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…Algun mestre desgraciat a qui la despietada Fatalitat 
va perseguir acarnissadament, sempre més acarnissadament, fins que els seus cants 

[només van tenir una tornada, 
fins  que  els  cants  fúnebres  de  la  seva  Esperança  van   adoptar  aquesta  tornada
melancòlica: 
Mai! Mai més!

Edgar Poe, «El corb»

Damunt el seu tro de bronze el Destí, que se’n riu, xopa 
les seves esponges amb fel amargant, 
i la Necessitat els torça amb les seves tenalles.

        Théophile Gautier, «Ténèbres»



I

No fa gaire, un pobre infeliç es va haver de presentar davant els tribunals. Tenia
el front il·lustrat amb un tatuatge rar i singular:  Res a fer!  D’aquesta manera,
portava damunt els ulls l’etiqueta de la seva vida, com un llibre el seu títol, i
l’interrogatori va demostrar que aquell rètol estrany era cruelment verídic. En la
història  literària  hi  ha  destins  anàlegs,  autèntiques  condemnes,  homes  que
porten  la  paraula  desgràcia escrita  en  caràcters  misteriosos  sobre  els  plecs
sinuosos del front. L’Àngel cec de l’expiació s’ha emparat d’ells i els fueteja a tort
i a dret per tal d’edificar la resta. És en va que les seves vides mostren talent,
virtuts  i  gràcia:  la  Societat  els  destina un  anatema especial,  i  els  culpa  dels
esguerros que la seva pròpia persecució els ha causat. Què no va fer Hoffmann
per desarmar el destí, i què no va emprendre Balzac per conjurar la fortuna?
Així  doncs,  ¿hi  ha  una  Providència  diabòlica  que  prepara  la  dissort  des  del
bressol,  que  llança  amb  premeditació naturaleses  espirituals  i  angèliques  a
entorns  hostils,  com  màrtirs  als  circs?  ¿És  que  hi  ha  ànimes  sagrades,
destinades a l’altar, condemnades a caminar fins a la mort i la glòria a través de
les  seves  pròpies  ruïnes?  El  malson de  les  «Tenebres» assetjarà  eternament
aquests ànimes escollides? És en va que es debaten, és en va que es formen per
al  món,  per  a  les  seves  previsions  i  astúcies;  perfeccionaran  la  prudència,
taparan totes les sortides, encoixinaran les finestres amb matalassos contra els
projectils de l’atzar, però el Diable entrarà pel forat del pany, una perfecció serà
el defecte de les seves cuirasses, i una qualitat superlativa, el germen de la seva
condemna.

L’àguila, per trencar-la, des de dalt del firmament
  damunt els seus fronts descoberts deixarà anar la tortuga,

perquè ells han de morir inevitablement.1

Tenen el destí escrit en les seves constitucions, els brilla amb un esclat sinistre
en les seves mirades i gestos, i els circula per les artèries amb cadascun dels seus
glòbuls sanguinis.

Un escriptor cèlebre dels nostres temps ha escrit un llibre per demostrar
que el poeta no pot trobar un bon lloc ni en una societat democràtica ni en una
d’aristocràtica, ni tampoc més en una república que en una monarquia absoluta
o moderada. Qui ha sabut respondre-li peremptòriament? Avui aporto una nova
llegenda  en  suport  de  la  seva  tesi,  afegeixo  un  sant  nou  al  martirologi:  he
d’escriure la història d’un d’aquests il·lustres desgraciats, massa rica de poesia i
passió,  que  va  venir,  després  de  tants  altres,  a  fer  en  aquest  món  baix
l’aprenentatge difícil del geni entre les ànimes inferiors.

Quina tragèdia més lamentable, la vida d’Edgar Poe!  La seva mort, un
desenllaç terrible l’horror del qual encara és més gran de tan trivial! De tots els
documents que n’he llegit, he acabat convençut que, per a Poe, els Estats Units
van ser una vasta presó que ell va recórrer amb l’agitació febrosa d’algú fet per
respirar en un món més aromàtic que el d’una gran barbàrie il·luminada amb
gas, i que la seva vida interior, espiritual, de poeta o fins i tot de borratxo, no va
ser altra cosa que un esforç perpetu per escapar-se de la influència d’aquesta
atmosfera antipàtica. En les societats democràtiques l’opinió és una dictadura
despietada; en l’aplicació de les seves lleis en casos múltiples i complexos de la

1 Aquests versos proven del poema «Ténèbres» de Théophile Gautier. (N. del t.)



vida  moral  no  n’imploreu  cap  mena de  caritat,  d’indulgència  o  flexibilitat.
Diríem que de l’amor impiu per la llibertat ha nascut una nova tirania, la tirania
de les bèsties, o zoocràcia, que per la seva insensibilitat ferotge recorda l’ídol de
Juggernaut.  Un  biògraf  ens  dirà  seriosament  —té  intencions  nobles,  el  bon
home— que  si  Poe  hagués  volgut  regularitzar  el  seu  geni  i  aplicar  les  seves
facultats  creatives d’una manera més apropiada al  sòl  americà,  hauria pogut
arribar a fer diners, a making money author; un altre —un cínic ingenu—, que,
per molt gran que sigui el geni de Poe, li hauria valgut més tenir talent i prou,
perquè el talent sempre surt més a compte que el geni. Un altre, que ha dirigit
diaris i revistes, un amic del poeta, confessa que era difícil donar-li feina i que
estava obligat a pagar-li menys que a d’altres, perquè escrivia en un estil que
estava massa per damunt de la plebs. Quin tuf de rebotiga!, com deia Joseph de
Maistre.

