de mesos en una
trobada accidental en un restaurant del centre, lluny de la nostra estimada Vallcarca. Des d'aleshores no ha
abandonat la butxaca de l'americana. És el millor llibre de l'any? Sens dubte.
A part de la bellesa que contenen els versos, el component moral –adaptat, és clar, a les nostres
necessitats i codis– té la plenitud del cel en un dia clar. Des de bon començament marca les normes del joc:
“A través de trenta-dues vies misterioses de saviesa / el Senyor dels Exèrcits ha traçat el seu univers / de
tres maneres: / amb l'escriptura, amb el nombre i amb el relat.” Les trenta-dues vies són els deu nombres
fonamentals i les vint-i-dues lletres de l'alfabet hebreu, les trenta-dues vegades que apareix el nom de déu
al Gènesi durant la creació del món. El misteri de la bellesa és el misteri de la creació.
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Qui considereu el millor futbolista de
la història?
COMENTARIS

Pele
Johan Cruyff

Escriure un comentari

Alfredo Di Stefano
Ladislau Kubala

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
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Nota: Per aportar comentaris al w eb és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Herm es i acceptar les
Norm es de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problem es m és habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.
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Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinem a vols anar?
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Més llegides
08/01/13 02:00 GIRONA.

Protestes a Girona contra el TAV i la corona
08/01/13 02:00 BARCELONA.

El PSC es replanteja ara l'abstenció sobre la
consulta
08/01/13 02:00 BARCELONA.

La fi de les llibreries?
08/01/13 02:00 GIRONA.

L'estrena d'un retard

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

L'estrena d'un retard
08/01/13 02:00 PONT DE MOLINS.

Troben part d'un cadàver en un bosc, a Pont de
Molins
08/01/13 02:00 LA BISBAL D'EMPORDÀ.

L'històric ‘Miguelín' torna a atacar concessionaris
08/01/13 02:00

“El formatge, tal com passa amb el vi, és un
accident"
08/01/13 02:00 BARCELONA.

El PP crea un comitè d'enllaç per refer ponts
08/01/13 11:30 BARCELONA.

Surt de l'estació de Sants el primer TAV cap a
Girona i Figueres
08/01/13 14:21 GIRONA.

Mas reivindica el corredor mediterrani davant
Rajoy i Pastor
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