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➤ La poesia d’Armando Freitas Filho (Rio de
Janeiro, 1940) és extensa i intensa. Tretze
llibres fins ara, editats entre el 1963 i el
2003, reunint centenars de textos. Autor
reconegut i i respectat per la crítica, Ar-
mando és un dels més importants hereus
del modernisme brasiler, en diàleg amb
Drummond i Cabral, principalment, a més
de Bandeira i Gullar. Ha sabut també, com
pocs, incorporar aspectes de les avantguar-
des poètiques de començaments dels anys
60 i de l’anomenada poesia marginal dels 70,
tot forjant una escriptura oberta a moltes
influències i contemporània del seu temps.
Al llarg d’aquests tretze llibres, diverses
diccions, algunes de dominants, com ara la
preferència pel vers lliure, la tendència en-
vers els poemes més llargs, la recurrència de
temes intensament treballats (la ciutat de
Rio de Janeiro, les experiències de la sexua-
litat i de la mort, i la reflexió sobre l’acte
d’escriure, per exemple). I tot ben amalga-

mat, per fer servir una paraula cara al poeta,
amb registres erudits i populars, l’ús de
modismes i del llenguatge dels mitjans de
comunicació. Aquesta poesia, molt pensada,
plena de perplexitats de la reflexió en la
temptativa de comunicar-se i compendre
l’altre, també és depurada en termes sonors
i rítmics, a més de ser intensament visual i
tàctil –el paisatge i el cos amb les seves
sensacions ocupen llocs centrals, i també
són diverses les referències a les arts plàsti-
ques i al cinema–. El seu darrer llibre, Nu-
meral / Nominal, és una obra de plena madu-
resa. La primera part enumera cruament el
procés de les pròpies anotacions: poesia com
a registre i pensament d’instants. La segona
mostra retrats de persones i obres (sobretot
Drummond), llocs i fotografies. Totes dues
parts potser es reuneixen en la idea de la
instantània, fixació en imatge de circums-
tàncies fulgurants en què un poema real-
ment s’esdevé.
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«Sempre he
cregut en
lectures
intenses, molt
més que no pas
extenses»

«‘Nominal’ és
temàtic i
‘Numeral’ és
problemàtic
perquè és una
sèrie sense fi»

xarxa del pensament, per
dir-ho d’alguna manera. Vi-
viana Bosi, en el prefaci del
llibre Máquina de escrever, es-
criu: “Es pot dir que la dis-
posició anímica angular –es-
pecialment de la primera
part, Numeral– és el desig
d’enxampar en una fracció
de segon el sentit encara
sense figuració, «la respira-
ció / anterior a l’alfabet», que
el llenguatge vol entomar en
lliure lligam”. M’agrada pen-
sar que mereixo totalment
aquestes paraules, encara
que, en el fons, sàpiga que
no; que encara no. No sabria
dir res millor, doncs, sobre
les meves intencions: al cap-
davall, el punt de partida
d’una poesia, d’una determi-
nada poesia almenys, no és
aquest, el de començar a
córrer abans que el pensa-
ment doni l’ordre oficial?
J.D.P.“La intenció és l’horitzó”,
fa un vers de ‘Numeral’.
A.F.F.Arribar a la línia de l’ho-
ritzó, com Drummond... Vo-
ler-ho ho vull, però no sé pas
si me’n sortiré. Els altres di-
ran si ho he aconseguit, em
penso. Però encara no hi he
renunciat. No sé si existeixen
altres camins: em fa l’efecte
que només n’existeix, de ve-
ritat, un de sol, que es troba
no tan sols amb talent, sinó
una mica per xamba, a la
babalà, en l’envit.
J.D.P.La menció recurrent per
part dels crítics del mot ‘tensió’ a
l’hora de parlar de la seva poe-
sia em fa pensar en aquells se-
nyals d’advertiment triangu-
lars, amb un homenet tocat pel
llamp, que fan: “Perill: alta ten-
sió”. Què n’ha de dir, d’aquesta
gairebé cançó de l’enfadós?
A.F.F.Fa temps em vaig sor-
prendre amb aquesta fre-
qüència de la paraula tensió.
Em va fer por, si hem de ser
francs. No em devia estar ex-
posant massa? l’homenet tocat
pel llamp només podia ser jo
mateix! Així doncs, estava en
perill. Però el risc literari,
així ho vull creure, és supor-
table. Només em desagrada-
ria descobrir, massa tard,
que és igual al risc de viure.
J.D.P.Com és el seu trajecte entre
lectura i escriptura?
A.F.F.Sempre he cregut en lec-
tures intenses, molt més que
no pas extenses. No sóc culte,
sóc cultivat, em cultivo. La
poesia, per a mi, és una feina
de cap, de braços i de cal
Déu. No tinc temps per ser
erudit, una mena d’operari
model. He d’escriure mentre
tinc temps, ja que no tinc
temps per perdre. Per tant,
no hi ha vacances en aquesta
activitat, ni lloc bonic per
escriure. Escric enmig de la
ciutat, enmig de casa meva.
No tinc cap raconet fastigós i
asèptic per llegir i escriure.
Sóc un lector, fet i fet, que
orienta la seva lectura per tal
que desemboqui en la meva
escriptura. En hores perdu-
des sóc més lector que es-