Alguns han gosat anar més lluny, i unint la inintel·ligència més barroera
sobre el geni de Poe a la ferocitat de la hipocresia burgesa, han rivalitzat per
veure  qui  l’insultava  més;  i,  després  de  la  seva  sobtada  desaparició,  n’han
sermonejat durament el cadàver, sobretot el senyor Rufus Griswold, que, per
recuperar aquí l’expressió venjativa de George Graham, d’aquesta manera ha
comès una infàmia immortal. Poe, potser amb el pressentiment sinistre d’una fi
sobtada, havia designat els senyors Griswold i  Willis perquè li  ordenessin les
obres, escriguessin la seva vida, i restauressin la seva memòria. El primer —un
pedagog-vampir—  ha  difamat  llargament  el  seu  amic  en  un  article  enorme,
banal i rancuniós, que justament encapçala l’edició pòstuma de les seves obres.
A  Amèrica  no  hi  ha  cap  ordenança  que  prohibeixi  als  gossos  l’entrada  als
cementiris?  En canvi,  el  senyor  Willis  ha demostrat que la  benevolència i  la
decència sempre acompanyen el talent autèntic, i que la caritat amb els nostres
col·legues, que és un deure moral, també és un dels manaments del bon gust.

Parleu de Poe amb un americà: potser n’admetrà el geni, potser fins i tot
se’n mostrarà  orgullós,  però,  amb el  to  sardònic superior del  qui  se sent un
home amb experiència,  us parlarà de la  vida dissoluta del poeta,  del seu alè
alcoholitzat que hauria encès una espelma, dels seus costums de rodamon; us
dirà  que  era  un  ésser  erràtic  i  anòmal,  un  planeta  desorbitat  que  voltava
contínuament  de  Baltimore  a  Nova  York,  de  Nova  York  a  Philadelphia,  de
Philadelphia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond… I si,
amb el cor commogut per aquests preludis d’una història desoladora, doneu a
entendre que l’individu potser no és l’únic culpable i que deu ser difícil pensar i
escriure còmodament en un país on hi ha milions de  sobirans, un país sense
capital pròpiament dita i sense aristocràcia, llavors veureu que els ulls se li fan
grossos i  llancen rajos,  que la bava del patriotisme sofert  li  puja als llavis,  i
Amèrica, per boca seva, llançarà injúries a Europa, la vella mare, i a la filosofia
dels temps antics. 

Repeteixo que estic convençut que Edgar Poe i la seva pàtria no estaven
al mateix nivell. Els Estats Units són un país gegantesc i infantil, naturalment
gelós del vell continent. Orgullós del seu desenvolupament material, anormal i
gairebé monstruós, aquest nou vingut  en la història té  una fe  ingènua en la
omnipotència  de  la  indústria;  està  convençut,  com  alguns  infeliços  entre
nosaltres, que acabarà menjant-se el Diable. Allà el temps i els diners tenen un
valor tan gran! L’activitat  material,  exagerada fins a proporcions d’una dèria
nacional, deixa als esperits ben poc lloc per a les coses que no són terrenals. Poe
—que era de bona estirp, i que a més professava que el gran mal del seu país era que
no tenia una aristocràcia racial, ja que, deia ell, en un poble sense aristocràcia el



culte de la Bellesa només es pot corrompre, minvar i desaparèixer— acusava els seus
conciutadans, en el seu luxe emfàtic i costós, de tots els símptomes del mal gust
característic dels nous rics; considerava que el Progrés, la gran idea moderna, era un
èxtasi de babaus, i anomenava els perfeccionaments de l’habitacle humà cicatrius i
abominacions rectangulars. Poe allà era un cervell singularment solitari.  Només
creia  en  l’immutable,  l’etern,  el  self-same,  i,  com Maquiavel,  gaudia  —cruel
privilegi en una societat enamorada de si mateixa— del gran sentit comú que
camina davant el  savi,  com una columna  lluminosa a través del desert de la
història. Què hauria pensat, què hauria escrit, l’infortunat, si hagués sentit la
teòloga del sentiment suprimir l’Infern per amor al gènere humà, el filòsof de la
xifra proposar un sistema d’assegurances, una subscripció a un ral per cap per la
supressió de la guerra —i l’abolició de la pena de mort i de l’ortografia, aquests
dues bogeries correlatives!—, i  tants altres malalts que escriuen, amb  l’orella
parada al vent, fantasies giratòries tan flatulentes com l’element que les dicta?
Si a aquesta visió impecable de la veritat —una autèntica infirmitat sota certes
circumstàncies— hi afegiu una delicadesa exquisida dels sentits a la qual una
nota falsa podia torturar, una finesa de gust a la qual tot revoltava excepte la
proporció exacta, i un amor insaciable pel Bell, que havia adoptat la força d’una
passió  mòrbida,  no  us  estranyaríeu  que  per  a  un  home  així  la  vida  hagués
esdevingut  un infern i  que  hagués  acabat  malament;  de  fet,  admiraríeu que
hagués pogut durar tant de temps.



