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Pere Calonge
Sembla pertinent de referir el
context en què es va publicar ori-
ginalment O Delfim. Una data —
la de 1968— potser no impres-
cindible, però sí útil a l’hora d’en-
carar una novel·la que ha suposat
un dels punts d’inflexió de la na-
rrativa portuguesa de les darre-
res dècades. Perquè ajuda a en-
tendre l’innegable component
d’experimentació formal que pre-
senta, destinada a marcar distàn-
cia amb la tradició neorealista vi-
gent en aquell moment. I també
a copsar l’abast real del contin-
gut, amb un discurs social i mo-
ral produït quan a l’Estado Novo
creat per Salazar li quedaven en-
cara alguns anys de vida. De fet,
El Delfí sembla el producte d’un
autor preocupat per la manera
d’escriure la realitat que l’envol-
ta sense ser realista o neorealis-
ta; d’elaborar un retrat precís —
i no exempt de compromís per-
sonal— d’un moment històric de
crisi, sense recórrer ni al relat
històric a l’ús ni a les formes més
visibles dels intel·lectuals enga-
gés de l’època. I això explica en
certa mesura la narrativa portu-
guesa posterior: explica, per en-
tendre’ns, les novel·les més inte-
ressants de Saramago —L’any de
la mort de Ricardo Reis— o algu-
nes de Lobo Antunes —Exhorta-
ció als cocodrils—, on es combi-
na desmitificació de la identitat
lusitana, relat històric i denúncia
social amb la recerca de noves
formes narratives.

L’argument parteix d’un do-
ble crim passional ocorregut al
poble de Gafeira, i fa servir de
fil conductor la figura d’un es-
criptor que s’hi trasllada amb la
intenció de reconstruir el fets i
escriure’n la història. De fet, és
ell el narrador de la novel·la, eri-
git en un cronista de la realitat
del poble que combina en el dis-
curs el viatge actual amb els re-
cords d’una estada anterior, i les
converses que hi va tenir amb
els tres protagonistes directes
dels fets. Un triangle que té en
un dels vèrtexs a Tomás Ma-
nuel, conegut com l’Enginyer o
com El Delfí: el senyoret rural
en vies d’extinció, l’últim re-
presentant de la saga dels Pal-
ma Bravo, amos absoluts de Ga-
feira. I en els altres dos a l’es-
posa, trobada morta en les ai-
gües de l’estany propietat de la
família —omnipresent com a
símbol de poder—, i al criat, a
qui troben en el llit conjugal. El
nucli central, però, és el retrat
de Tomás Manuel i, a partir d’a-
quest, l’aproximació a la socie-
tat rural portuguesa de l’època.
El retrat del terratinent dèspo-
ta, masclista, bevedor. D’un
home que fuig, que s’atrinxera
en el féu de senyor extempora-
ni que se sap l’últim i, per
aquest motiu, desconfiat dels
seus conciutadans. La imatge
de la pervivència —tot i que en
descomposició— d’una menta-
litat medieval marcada pel pa-
ternalisme i pel sentiment de
superioritat del senyor d’aires
encara feudals.

El plantejament aprofita ele-
ments de la novel·la policíaca
per estructurar els diferents tes-
timonis dels habitants del poble
amb qui parla l’escriptor, però
també per mantenir un cert sus-
pens al voltant del crim, i per
allò que té de retrat incomplet,
ple de buits que el lector ha
d’omplir. Una combinació de

discursos en estil directe que
dóna com a resultat una polifo-
nia d’identitats confoses, en des-
integració, en conflicte; i amb
l’escriptor exercint de guia de
l’estrany viatge. Una realitat
construïda a partir d’imatges su-
perposades, filtrades per algú
que les va descobrint al mateix
temps que nosaltres, cosa que
els atorga una certa distorsió: el
relativisme de punts de vista
constantment creuats fins a pro-
duir un estrabisme narratiu. I
això ajuda a atorgar a l’obra un
to al·legòric, de realitat concre-
ta que vol apuntar cap a una al-
tra de més abstracta, d’anècdo-
ta que aspira a categoria.

