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L
a poesia se’ns presen-
ta sovint com una
provocació. Paraules
que tenen la virtut o
el llast dels sentits

múltiples ens esclaten als ulls
amb voluntat de ferir, de re-
moure l’esperit d’aquest nou
segle. Amb monòtona fre-
qüència, la provocació assaja
d’inquietar-nos transgredint
una moral dominant de grans
aparences i tova solidesa. Dis-
cursos poètics d’escassa con-
sistència se’ns venen com a
punta de llança d’una lluna
distinta, quan ja fa molt de
temps que l’ésser humà va
posar noms als seus cràters i
cadenes de muntanyes. S’obli-
da, doncs, que la lluna distin-
ta s’amaga molt a dins del
llenguatge, que només podem
perseguir els espais de l’ànima
quan l’art es manifesta com
una convulsió capaç d’assolar
les falses plenituds quotidia-
nes. Aleshores, només alesho-
res, des d’una tabula rasa que
no perdés de vista les potèn-
cies de l’ànima, podria el poe-
ta gestar els seus versos.

TERRITORIS DEL MITE
Quan la prosa es projecta sota
el mantell de la poesia aca-
bem obtenint resultats pu-
nyents, d’estranya intensitat,
textos en què els significats
assoleixen cims poc freqüen-
ts, en què la mirada que el
poeta estén sobre la quotidi-
anitat converteix els fets en
territori del mite. A Passos al
voltant, Herberto Helder (en
una traducció que vola a gran
altura de Martínez-Gil), sem-
pre voluptuós i experimental
en la seva poesia, dóna pas a
una altra de les seves vessants
més celebrades: la prosa poè-
tica. És una incursió que es
llança a la recerca dels temes
essencials: la mort, l’amor, la
solitud. Des d’una posició
aparentment marginal des-
grana bona part de les per-
plexitats que afecten l’ésser
humà contemporani.

Moltes són les tècniques
que fa servir Helder, però pot-
ser una de les més destacades
és la del desplaçament de
sentits. A la prosa Gossos, mari-
ners, el paper guardià del gos
és substituït per un mariner
que malda per fugir a la mar;
mentrestant, a Teorema, un rei
assassí és entès per la persona
que ha condemnat a mort.
Però hi ha també interpreta-
cions subtils al voltant de fets
capitals, fets que ens toquen
de molt a prop. A L’habitació,
un home planifica la seva
mort i construeix una casa; la
seva característica més desta-
cable serà que una de les es-
tances no té sòl i s’hi pot tre-
pitjar directament la terra.
Aquesta història, ben signifi-
cativa de la subtil aproxima-
ció que Helder fa a la condició
humana, ens instrueix, des
del poder metafòric de la pro-
posta, en les raons últimes de

la vida, i provoca en el lector
un terrabastall d’emocions i
suggeriments.

En un altre dels textos, Vida
i obra d’un poeta, se’ns ofereix
una interpretació radical de
l’ofici: el poeta com a viatger
d’una geografia inexistent.
Només hi ha paraules a través
de les quals la gent assaja lec-
tures d’amor-odi. Tan central
esdevé el paper del poeta que
la seva feblesa com a ésser
humà fa feredat. Ho adverteix
Helder al final d’aquesta be-
llíssima cavalcada pels límits
de la creació: “És en la mort
d’un poeta que es comença a
veure que el món és etern”.

Hi ha altres relats sorpre-
nents, com ara Coses elèctriques
a Escòcia, en el qual un infant
d’Aberdeen no pot comuni-
car-se físicament perquè el seu
cos absorbeix gran quantitat
d’electricitat estàtica. O Malal-
ties de la pell, en què un home
veu com una gran taca blanca
comença a envair el seu cos; a
mesura que el va cobrint sen-
cer se n’adona de l’amor que
sent pels seus semblants, cada
vegada més intens, mentre la
malaltia avança i ell s’allunya

de tot i de tots. Relats, textos
més aviat, que il·lustren la vo-
luntat ferma de Helder de re-
tratar la solitud, la incomuni-
cació. Provoca en el lector
efectes extrems: la vida pren
forma a través dels seus con-
traris, guanya significats quan
se’ns oposa, l’adversitat fa
despertar les més sòlides con-
viccions.