II

La família  de  Poe era  una  de les  més respectables  de  Baltimore.  El  seu avi
matern  havia  servit  com  a  quarter-master-general en  la  guerra  de  la
Independència, i La Fayette el tenia en alta estima i n’era amic. Aquest, arran
del  seu  últim viatge  als  Estats  Units,  va  voler  visitar  la  viuda  del  general  i
mostrar-li la seva gratitud pels serveis que el seu marit li havia prestat. El besavi
s’havia casat amb una filla de l’almirall anglès Mac Bride, que estava emparentat
amb les cases més nobles d’Anglaterra. David Poe, pare d’Edgar i fill del general,
es va enamorar perdudament d’una actriu anglesa, Elizabeth Arnold, cèlebre per
la seva bellesa; va fugir amb ella i s’hi va casar. Per unir més íntimament el seu
destí amb el d’ella, es va fer actor i va aparèixer amb la seva dona en diversos
teatres,  a  les ciutats principals  de la  Unió.  Tots dos van morir  a  Richmond,
gairebé  alhora,  i  van  deixar  abandonats  i  en  la  misèria  més  absoluta  tres
criatures, una de les quals era l’Edgar. 

Edgar Poe havia nascut a Baltimore el 1813. Aquesta data la dono segons
el que diu ell, ja que va negar l’afirmació de Griswold que situa el naixement al
1811. Si mai l’esperit de la novel·la, per fer servir una expressió del nostre poeta,
ha presidit un naixement — esperit sinistre i tempestuós!— és ben segur que va
ser en aquest cas. Poe va ser realment fill de la passió i l’aventura. Un negociant
ric de la ciutat, el senyor Allan, es va entusiasmar amb aquell bonic infortunat
que la natura havia dotat amb un aspecte encisador, i, com que no tenia fills, el
va adoptar. A partir d’aquell moment, el nen es va dir Edgar Allan Poe. Així
doncs,  va  ser  educat  en  un  gran  benestar  i  en  l’esperança  legítima  d’una
aquestes fortunes que proporcionen una magnífica certitud al caràcter. Els seus
pares adoptius se’l van endur en un viatge que van fer a Anglaterra, Escòcia i
Irlanda, i, abans de tornar al seu país, el van deixar a casa del doctor Bransby,
que dirigia un centre d’ensenyament important a Stoke-Newington, a prop de
Londres.  A  «William Wilson»  Poe  descriu  aquella  casa  estranya,  construïda
seguint l’antic estil isabelí, i les impressions de la seva vida d’escolar.

El 1822, va tornar a Richmond, i va continuar els estudis a Amèrica, sota
la direcció dels millors professors de la regió. A la Universitat de Charlottesville,
on va ingressar el 1825, es va distingir no només per una intel·ligència gairebé
miraculosa, sinó també per una abundància gairebé sinistra de passions —una
precocitat  realment  americana—  que,  finalment,  va  ser  la  causa  de  la  seva
expulsió. Cal assenyalar de passada que a Charlottesville Poe ja havia manifestat
una  aptitud  ben  remarcable  per  les  ciències  físiques  i  matemàtiques.  Més
endavant en farà un ús freqüent en els seus estranys contes, i n’obtindrà mitjans
totalment inesperats. Però tinc motius per creure que no és a aquesta mena de
composicions que ell donava més importància, i que —potser fins i tot a causa
d’aquest aptitud precoç— no estava lluny de considerar-les virtuosismes fàcils,
en comparació amb les obres de pura imaginació. Alguns dissortats deutes de
joc van comportar una desavinença momentània entre ell i el seu pare adoptiu, i
l’Edgar —fet ben curiós, i que demostra, malgrat el que s’ha dit, una dosi de
valentia molt gran en el seu cervell impressionable— va concebre el projecte de
participar en la guerra dels grecs i d’anar a combatre els turcs. Així doncs, se’n
va anar a Grècia. Què se’n va fer d’ell, a l’Orient? Què hi va fer? Hi va estudiar
les costes clàssiques de la Mediterrània? Per què el trobem a Sant Petersburg,
sense  passaport  —compromès,  i  ves  a  saber  en  quina  mena  d’assumpte—,
obligat  a  recórrer al  ministre  americà,  Henry Middleton,  per lliurar-se de la



sanció russa i tornar a casa? No ho sabem; aquí hi ha una llacuna que només
hauria pogut omplir ell. La vida d’Edgar Poe, la seva joventut, les aventures a
Rússia i la seva correspondència han estat anunciades pels diaris americans des
de fa molt, però mai no n’hem sabut res.

Quan va tornar a Amèrica el 1829, va manifestar el desig d’ingressar a
l’escola militar de West Point; hi va ser admès, i allà, com en altres llocs, va
donar senyals d’una intel·ligència admirablement dotada, però indisciplinable, i
al cap d’uns quants mesos el van expulsar. En aquella mateixa època, la seva
família adoptiva passava per un tràngol que acabaria tenint conseqüències molt
greus en la vida de Poe. La senyora Allan, per qui sembla que Poe tenia una
afecció veritablement filial, es va morir, i el senyor Allan es va casar amb una
dona  molt  jove.  Això  va  desencadenar  una  querella  domèstica,  una  història
estrambòtica i tenebrosa que no puc relatar, perquè no hi ha cap biògraf que
l’expliqui clarament. Per tant, no és gens estrany que se separés definitivament
del senyor Allan i que aquest, que va tenir fills del segon matrimoni, l’exclogués
completament de l’herència.