Al mateix temps, el narrador
no s’està d’esguitar el discurs de
reflexions sobre el procés crea-
tiu de l’obra que pretén d’es-
criure; i, més en general, sobre

aquella recerca de noves vies
d’expressió de la realitat a què
al·ludíem abans: «Es queixi o no
de la pretensió i dels vicis de la
recuperació històrica que hi ha
en un Viatge al voltant de la
Meva habitació, que protesti tan
com vulgui contra la passió del
no-res, del detall i contra el
menyspreable gust de l’anomenat
present intemporal (...) El poble
s’ha desenfocat, ha perdut punts
de referència. Dues morts sobta-
des li han tallat el fil normal del
temps i les veus que m’hi lligaven
s’han anat distanciant, distan-
ciant, cap a horitzons increïble-
ment imprecisos». Hiperrealis-
me, ha estat la discutible eti-
queta emprada en alguna oca-
sió; en qualsevol cas, la manera
més adient, potser, de mostrar
un moment històric conflictiu,
de crisi, de canvis profunds.
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Dues editorials mallorquines han coincidit a traduir i recuperar sengles obres cabdals de
la literatura portuguesa contemporània: «El Dolfí», una novel·la de Cardoso Pires publi-
cada fa quaranta anys, i el poemari més recent d’Eugénio de Andrade, «Ofici de paciència».

La realitat és una imatge desenfocada

LLIBRES

Eugénio de Andrade
Ofici de paciència
Traducció d’Antoni Xumet Rosselló
El Gall Editor, Pollença, 2008

P. C.
Si Cardoso Pires explica bona
part de la narrativa portuguesa
actual, Eugénio de Andrade és
d’un dels pilars indiscutibles
pel que fa a la poesia. Autor d’u-
na lírica lluminosa, a les antí-
podes de qualsevol barroquis-
me o del mínim excés forma-
lista. Amb un llenguatge trans-
parent, que busca mostrar el
batec de la quotidianitat, de les
realitats més mínimes, per eri-
gir-se en una celebració del
goig de viure. I amb la impor-

tància cabdal que atorga a la pa-
raula: pesada i tornada a sos-
pesar per aconseguir veritables
miniatures de gran potencial lí-
ric i musicalitat.

Una idea que, en aquest Ofí-
cio de Paciência original de
1994, es fa explícita des del títol:
poesia com a ofici i com a pa-
ciència, el treball de qui s’està a
l’espera, d’aquell que —com és
el cas del poeta portugués— és
capaç d’aturar-se, de contem-
plar en una lenta recerca de la
vida els tresors que amaga; de
detenir la mirada en els detalls
més minúsculs. De cantar les
coses senzilles, més aparent-
ment insignificants, i mostrar-
les sota una nova llum que les

transforma, que les retorna a la
categoria que veritablement
posseeixen. En definitiva, l’antí-
dot de l’hàbit de passar per les
coses sense veure-les.

Així, dos temes esdevenen
recurrents en aquests poemes:
d’una banda, la pròpia poesia, la
paraula com a eina per a acce-
dir al món; i d’una altra, l’encaix
de l’ésser humà en l’entorn, la
relació de l’home amb la vida
que l’envolta —la casa, la natu-
ra, la terra, les estacions... Tam-
bé el pas del temps, com a tema
que connecta els altres dos: l’e-
vocació de la infantesa com un
paradís que la paraula fa possi-
ble de reviure constantment; i
l’assumpció de la maduresa vi-
tal, en què justament juga un pa-
per decisiu aquella possibilitat
de fer present el passat mitjan-
çant la poesia.

Ofici de paciència és una nova
mostra de la poesia essencial
d’Andrade, d’una poesia ele-
mental —en el sentit literal—
que es presenta amb l’aparença
formal més simple. Poemes
breus i molt depurats, cisellats
amb rigor i amb obstinació fins
reduir-los a l’essència. Una con-
densació i una pulcritud, doncs,
que ben sovint adopta la con-
tundència de l’aforisme, però
sense caure mai en la proposta
hermètica: ben al contrari, poe-
sia diàfana que combina la sa-
viesa amb la puresa. En aquest
sentit, la cita de Mies van der
Rohe que encapçala l’obra n’és
un leitmotiv ben explícit:
«Menys és més». La divisa es-
caient per al poeta de la síntesi,
per al que fa servir la brevetat
com una eina d’humilitat, com
una arma contra els excessos.

El poeta de les coses mínimes
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Un retrat precís d’un
moment històric de
crisi sense recórrer
ni al relat històric a
l’ús ni a les formes
més visibles dels
intel·lectuals
«engagés» de l’època