Però si hi ha un text que ens
toca de prop des d’un punt de
vista creatiu, aquest és Estil.
L’escriptor portuguès ens fa
veure com la vida és un “es-
deveniment excessiu”, en què
cal posar ordre. L’oportunitat
per fer-ho ens la dóna l’estil.
L’ésser humà necessita reduir
l’existència a tòpics, construir
equacions que li donen sentit.
L’amor, la mort, serveixen
d’abocadors d’aquesta neces-
sitat vital. L’ésser, doncs, ne-
cessita trobar el seu estil. I
quin millor estil que aquell
representat per la poesia?
Helder ens explica receptes

per assolir-lo. Per exemple,
buidar paraules en la nit,
quan ens assalten les ombres.
Es tracta de començar a repe-
tir paraules fonamentals: de
nou mort, malaltia, amor, i re-
petir-les moltes vegades. La
reiteració conté la virtut o
l’horror de buidar-les de sig-
nificat. És aquesta una mane-
ra de fer-se amb l’estil, segons
la proposta de Helder, una
proposta que ens acosta als lí-
mits, a l’última raó de l’ésser:
desconstruir per entendre el
sentit del nostre pas per
aquest món, però descons-
truir de manera salvatge, per
arribar al fons, per assolir ra-
ons primigènies que, a la fi,
poden resultar paoroses.

És així com Herberto Hel-
der ens fa tocar la vida, el
moll de l’os, i ens transmet
innombrables plantejaments.
Mentrestant, la mort assu-
meix el seu paper central,
punt d’arribada de l’automa-
tisme creatiu, en el qual la
poesia trobarà espais per co-
municar-se amb el misteri.

BELLESA CONVULSIVA
Passos al voltant, un dels llibres
més accessibles de l’autor, tot
i la seva complexitat de sig-
nificats, no és l’únic exemple
de l’obra de Helder que po-
dem gaudir en català. S’ha de
recordar aquí que Josep Maria
Llompart ja el va incloure a la
seva cèlebre Poesia gallega,
portuguesa i brasilera moderna
(Edicions 62, 1982), i Vimala
Devi va traduir Photomaton &
Vox (Edicions 62, 1988). Però
sobretot vull destacar l’excel-
lent edició d’Última ciència que
va publicar Pagès Editors
l’any 2000, dins la Biblioteca de

la Suda. Una inspirada tra-
ducció d’Arnau Pons ens in-
trodueix en l’altre món, més
extens –més excels, per al-
guns–, del portuguès. Si a les
seves proses poètiques, Passos
al voltant i Aproximação do Ros-
to, Helder s’explica a través de
grans metàfores que neixen
de situacions quotidianes, a
Última ciència, un dels expo-
nents més alts de la seva po-
esia, ens presenta una matei-
xa recerca a través de la poe-
sia extrema, la qual neix de
les paraules en conflicte,
quan el conflicte és sinònim
de bellesa.

Manuel Guerrero, a l’il·lu-
minador pròleg que encapça-
la la versió catalana d’Última
ciència, ho explicita amb molt
d’encert amb paraules d’An-
dré Breton: “La bellesa con-
vulsiva del llenguatge”. I és
que hi ha molt d’aquesta
convulsió en la poesia de
Helder, potser perquè sap que
el món actual només reaccio-
na davant els extrems: “L’art
que dóna vida, mata”. Es fa
necessari sortir al pas de la
fama de poeta obscur que té
Helder i fer-ho amb una afir-
mació: només allò que ha es-
tat sotmès a la lògica impla-
cable a través de la bellesa
–que només pot ser font de
convulsió– desperta els ins-
tints amagats de l’ésser. Així,
l’escriptor portuguès es con-
verteix en un dels exemples
més lúcids per a una teoria de
l’art possible, aquella que
apel·la als sentits, a les sensa-
cions més profundes, per
construir alguna cosa dife-
rent a la que ens marquen els
discursos contemporanis. La
vida té un grau de bogeria
que només es pot abastar a
través dels límits de l’escrip-
tura. La resta pot ser molt li-
terari, però no ens mostra el
camí de tornada, ni el sentit
de mutació constant que té la
vida humana.