Poc després d’haver marxat de Richmond, Poe va publicar un petit volum
de poemes; realment va ser una aurora esclatant.  Per als qui saben sentir la
poesia anglesa, aquí ja hi ha l’accent extraterrestre, la calma en la melancolia, la
solemnitat deliciosa, l’experiència precoç —crec que anava a dir l’experiència
innata—, que caracteritza els grans poetes.

Durant una temporada, la misèria el va convertir en soldat, i se suposa
que  va  fer  servir  els  pesats  ocis  de  la  vida  a  la  guarnició  per  preparar  els
materials de les seves futures composicions, composicions estranyes que sembla
que hagin estat creades per demostrar-nos que l’estranyesa és una de les parts
integrants de la bellesa. Reincorporat a la vida literària, l’únic element on poden
respirar alguns éssers desclassats, Poe  s’arrossegava per una misèria extrema,
quan un atzar feliç el va ajudar. El propietari d’una revista acabava de fundar
dos  premis:  un  pel  millor  conte,  l’altre  pel  millor  poema.  Una  lletra
singularment bella  va atraure la mirada del  senyor Kennedy, que presidia el
jurat, i li va fer venir ganes d’examinar ell mateix els manuscrits. I va passar que
Poe havia guanyat els dos premis; però només li’n van donar un. El president
del jurat va voler que li presentessin aquell desconegut. L’editor del diari li va
portar  un  jove  d’una  bellesa  impactant,  vestit  amb parracs,  cordat  fins  a  la
barbeta, i que tenia l’aire d’un cavaller tan orgullós com famolenc. En Kennedy
va estar a l’alçada i li va presentar Thomas White, que havia fundat el Southern
Literary Messenger a  Richmond.  El  senyor  White  era  un home audaç,  però
sense cap talent literari; li calia un ajudant. Així doncs, Poe es va trobar de ben
jove —a vint-i-dos anys— sent el director d’una revista el destí de la qual requeia
del  tot  en  ell.  La  prosperitat  de  la  publicació,  la  va  forjar  ell.  Des  d’aquell
moment, el Southern Literary Messenger va reconèixer que era a aquest maleït
excèntric, a aquest borratxo incorregible a qui devia la seva clientela i la seva
notorietat fructuosa. És en aquesta revista que apareix per primera vegada «La
incomparable  aventura  d’un  tal  Hans Pfaall»,  i  diversos  contes  més que  els
nostres  lectors  veuran desfilar  davant  els  ulls.2 Durant  aproximadament dos
anys, Edgar Poe, amb un ardor meravellós, va sorprendre el seu públic amb un
seguit  de  composicions  d’un  nou  gènere  i  amb  articles  crítics  d’una  vivesa,
claredat i severitat raonada destinats realment a atraure les mirades. Els articles

2 Aquesta presentació de la figura i l’obra de Poe es va publicar el 1852 a la Revue de Paris, i el
1856 (amb certes modificacions) com a introducció de les Històries extraordinàries, traduïdes
per Baudelaire mateix. (N. del t.)



tractaven  sobre  llibres  de  tota  mena,  i  la  sòlida  educació  que  el  jove  havia
adquirit li va servir de molt. És bo que se sàpiga que tot això ho feia per cinc-
cents dòlars a l’any, és a dir dos mil set-cents francs. «Immediatament» —diu
Griswold, que en realitat vol dir «es creia molt ric, l’imbècil!»— es va casar amb
una noia jove, bonica, encantadora, de caràcter amable i heroic, però que  no
tenia ni un ral, afegeix el mateix Griswold amb un deix de menyspreu. Era la
senyoreta Virginia Clemm, cosina seva.

Malgrat els serveis que Poe prestava a la publicació, White hi va renyir al
cap de dos anys més o menys. El motiu de la separació es troba evidentment en
els atacs d’hipocondria i les crisis alcohòliques del poeta, accidents característics
que enfosquien el seu cel espiritual, com els núvols lúgubres que de sobte donen
al  paisatge  més romàntic  un  aire  de  malenconia  aparentment irreparable.  A
partir d’aquest moment, veurem l’infortunat traslladant la seva tenda, com un
home del desert, i transportant les seves poques possessions per les principals
ciutats de la Unió. Arreu dirigirà revistes o hi col·laborarà d’una manera brillant.
Difondrà  amb  una  rapidesa  enlluernadora  articles  crítics,  filosòfics  i  contes
plens de màgia que apareixen reunits sota el títol de Tales of the Grotesque and
the Arabesque, títol notable i intencionat, ja que els ornaments grotescos i els
arabescos rebutgen la figura humana, i veurem que en molts sentits la literatura
de  Poe  és  extrahumna  o  suprahumana.  A  partir  de  les  notes  ofensives  i
escandaloses que apareixen als diaris, ens assabentem que Poe i la seva dona
estan molt malalts a Fordham, enmig d’una misèria absoluta. Poc després de la
mort de la senyora Poe, el poeta pateix els primers atacs de delirium tremens.
De sobte,  apareix  una nova nota  en un diari  —aquesta  més que cruel— que
l’acusa  de  menysprear  i  sentir  fàstic  pel  món,  i  el  sotmet  a  un  d’aquells
processos  tendenciosos,  veritables  requisitòries  de  l’opinió,  contra  els  quals
sempre es va haver de defensar, una de les lluites més estèrilment esgotadores
que conec.

