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E
l secret, el consol ín-
tim que lliga les pà-
gines de l’inacabat
Llibre del desassossec,
imatge i compendi

del projecte literari de Fernan-
do Pessoa, és una llei de vida i
d’escriptura que limita amb la
desolació i la inexistència, el
somni d’un somni que res no
diu i del qual encara menys
s’espera, però que, almenys en
part, aconsegueix cauteritzar
prodigiosament el dolor que
ha rosegat la majoria d’escrip-
tors posteriors al romanticis-
me: la incapacitat per atènyer
un absolut –del jo, del món, de
Déu, o de les coses.

A Baudelaire li pesaven es-
toicament les ales de tant llui-
tar per ser original –“no saber
res, no ensenyar res, no voler
res, no sentir res, dormir i
dormir encara”, diu al projecte
de pròleg a Les flors del mal–, i es
va haver de resignar al tedi de
no arribar. Mallarmé, encara
més, va adonar-se a mig vol
que escriure el Llibre era im-
possible –la deliciosa música
d’un sonet anglès o uns ale-
xandrins no aboleix l’atzar–,
però va mostrar a Valéry el ca-
mí de la renúncia a l’art. I a
Juan Ramón Jiménez, que va
tenir la mala sort de rebre la
comanda via Darío –el qual,
una mica covard, no s’hi havia
llançat del tot–, encara el ve-
iem en ple vol, amb les ales
cremades i la certesa de sa-
ber-se l’albatros més excels del
cel, declarant que el món i Déu
sobreviuen en la generositat
dels seus versos –El nombre
conseguido de los nombres.

ELS ACTORS PRINCIPALS
Això ve a tomb perquè la per-
sonalitat literària que protago-
nitza la fascinant obra en pro-
sa de Pessoa, el semiheterònim
Bernardo Soares, no només
passa revista a les ramificaci-
ons del problema, sinó també
a alguns dels seus actors prin-
cipals –no pas Juan Ramón,
que li era més o menys con-
temporani, però calia citar-lo
perquè amb ell l’aventura es va

prolongar fins a cotes mai no
assolides–, i sobretot perquè en
alguns dels fragments afegits
pels successius editors del llibre
s’hi observa una actitud com-
bativa, heroica, d’artista solita-
ri, que concorda més amb el
decadentisme de finals del XIX
–que va ser, fet i fet, l’últim
estadi de la patacada del sim-
bolisme– que amb el to lúcid,
distant, entre el somieig, la las-
situd i la paradoxa de l’ofici-
nista Soares. La postura de So-
ares davant del mal de romàn-
tics i simbolistes no és altra que
l’escepticisme, com quan diu
que “es resumeix tot en defini-
tiva a procurar sentir el tedi de
manera que no faci mal”, o
quan es proposa “fer del desig
una cosa inútil i inofensiva,
com un somriure delicat de
l’ànima tota sola amb si matei-
xa; fer-ne una cosa que no pensi
mai a realitzar-se ni a dir-se”.

La negació i la relativització
de tot són els instruments amb
què evita el dolor de l’excés
d’ambició, i el desdoblament,
la fugida cap a un altre o di-
versos jos, l’arma que li permet
esquivar tant el risc com les
contradiccions del desig. Soa-
res llegeix el problema heretat
amb tal perspicàcia que acon-
segueix suspendre’l, mirar-lo
des d’un temps en què el
temps és costum, un temps
que avança lleu perquè a penes
fereix. Quan la impaciència
l’assetja de nou s’arrauleix en-
dins i envia algun alter ego a
parar els cops, o considera
l’angoixa més gran un inci-
dent sense importància, o
s’observa des de fora per des-
conèixer el que és i les dificul-
tats que comporta: “Veure’m
m’allibera de mi. Quasi somric,
no perquè em comprengui, si-
nó perquè, havent esdevingut
un altre, he deixat de poder-me
comprendre”.