Sense aquestes premisses
només serem éssers que pas-
segen la seva infelicitat pels
escenaris, tan sovint avorrits,
quan no aliens i hostils, de la
contemporaneïtat. La poesia
d’Herberto Helder ens torna a
una existència possible, més
enllà de nosaltres mateixos,
en què podem abraçar-nos a
totes les versions de Déu.

Poesia i surrealisme a Portugal
➤ Mitjans del segle passat. Portugal. Sota
la mirada displicent d’un dictador estú-
pid, Antonio de Oliveira Salazar, un grup
de poetes es reuneix al cafè Gelo de Lisboa.
S’hi apleguen al voltant d’una taula Er-
nesto Sampaio, Couto Viana, Edmundo de
Bettencourt, Herberto Helder i, també, un
mestre del surrealisme portuguès, potser
el poeta més oposat a la puresa vitalista
del gran Eugénio de Andrade: Mario Ce-
sariny de Vasconcelos.

Herberto Helder (Funchal, Madeira,
1930) va desenvolupar el seu imaginari
poètic a partir d’una època breu, gairebé
fugaç, però que ha servit a molts dels au-
tors posteriors com a viver d’estils i pro-
postes que mereixien un camí propi. La
teoria matemàtica d’aleshores, tan plena
de sorpreses, les reflexions de Mallarmé i
els temptejos d’Ezra Pound, el desig d’a-

profundir en els recursos heretats de l’es-
criptura ideogràfica xinesa, amb la inten-
ció d’assimilar-los a la fonètica occidental,
seran alguns dels puntals estètics de l’è-
poca que Helder anirà incorporant al seu
discurs. Sense oblidar la teoria de l’ambi-
güitat poètica d’Epson, l’impacte posterior
que va suposar l’Obra oberta, d’Umberto
Eco, i el concretismo –també dit praxismo–
brasiler, que perseguia l’abolició del vers i
la seva organització, segons criteris gràfics
o fònics, entre altres propostes no menys
impactants, com ara l’exclusió dels enlla-
ços propis d’una sintaxi logicodiscursiva.

L’autor de Passos al voltant acabarà sent el
més exuberant dels poetes experimentals
portuguesos, aquells capaços de mantenir
viva la flama surrealista, sempre a l’encalç
de les sorpreses amb què l’automatisme
pot enriquir el significat. Però Passos al

voltant no és tampoc un llibre comú dins
l’obra de Helder. Amb Apresentação do Rosto
(1968) suposa l’excepció narrativa, ben
farcida amb les armes de la poesia. Tots
dos volums van resultar fonamentals per a
la refundació de l’art narrativa duta a ter-
me per noms com ara José Cardoso Pires,
Jorge de Sena i Agustina Bessa-Luís.

Si algú vol aprofundir en aquesta etapa
de la poesia portuguesa, curta i provoca-
dora, cal recordar que el millor crític por-
tuguès del moviment surrealista és gallec
i viu a Mallorca. Llibres com A Única Real
Tradição (Assírio & Alvim, Lisboa, 1998), de
Perfecto E. Cuadrado, ens donen l’oportu-
nitat de reviure des d’una perspectiva ac-
tual un moment destacat de l’evolució
poètica europea. No oblidem que la poesia
portuguesa del segle XX se situa en un lloc
capdavanter de la poesia universal.