No hi ha cap dubte que guanyava diners i que amb els treballs literaris en
tenia gairebé prou per viure. Però tinc proves que havia de superar dificultats
repugnants contínuament.  Com  tants  escriptors,  va  somniar  en  una  revista
seva,  volia  ser  a  casa  seva,  i  el  fet  és  que  ja  havia  patit  prou  per  desitjar
ardentment un abric  definitiu  per al  seu pensament.  Per  aconseguir-ho,  per
procurar-se una suma de diners suficient, va recórrer a les lectures.3 Ja sabem
què  són  les  lectures:  una  mena  d’especulació,  el  Collège  de  France  posat  a
disposició  de  tots  els  literats,  i  és  que  l’autor  només publica  la  seva  lecture
després que n’hagi extret tots els ingressos possibles. A Nova York, Poe ja havia
fet una lecture d’Eureka, el seu poema cosmogònic, que fins i tot havia aixecat
força discussions. Va ser quan va pensar a fer lectures al seu país, Virginia. Tal
com escriu a Willis, havia planificat fer una gira a l’Oest i el Sud, i confiava en la
participació  dels  seus  amics  literaris  i  de  les  antigues  coneixences  de  la
universitat  i  de  West  Point.  Així  doncs,  va  visitar  les  principals  ciutats  de
Virginia, i Richmond va tornar a tenir davant l’home que havia conegut quan era
jove, pobre i tronat. Tots els qui no havien vist Poe des d’aquella època fosca van
acudir  en  massa  per  contemplar  l’il·lustre  compatriota.  Va  aparèixer  bell,
elegant, correcte com el geni. Fins i tot crec que des de feia un cert temps havia
portat la condescendència fins a l’extrem de fer-se admetre en una societat de
temperància.  Va escollir  un tema tan extens com elevat:  «Els principis  de la
poesia»,  i  el  va  desenvolupar  amb  aquella  lucidesa  que  era  un  dels  seus
privilegis. Com a poeta autèntic que era, creia que l’objectiu de la poesia és de la

3 En anglès a l’original. (N. del t.)



mateixa naturalesa que el seu principi, i que no ha de fixar-se en cap altra cosa
que en si mateixa. 

La bona acollida que va rebre va inundar el seu pobre cor d’orgull i de
goig;  es  mostrava  tan  encantat  que  parlava  d’establir-se  definitivament  a
Richmond  i  d’acabar  la  seva  vida  als  llocs  estimats  de  la  seva  infantesa.
Tanmateix, tenia feina a Nova York, i el 4 d’octubre se’n va anar, queixant-se de
calfreds i  debilitat.  Com que es continuava trobant força malament,  quan va
arribar  a  Baltimore  el  dia  6,  al  vespre,  va  fer  portar  el  seu  equipatge  a
l’embarcador,  des  d’on  s’havia  de  dirigir  a  Philadelphia,  i  va  entrar  en  una
taverna per prendre-hi un excitant qualsevol. Malauradament, allà hi va trobar
antigues coneixences i es va retardar. L’endemà al matí, en les pàl·lides tenebres
de l’alba, es va trobar un cadàver a la via pública —és així com s’ha de dir?—; no,
era un cos viu encara, però que la Mort ja havia marcat amb el seu segell reial.
En aquell cos, que ningú sabia de qui era, no hi havia ni papers ni diners, i el van
portar a un hospital. Allà va morir Poe, la nit del diumenge 7 d’octubre del 1849,
a l’edat de trenta-set anys, vençut pel delirium tremens, aquest terrible visitant
que ja li  havia turmentat el cervell  una o dues vegades. Així va desaparèixer
d’aquest món un dels més grans herois literaris, l’home de geni que a «El gat
negre»  havia  escrit  aquestes  paraules  fatídiques:  «Quina  malaltia  es  pot
comparar amb l’alcohol?».

Aquesta mort va ser gairebé un suïcidi; un suïcidi preparat des de feia
molt  temps.  Si  més no,  va  provocar un escàndol  com si  ho hagués estat.  El
clamor va ser gran, i la virtut va donar sortida al seu cant emfàtic, lliurement i
voluptuosament. Les oracions fúnebres més indulgents van haver de deixar lloc
a la inevitable moral burgesa, que es va encarregar de no perdre’s una ocasió tan
admirable. El senyor Griswold va difamar; el senyor Willis, sincerament afligit,
es va comportar com cal. Ai las! El qui havia franquejat les altures més àrdues
de l’estètica i s’havia submergit en els abismes menys explorats de l’intel·lecte
humà; el qui, a través d’una vida que sembla una tempesta sense calma, havia
trobat mitjans nous, procediments desconeguts per sorprendre la imaginació,
per seduir els esperits assedegats de Bellesa, acabava de morir feia unes hores
en un llit d’hospital, quin destí! I tanta grandesa i tanta desgràcia, per aixecar un
remolí de fraseologia burgesa, per acabar sent pastura i tema dels periodistes
virtuosos! 

