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CULTU A

La taula de Lego

El que més m’ha agradat és el
Lego. Imagineu un taulell interminable
cobert de peces blanques, a disposició
de la voluntat creativa del passavolant.
La gent s’hi aboca, comença a acoblar,
com quan érem petits, i apareixen
construccions prodigioses, altíssims
edificis que semblen maquetes. Pots
optar per bastir una petitesa al costat,
si ets tímid, o gosar trastocar l’obra
grossa afegint-hi un voladís, una
xemeneia, la columna segur que
sobrera. La gràcia és que ningú no
trenca allò que ja ha estat fet per un
altre. I el silenci: les persones juguen,
però callen. Fins i tot els nens callen.

La taula de Lego és part de l’exposició
d’Olafur Eliasson, un artista relativament
jove, danès, un home molt seriós que ho
sembla tot menys artista –du el cabell
curt i les camises de quadres–. Ara mateix
Eliasson ha penjat unes cascades sota els
ponts del Hudson, a Manhattan, un giny
mecànic per capgirar la idea que tenim
de les coses. Però aquestes barbes
d’aigua no tenen ni la meitat de la força
que tenia el sol taronja que va instal·lar
al vestíbul de la Tate Modern, a Londres,
un vestíbul gris, de ciment, despullat
com un silenci, tan industrial és encara
l’edifici, que de sobte semblava un món
oníric on tot era possible.

L’exposició de Barcelona, a la
Fundació Miró, al parc de Montjuïc, és
una mica museu de la ciència, de quan
aquestes institucions eren didàctiques
i no només espectacle per a badocs,
perquè juga amb la difracció de la
llum. Petits moviments, reflexos
equívocs, perspectives estranyes que
et diuen que val la pena mirar les
coses dues vegades, que val la pena
preguntar-se d’on ve cada detall. Tot
molt fred, molt de laboratori, amb una
poètica –si hi és– distant i reflexiva.
Però cal apuntar la coincidència en el
temps: Manhattan i Barcelona donant-
se, des de lluny, la mà.

La qüestió és que era el diumenge
de la gesta de la roja, i per la Miró
deambulaven els guiris mig fregits pel
sol. En marxar de l’exposició, a la taula
de Lego hi havia un home completant
una torre descomunal, preciosa, i en
català li vaig preguntar si ho havia fet
ell tot sol, i en català em va contestar:
“No, i ara!, jo només hi poso aquesta
petita part”. Potser influenciada per
l’Eliasson, vaig entendre que hi ha en
aquest món dues realitats, com a
mínim, i que no cal angoixar-se per la
més cridanera si la que construeix
calladeta i concentrada continua bastint
la torre que a la llarga habitarem.❋
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■Figura fonamental de
la poesia europea de la
segona meitat del segle
XX, Eugénio de Andrade
va néixer a Póvoa de
Atalaia el 1923 i va
morir a Porto el 2005.
Prosista excepcional i
personatge d’una
rectitud sense límits,
va viure com un estoic
rebutjant el luxe i la
fama, només a la
recerca del silenci que
fes aparèixer el vers. De
la poesia clàssica fins al
simbolisme, el seus
poemes condensen amb
elegància la forma amb
un intimisme d’una
serena plenitud
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Ostinato rigore a Edicions 62 i Xulio
Ricardo Trigo ho faria ambRan del dir
a la dinàmica col·lecció de poesia de
Pagès. Volums fets per poetes i crítics
militants que provocaven un fet insò-
lit, que un poeta viu d’àmbit interna-
cional tingués tres llibres traduïts al
català. Dissortadament, el poeta ens
va deixar el 2005 i no ha pogut
veure una altra joia, aquest Ofici de
paciència, que presenta en una ele-
gant edició bilingüe el mallorquí An-
toni Xumet. Ofici de paciència és un
llibre de plenitud d’Andrade. Ens hi
mostra totes les seves virtuts: el gest
estoic, el misticisme quotidià, la ma-
nera reposada de mirar la vida...
Com quan ens parla de l’innomina-
ble dient-nos “mai als nostres llavis
vares acostar l’orella”. Potser el
poeta sabia que també formava
part d’aquells déus que els versos
retenen en petites instantànies: una
tarda d’estiu, una merla, la llum me-
ridional, el nus de l’ombra o quan si-
lent escriu: “Sento sobre les parau-
les caure la pluja”.

Ofici de paciència és una bona
manera d’entrar en l’univers d’un
poeta que va començar a publicar el
1942, que va ser interlocutor de Cer-
nuda i que ha estat un pont entre la
poesia clàssica grega i la modernitat
de Baudelaire, Verlaine i Rimbaud,
poetes que va citar sempre.

M’agrada quan s’explica mentre
ens explica la seva teoria del vers en
vers: “D’arrossegament no hi ha po-
esia; / no hi ha vers / per més
menyspreable / que no aspiri al més
alt: estrella / o fanal il·luminant
l’ésser / de la paraula. / Així el gri-
pau: en la lenta i innocent / i desme-
surada mirada de la granota / les ai-
gües són de vidre”.❋

■David Castillo

Vaig conèixer Eugénio de
Andrade fa 23 anys a casa
d’Ángel Crespo i Pilar
GómezBedatequan lapa-

rella es plantejava abandonar la Uni-
versitat de Puerto Rico, on havien
passat llarguíssims anys, i instal·lar-se
definitivament a Barcelona. L’Ángel
era un home generós i entusiasta,
amb la porta i la curiositat sempre
obertes. No resultava estrany que et
proposés tota mena d’iniciatives, fins
i tot a galifardeus com jo, que tot just
començava. Crespo em va concertar
una cita amb Andrade, que havia
sigut introduït pel poeta manxec al
castellà en diferents antologies i en
un volum de la col·lecció de poesia de
Plaza & Janés, que dirigia Enric Bado-
sa.Andradeerad’unaltre tipusdepo-
etes, més egocèntric i reservat, sem-
pre amb el jo disposat a negar benefi-
cis i influències, d’una austeritat que
era una forma d’entendre la vida. A
pesar de les seves rareses, Andrade
acabavaper ser entranyable i hasigut
una peça fonamental de la moderni-
tat de la poesia portuguesa, la que va
dePessanha,Pessoa iSaCarneiro fins
aCruz,Fiama iNeto Jorgepassantper
Cessariny, Ramos Rosa, De Sena i Hel-
der, per esmentar els que recordo de
memòria, és a dir, una tradició reno-
vadora entre el realisme i el simbolis-
me, que Andrade va representar al
llarg de la seva trajectòria com una fi-
gura de primera magnitud.

Des d’aquella primera trobada, he
coincidit amb Andrade en trobades,
recitals i presentacions. Una de les
més entranyables va ser quan Vicent
Berenguer li va traduir Matèria solar.
Després Manel Guerrero li publicaria

Eugénio de
Andrade ha
sigut un dels
grans poetes
portuguesos
del segle XX
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