criptor. Però un lector inte-
ressat, un lladre de lletres,
com si diguéssim.
J.D.P.Com l’han influenciat
aquests tres mosqueters, en rea-
litat quatre, amb qui lluita a
tota ultrança a l’hora d’escriure:
Bandeira, Drummond, Cabral i
Gullar. I, per cert, qui és el seu
cardenal Richelieu?
A.F.F.El meu cardenal Riche-
lieu encara és a l’ombra. El
revelaré un dia, potser? Tin-
drà el rostre que em temo i
no dic aquí? De totes mane-

res, espero poder fer un duel
amb ell, encara que ell els
hagi prohibit... Res millor
que desobeir, en l’acte d’es-
criure, o en la simple vida
quotidiana, algú que vulgui
escapçar la teva espasa, me-
tafòricament parlant, fins i
tot en nom de la civilització.
J.D.P.A propòsit de Drummond,
al nou llibre hi ha tota una sèrie
de poemes que hi fan referència.
“Drummond és Déu. Pare inas-
solible”?
A.F.F.Els poemes van anar ar-
ribant. No vaig pensar mai,
per endavant, d’escriure’ls.
Però Drummond és una idea
fixa. La meva màquina del
món és CDA. La diferència és
que ell va ser deixat amb la
seva, li va girar l’equena amb
els braços caiguts, però jo no
aconsegueixo aquest desisti-
ment altiu i continuo mos-
segant la pols del camí.
J.D.P.Quines diferències veu el
mateix poeta entre les dues parts
que conformen el llibre ‘Nume-

ral’ i ‘Nominal’?
A.F.F.Ras i curt: Nominal és te-
màtic i Numeral és proble-
màtic, perquè és una sèrie
que no té fi, realment, va
néixer per ser inacabada.
Ben mirat, aquesta invenció
és una cosa molt angoixant.
J.D.P.Per mi, els millors poemes
són aquells que s’emmirallen en
el mateix fet poètic (el 3 i el 9 de
‘Numeral’, i ‘Borrão’ i tots els
poemes que fan referència a
Déu-Drummond, de ‘Nominal’,
per posar-ne alguns exemples).

Comparteix aquest parer o hi
posa peròs?
A.F.F.Cada lector té les seves O
així ho espero. Què seria del
color de merda d’oca, si no
fos així? Com a lector sospi-
tosíssim, faig muts i a la
gàbia.
J.D.P.Com és que es va decidir a
no deixar solt, en llibre autò-
nom, ‘Numeral / Nominal’? [Cal
recordar als lectors que l’edició
catalana del llibre és una defe-
rència diferencial respecte a l’o-
riginal, que s’inclou només dins
‘Máquina de escrever. Poesia
reunida e revista’.]
A.F.F.Un nou llibre és una esca
raonable o possible per tor-
nar més atraient el patracol
de 600 pàgines, la major part
emplenades per llibres ante-
riors. El llibre Numeral / No-
minal, que tu has traduït amb
Ronald Polito dirimint dub-
tes, i que enceta Máquina de
escrever, edició de la meva
poesia reunida fins al 2003,
és un fantasma brindat, per
tant. La seva primera apari-
ció independent serà en “lo
pus bell catalanesc del món”,
llengua que gairebé llegeixo,
que em dóna una sensació
estranya, de ser gairebé cec, o
d’estar usant ulleres que no
són meves i m’entelen la vi-
sió, fet que lliga amb la sen-
sació que tinc a l’escriure
poesia.
J.D.P.Com veu la poesia que s’està
fent al Brasil en l’actualitat?
Mulli’s una mica i esmenti’ns les
seves predileccions.
A.F.F.Em mullaré una mica,
només. Perquè si no em re-
fredo o sóc refredat, per for-
ça. Per una qüestió d’espai,
vaig adoptar la cèlebre his-
tòria dels tres mosqueters,
que, en realitat, són quatre,
com a model de tria. No vaig
voler dir amb això que no-
més ells m’interessaven. Ells
eren els més íntims, jo co-
neixia millor els seus res-
pectius itineraris poètics.
Augmentant el motlle: de la
meva generació, Francisco
Alvim, Duda Machado, Eu-
doro Augusto, LeoFróes i An-
tonio Cícero, omplen aquests
requisits. De la generació
immediatament posterior a
la meva, Cláudia Roquet-
te-Pinto, Eucanaã Ferraz,
Carlito Azevedo, Angela Me-
lim, Ronald Polito, Júlio Cas-
tañon i Paulo Henriques
Britto, ídem. De la colla més
jove, André Luiz Pinto, Mar-
celo Diniz, Caio Meira, Vivi-
en Kogut i Marcos Siscar,
ídem, ibídem. No cal dir que
la poesia dels tres mosque-
ters morts, Ana Cristina Cé-
sar, Sebastião Uchoa Leite i
Tite de Lemos, habita no tan
sols la meva literatura sinó
també la meva vida. Un cop
dit això no puc deixar d’es-
mentar que noto en la poesia
actual una tendència classi-
citzant que, al meu enten-
dre, fins i tot quan es fa ple-
nament, i fins i tot per això
mateix, és un símptoma pe-
rillós.