Ut declamatio fias!

Aquests espectacles no són nous; és estrany que una sepultura fresca i
il·lustre no sigui  un punt de trobada d’escàndols. Per altra banda, a la Societat
no li agraden aquests rabiosos desgraciats, i, sigui perquè li espatllen les festes o
perquè considera de manera ingènua que provoquen remordiments, no hi ha
cap dubte que té raó. Qui no recorda les declamacions parisenques arran de la
mort  de  Balzac,  que,  tanmateix,  va  morir  correctament?  I  encara  més
recentment —avui, 26 de gener, en fa justament un any—, un escriptor d’una
honestedat  admirable,  d’una  elevada  intel·ligència,  i  sempre  lúcid,
discretament,  sense  molestar  ningú —tan discretament que la  seva  discreció
semblava menyspreu— va exhalar l’ànima al carrer més negre que va trobar;
quines  homilies  més  fastigoses!  quin  assassinat  més  refinat!  Un  periodista
cèlebre, a qui Jesús mai ensenyarà maneres generoses, va trobar que l’aventura
era prou jovial per celebrar-la amb un vulgar joc de paraules. D’entre la llarga
enumeració dels drets de l’home que la saviesa del segle XIX repeteix tan sovint i



amb tanta complaença, n’hi ha dos de molt importants que han estat oblidats: el
dret de contradir-se i el dret d’anar-se’n. Però la Societat considera que el que
se’n va és un insolent;  castigaria de bon grat certes despulles fúnebres,  com
aquell  pobre  soldat,  afectat  de  vampirisme,  a  qui  la  vista  d’un  cadàver
exasperava fins a l’arravatament. I tanmateix podem dir que, sota la pressió de
determinades  circumstàncies,  després  d’un  examen  seriós  de  certes
incompatibilitats,  amb  fermes  creences  en  certs  dogmes  i  metempsicosis,
podem dir,  sense cap èmfasi ni joc de paraules,  que el  suïcidi de vegades és
l’acció més raonable de la vida. I així es forma una companyia de fantasmes ja
nombrosa,  que  ens  visita  familiarment,  i  en  què  cada  membre  ve  per
vanagloriar-se del seu repòs actual i per deixar anar les seves persuasions. 

No obstant això, hem de confessar que la lúgubre fi de l’autor d’Eureka va
suscitar  algunes  excepcions  consoladores,  sense  les  quals  n’hi  hauria  per
desesperar-se i plegar. El senyor Willis, com ja he dit, va parlar honestament, i
fins i tot emocionat, de la bona relació que sempre havia tingut amb Poe. John
Neal  i  George  Graham van  demanar  a   Griswold  que  se  cenyís  al  pudor.
Longfellow va saber lloar poèticament la gran capacitat de Poe com a  poeta i
prosista,  cosa  que  encara  té  més  mèrit  perquè  Poe  l’havia  maltractat  amb
crueltat. Un desconegut va escriure que l’Amèrica literària havia perdut el seu
cap més potent.

Però el cor trencat, el cor destrossat, el cor perforat per set espases va ser
el de la senyora Clemm. Edgar n’era alhora el fill i la filla. Sever destí, va dir
Willis, a qui manllevo aquests detalls, gairebé paraula per paraula; sever destí el
d’aquella  que  el  vigilava  i  protegia.  Perquè  Edgar  Poe  era  un  home
comprometedor; a banda del fet que escrivia amb una dificultat fastijosa i «amb
un estil  massa per damunt del  nivell  intel·lectual  comú com perquè fos  ben
pagat», sempre estava immers en penúries econòmiques, i a ell i a la seva dona
malalta sovint els mancaven les coses més necessàries per viure. Un dia, Willis
va veure que a la seva oficina hi entrava una dona, vella, dolça i seriosa. Era la
senyora Clemm. «Buscava feina» pel seu estimat Edgar. El biògraf diu que es va
sentir  singularment  impressionat,  no  només  per  l’elogi  perfecte,  l’apreciació
exacta que ella feia del talent del seu fill, sinó també pel seu aspecte exterior, per
la veu suau i trista, per les maneres una mica antiquades, però belles i nobles. I
durant  molts  anys,  afegeix,  hem  vist  aquesta  infatigable  servidora  del  geni,
vestida  pobrament  i  insuficientment,  anant  de  diari  en  diari  per  vendre  un
poema o un article, dient de vegades que ell estava malalt —única explicació,
únic motiu, disculpa invariable que ella donava quan el seu fill es trobava atacat
momentàniament  per  una  d’aquelles  esterilitats  que  coneixen  els  escriptors
nerviosos—, i no permetia mai que els seus llavis deixessin escapar cap síl·laba
que es pogués interpretar com un dubte, com una disminució de confiança en el
geni i la voluntat del seu estimat. Quan se li va morir la filla, es va consagrar al
supervivent de la desastrosa batalla amb un ardor matern reforçat, va viure amb
ell, el va cuidar, el va vigilar, el va defensar contra la vida i contra si mateix.  És
cert  —conclou Willis,  amb raó elevada i  imparcial— que si  l’abnegació de la
dona, nascuda amb un primer amor i conservada per la passió humana, glorifica
i consagra el seu objecte, què no diu a favor del qui li va inspirar una abnegació
com aquesta, pura, desinteressada i santa com una sentinella divina? En efecte,
els  detractors  de  Poe  haurien  hagut  d’adonar-se  que  hi  ha  seduccions  tan
poderoses que només poden ser virtuts.