En aquest oasi de calma, la
memòria deixa de ser una tri-
turadora d’activitat ininter-
rompuda per convertir-se en
una pausa amable de la ima-
ginació, perquè no sent la
frustració d’un pas en fals o
d’una caiguda, ni veu el passat
com un temps sense fons o uns
versos inerts, ni l’empeny el
desig de transformar el desig,
de passar-lo en net i tornar a
començar: “Recordar és un re-
pòs, perquè és no actuar.
Quantes vegades, per a més
gran descans, recordo allò que
mai no he estat, i no hi ha ne-
tedat ni enyorança en les me-

ves memòries de les províncies
on vaig estar com els que hi
viuen, post per post del terra,
oscil·lo l’oscil·lació d’altre
temps, a les grans sales on mai
no he viscut”. Soares visitava
Pessoa quan aquest estava tan
cansat que el raciocini i l’afec-
tivitat no el molestaven, en es-
tats de depressió i de somno-
lència calmada. La vida de Pes-
soa va ser una lluita constant
per apartar-se subtilment de la
temptació del sexe, el poder i
els diners, perquè només li in-
teressava la glòria escassa i
momentània que ell mateix es
donava. La seva ambició era
intel·ligentment desmesurada,
capaç com era de sentir totes
les sensacions sense patir-ne
cap, realitzar-les sense apropi-
ar-se’n i abandonar-les sense
perdre-les. Necessitava que el
vast projecte dels heterònims,
l’impuls per convèncer-nos
que era a la vegada una i di-
verses literatures, tingués un
contrapunt en la negació del
seu geni i de la idea de geni.

Més que l’anul·lació del dog-
ma de la personalitat, el secret,

el consol íntim de Pessoa va ser
adonar-se que podia conser-
var-la intacta i alhora crear-ne
de noves, usar-les com a pan-
talles protectores i desei-
xir-se’n quan li plagués. El llibre
del desassossec conté les estratè-
gies de mutilació que va fer
servir al llarg de la vida per ei-
xamplar al màxim el bagul
polièdric de l’obra completa,
un celibat que incorpora la
negació del seu mateix valor
perquè no amaga que fuig per
obtenir plaer, ni busca ser ac-
ceptat més enllà del que és: un
fingidor.

TENACITAT I PULCRITUD
La tenacitat amb què es va
lliurar a l’empresa, o la pulcri-
tud que hi va vessar, ens obli-
guen a consentir-li el joc ona-
nista i a celebrar que coquetegi
amb les cartes marcades. A
Pessoa li preocupava que Ber-
nardo Soares tingués una uni-
tat d’estil i de personalitat,
perquè no volia que el resultat
d’una vida dedicada a l’escrip-
tura es dispersés com el Faust
de Goethe. Tenia molt clar que

el llibre s’havia de revisar, que
l’artifici s’havia de retocar fins
a presentar un Soares tan ín-
tegre com feliç amb la seva
mediocritat de passavolant de
les sensacions. No volia que
s’hi afegís cap apèndix amb
esbossos d’un Soares en con-
flicte amb ell mateix, decadent
i revoltat contra la plebs, ni
que el veiéssim com un més
entre els hereus del romanti-
cisme. El compromís de Pessoa
amb la seva obra no tenia res a
veure amb el malson o el dra-
ma postmodern de la relativit-
zació de la realitat, ni amb la
fragmentació del jo en retalls
inconnexos i difícilment rela-
cionables. Pessoa no proposa
un model de vida per a ina-
daptats, incapaços i alienats,
sinó que reprèn un trencacolls
de la història literària i en mi-
tiga la part més arriscada, ni
que sigui parcialment, sense
alterar el nucli de les tesis
principals ni deixar de practi-
car-les amb obstinació. Fins i
tot l’oblidadís i mig adormit
Soares sent el neguit d’expres-
sar-se o de creure que hi ha al-
guna cosa a expressar: “Predi-
cador com sóc de la renúncia,
no he après encara a executar-la
plenament. He d’escriure com
complint un càstig. I el càstig
més gran és el de saber que allò
que escric resulta completa-
ment inútil, fallit i incert”, però
almenys no s’enganya amb el
prestigi de la màscara –la lite-
ratura– ni aboca sobre el ma-
teix Narcís un gest de dandi, i
encara menys la vèrbola de
convertir-se en el poeta que
lliura als altres la puresa del
propi sacrifici.

És precisament aquí on Pes-
soa encerta a donar testimoni
d’un vol potser no gaire alt,
però que es dispersa sense fi en
diverses direccions; gens pesat
ni majestuós, però amb la cer-
tesa que la densitat de l’aire
refrena les ales més potents,
perquè el major atreviment
potser no dóna millors resul-
tats i la glòria és igual per a un
escriptor que per a un ofici-
nista de Lisboa: “Vestits de cos
i ànima, amb els nostres múl-
tiples vestits tan cenyits a nos-
altres com les plomes dels
ocells, vivim feliços o infeliços,
o fins i tot no sabent què som,
el breu espai que ens donen els
déus per tal que els divertim,
com infants que juguen a jocs
seriosos”. La resta, devia pen-
sar, seria com aixecar-se cap al
sol amb unes ales de cera.


