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“Escriure és això i allò:
la flama del tigre, la voracitat del foc”

J O S E P D O M È N E C H P O N S A T Í

Armando Freitas Filho ha publicat la traducció catalana
de ‘Numeral / Nominal’ (Edicions de 1984), el seu darrer
poemari, que, paradoxalment, és el que enceta
‘Máquina de escrever: poesia reunida e revista’ (2003),
volum que aplega el fruit madur de quaranta anys de
producció poètica: dotze llibres editats més un d’inèdit.

Més de sis-centes pàgines que són, en paraules del
mateix poeta, la seva ‘Guerra i pau’. La seva obra ha
estat traduïda a l’anglès, l’italià, l’alemany, l’espanyol
(‘Cabeza de hombre’, Hiperión, 1995, i ‘Toma de tierra’,
DVD Ediciones, 2002) i el català (‘Doble cec’, Llibres del
Segle, 2002).

J.D.P. En quaranta anys, dotze lli-
bres més un (comptant-hi aquest
mig fantasma que és ‘Numeral /
Nominal’). Com encara el fet d’es-
criure?
A.F.F. La meva poesia sempre ha
estat de dit i fet, com diu
l’expressió popular. És a dir: el
primer impuls, en la majoria
indiscutible dels casos, està
fora de control, despentinat.
És fruit de la necessitat obs-
cura que prové d’un encàrrec,
que pot ser intern o extern,
més o menys aleatori. Després
fins i tot puc fer servir una
pinta per compondre l’apa-
rença en el mirall de paper de
la pàgina. Si no vaig amb
compte, tanmateix, l’“esmena
pot ser pitjor que el sonet”. No
m’agrada generalitzar ni tan
sols sobre la meva manera
d’escriure, ja que he escrit de
diferents maneres. Escriure és
això i allò: la flama del tigre,
la voracitat del foc. Puc dir,
amb tot, que reveient-me re-
trospectivament, l’actitud
“del bot a la medul·la”, com ha
escrit una crítica (Viviana Bo-
si), predomina. Reacciono més
sovint en l’ensurt, en el reflex,
que no pas cautelosament,
calculadament. Potser la fór-
mula menys inexacta sigui
aquella que vaig fer servir en
una conferència [i que apareix
publicada en l’edició de Nu-
meral / Nominal a tall d’intro-
ducció]: “Sóc tot orelles, ull,
nas, boca i mà; una barreja,
aleatòria, de càlcul i atzar”.
J.D.P. “Escric contra”, feia un vers
del seu llibre ‘Doble cec’. És millor
així que no pas a favor?
A.F.F. En realitat, no escric con-
tra per tria: escric contra per
destí. Per començar escric
contra la meva pròpia família,
que no creia que allò fos al-
guna cosa. Que em volia ca-
pellà, ho dic seriosament,
metge o advocat. Hi va haver
una excepció poderosa, mal-
grat tot: el meu pare. Ell es va
adonar que no em podria dis-
suadir i va decidir donar-me
suport amb misericordiosa
atenció. Jo sentia que ell ho
feia per salvar el moribund
del desinterès de la família. I
se’n va sortir. Si no hagués
tingut aquest recolzament,

gens retòric –ans al contrari,
silenciós i caritatiu–, hauria
sucumbit; seria, potser, un
drogoaddicte, un vagabund, o
res de res. Aquesta resistència,
aquesta petita lluita contra la
indiferència, contra la censu-
ra muda i també poderosa de
la meva mare, tanmateix, va
tenir el seu costat bo, tot i que
no crec pas en martiris re-
demptors: em va temperar, va
endurir la meva pell. Em
sembla que si pogués escollir
m’estimaria més escriure
contra. Ho trobo més saluda-
ble, menys mandrós. Al cap-

davall, escriure a favor pot ser
una acomodació en relació
amb els poetes anteriors, que
han de ser admirats –i de
quina manera!– sempre que
no es perdi la llibertat de
fer-los un llengot, d’estirar
l’estora vermella, etcètera.
J.D.P. Aquest gust, podríem parlar
fins i tot de dèria, de sembrar de
dobles sentits els seus poemes, és
un estratagema per carregar-los
encara més, si cal, i valgui la re-
dundància, de sentit?
A.F.F. Sí, i ve dels meus primers
versos. Estic sempre donant
voltes al número dos. Vo-

lent-lo atènyer, potser, vés a
saber, per ser fill únic? O
menys psicoanalíticament:
per creure que la poesia no ha
de resoldre qüestions. És una
cosa natural, lúdica, no pas
buscada. Antonio Candido diu
que hi ha, a la meva poesia,
“una gran germinació de sen-
tits”. Si ell ho ha dit, dit està.
J.D.P. Això de ser un poeta peripa-
tètic (“sóc un escriptor que no es-
criu assegut”), sense “cambra
pròpia”, ha acabat determinant el
seu estil o és més aviat anecdòtic?
A.F.F. Totes dues coses. De fet,
sóc el cul d’en Jaumet, em

bellugo contínua-
ment, no sóc con-
templatiu. No em
quedo esperant la
musa, vaig a bus-
car-la, vaig a cercar
les ganes, el desig.
Escric, com ja he dit,
sense cap recolli-
ment, enmig de la
casa en dansa. Escric
a tota llet, recol-
zant-me en qualsevol
cosa a l’abast: fins i
tot l’esquena transi-
tòria d’algú que pas-
sa sense fer gens de
cas al que estic fent.
J.D.P. Com creu que el fet
de néixer i viure a Rio de
Janeiro ha influït en la
seva poesia? Tal vegada
en una poesia feta, com
ha dit en alguna entre-
vista, a batzegades, sen-
se premeditacions?
A.F.F. Rio sóc jo. La
meva adhesió a la
ciutat és profunda:
una violenta relació
d’amor i odi. D’aquí
vénen les batzegades.
J.D.P. I aquesta seva vo-
luntat d’escriure una
poesia “darrere del pen-
sament”?
A.F.F. Sovint, el pensa-
ment, per a mi, és un
prepoema. Això pas-
sa, principalment, en
els poemes d’índole
més especulativa: són
més problemàtics
que temàtics. Crec
que el pensament es-
tà més en els versos
en què s’aconsegueix

–perquè no totes les línies
d’un poema són versos– que
il·luminin i sustentin l’obra
de fàbrica d’allò que només és
text. M’estimo més, doncs, dir
que el pensament no explica,
obligatòriament, però sí sus-
tenta, sempre, la frase. Des-
prés d’escriure-ho penso que
puc pensar, amb la mateixa
convicció, que és el poema el
que antecedeix el pensament;
si més no, els versos lliures
assolits, aquests animals es-
querps, “barreja d’aire i mús-
cul” que el poeta caça amb la