Podem suposar com de terrible va ser la notícia per a la pobra dona. Va
escriure una carta a Willis, d’on extrec aquestes línies:



«Aquest matí m’he assabentat de la mort del meu estimat Eddie… Me’n
podeu transmetre alguns detalls, algunes circumstàncies?... Oh, no abandoneu
la vostra pobra amiga en aquesta amarga aflicció!... Digueu al senyor X. que em
vingui a veure; li he de donar un encàrrec de part del meu pobre Eddie… No cal
que us pregui que anuncieu la seva mort i que parleu bé d’ell. Sé que ho fareu.
Però recalqueu bé com n’era d’afectuós amb mi, la seva pobra mare desolada…»

Aquesta  dona  se  m’apareix  gran  i  més que  antiga.  Ferida  per  un  cop
irreparable,  només pensa en la  reputació del  qui  ho era  tot  per a ella,  i  per
acontentar-se no en té prou que diguin que era un geni: tothom ha de saber que
era un home recte i afectuós. És evident que aquesta mare —torxa i llar encesa
per un llamp del cel més alt— ens ha estat donada com a exemple a les nostres
races, molt poc interessades en l’abnegació, l’heroisme, i tot el que va més enllà
del deure. ¿Que no era de justícia inscriure al capdavant de les obres del poeta el
nom de la que va ser el sol moral de la seva vida? Ell perfumarà en la seva glòria
el nom de la dona que amb tendresa curava les seves ferides i la imatge de la
qual voleiarà incessantment damunt el martirologi de la literatura.



III

La vida de Poe, els seus costums, les seves maneres, aspecte físic, tot el que
constitueix el conjunt del seu personatge, se’ns apareix com una cosa tenebrosa i
brillant alhora. La seva persona era singular, seductora i, com les seves obres,
estava marcada per un segell indefinible de malenconia. Pel que fa a la resta,
estava notablement dotat en tots els sentits. De jove, havia demostrat una rara
aptitud per l’exercici físic, i tot i que era més aviat menut i tenia peus i mans de
dona (tot el seu ésser també mostrava un caràcter de delicadesa femenina), era
molt robust i capaç  d’exhibicions meravelloses de força. En aquella època, va
guanyar  una competició de  natació  en què  va  demostrar una capacitat  molt
superior  al  que  és  normal.  Diríem que  la  Natura  dona  a  aquells  de  qui  vol
aconseguir grans coses un temperament enèrgic, de la mateixa manera que dona
una poderosa vitalitat als arbres que estan encarregats de simbolitzar el dol i el
dolor.  Aquests homes,  amb aparences de vegades escarransides,  estan tallats
com atletes, bons per l’orgia i pel treball, promptes als excessos i capaços de
sobrietats impressionants. 

Hi ha alguns punts relacionats amb Edgar Poe en què hi  ha un acord
unànime,  com,  per  exemple,  la  seva  elevada  distinció  natural,  eloqüència  i
bellesa,  de  les  quals,  segons  diuen,  se  sentia  una  mica  orgullós.  Les  seves
maneres,  barreja  singular  d’altivesa  i  dolçor  exquisida,  estaven  plenes  de
certitud. La seva fesomia, tarannà, gestos, moviments de cap, tot el designava,
sobretot  en  els  seus  bons  dies,  com  un  ésser  escollit.  Tota  la  seva  persona
respirava una solemnitat penetrant. Estava realment marcat per la natura, com
aquestes figures de passants que atrauen la mirada de l’observador i n’ocupen la
memòria. Fins i tot el pedant i agre Griswold confessa que una vegada que va
visitar Poe i el va trobar pàl·lid, i encara malalt a causa de la la malaltia i la mort
de la seva dona, es va commoure molt, no només per la perfecció de les seves
maneres, sinó també per la fesomia aristocràtica, per l’atmosfera perfumada de
l’habitació, per altra banda moblada amb molta modèstia. Griswold ignora que
el poeta posseeix més que tots els altres homes el meravellós privilegi, atribuït a
la dona parisenca i a l’espanyola, de saber guarnir-se amb no res, i que Poe,
enamorat de la bellesa en totes les coses, hauria trobat l’art de transformar una
cabana en un palau d’una nova classe. ¿Que potser no ha escrit, amb un talent
molt  original  i  curiós,  projectes  de  mobiliaris,  plànols  de  cases de  camp,  de
jardins i de reformes de paisatges?

Hi ha una carta encantadora de la senyora Frances Osgood, que va ser
una de les amigues de Poe, que ens proporciona detalls molt curiosos sobre els
costums, la persona i la vida domèstica de l’autor. Aquesta dona, que era una
escriptora distingida, nega coratjosament tots els vicis i els  defectes retrets al
poeta. «Amb els homes —explica a Griswold— potser era tal com el descriviu, i
potser teniu raó. Però jo afirmo que amb les dones era molt diferent, i que mai
cap dona no va conèixer el senyor Poe sense sentir un profund interès per ell.
Sempre em va semblar un model d’elegància, distinció i generositat…

»La primera vegada que ens vam veure, va ser a l’Astor House. El senyor
Willis m’havia passat «El corb» i m’havia dit que l’autor en volia saber la meva
opinió.  La  música  misteriosa  i  sobrenatural  d’aquest  poema  estrany  em  va
penetrar tan íntimament que, quan vaig saber que Poe em volia conèixer, vaig
sentir un sentiment singular semblant a la por. Va aparèixer amb el seu cap bell
i  orgullós,  els  ulls  foscos  que  llançaven  una  llum  elèctrica,  una  llum  de



sentiment i de pensament; amb unes maneres que eren una barreja intraduïble
d’altivesa  i  suavitat.  Em va  saludar,  tranquil,  seriós,  gairebé  fred;  però  sota
aquella fredor hi vibrava una simpatia tan marcada que no vaig poder evitar
sentir-me’n profundament impressionada. A partir d’aquell moment i fins a la
seva mort, vam ser amics… i sé que en les seves últimes paraules va guardar un
record per mi, i que em va donar, abans que la seva raó no caigués del seu tron
de sobirana, una prova suprema de la seva fidel amistat. 

»Era sobretot  en el  seu  interior,  alhora senzill  i  poètic,  on el  caràcter
d’Edgar  Poe  se  m’apareixia  en  la  seva  llum  més  bella.  Enjogassat,  afectuós,
enginyós; de vegades dòcil, de vegades trapella, com un nen consentit, sempre
tenia, per a la seva jove, dolça i adorada dona, i per a tots els qui venien, fins i
tot enmig de les seves tasques literàries més fatigants, una paraula amable, un
somriure benèvol, atencions gracioses i corteses. Passava hores interminables a
la  taula,  sota el  retrat de la seva Leonor,  l’estimada i  la  morta,  sempre  allà,
sempre resignat  i  fixant  amb la  seva admirable  lletra  fantasies  brillants  que
travessaven el seu sorprenent cervell incessantment despert.  Recordo que un
matí el vaig veure més content i alegre que de costum. La Virginia, la seva dolça
esposa, m’havia demanat que els anés a veure, i no em vaig poder resistir a les
seves sol·licitacions… Me’l vaig trobar treballant en un seguit d’articles que va
publicar amb el títol The Literati of New York. Mireu —em va dir, desplegant
amb un riure  triomfant  uns  quants  rotlles  petits  de  paper (escrivia  en tires
estretes, sens dubte per adaptar la seva còpia a la justificació dels diaris)—, us
ensenyaré per la diferència de llargada els diversos graus d’estima que tinc per
cada membre de la vostra espècie literària. En cadascun d’aquests papers, un de
vosaltres hi és enrotllat i  discutit com cal. “Vine, Virginia, i ajuda’m!” I els van
desenrotllar tots, un per un. Al final, n’hi havia un que semblava interminable.
La Virginia, tot rient, va recular fins a un extrem de l’habitació, agafant el paper
per una punta, i el seu marit va fer el mateix fins a l’altre extrem amb l’altra
punta.  “I  qui  és l’afortunat que heu jutjat  digne d’aquesta  incommensurable
generositat?”, vaig dir. “La sents? —va exclamar—, com si el seu petit cor vanitós
encara no li hagués dit que és ella!”

»Quan em vaig veure obligada a viatjar per motius de salut, vaig mantenir
una correspondència regular amb Poe, obeint les vives indicacions de la seva
dona,  que  creia  que  jo  podia  tenir  en  ell  una  influència  i  un  ascendent
saludables. Pel que fa a l’amor i la confiança que hi havia entre la seva dona i ell,
i que per mi eren un espectacle deliciós, no en sabria parlar amb prou convicció,
amb prou calidesa. Passo per alt alguns petits episodis poètics als quals el va
impulsar  el  seu temperament  novel·lesc.  Crec  que  va  ser  l’única  dona a  qui
sempre va estimar de veritat…»

Als  relats  de  Poe  l’amor  no  hi  apareix  mai.  En  tot  cas,  «Ligeia»  i
«Eleonora» no són, si parlem  amb propietat, històries  d’amor, perquè la idea
principal al voltant de la qual pivota l’obra és ben bé una altra. Potser ell creia
que la prosa no és una llengua que estigui a l’alçada d’aquest sentiment estrany i
gairebé  intraduïble;  perquè  els  seus  poemes,  en  canvi,  n’estan  fortament
saturats. La divina passió hi apareix magnífica, estelada, i sempre velada per
una malenconia irremeiable. Als articles de vegades parla de l’amor, i fins i tot
com d’una cosa que fa tremolar la ploma. A «Els dominis d’Arnheim» afirma
que les quatre condicions elementals de la felicitat són: la vida a l’aire lliure,
l’amor d’una dona, la renúncia a qualsevol ambició i la creació d’una Bellesa
nova.  El  que  corrobora  la  idea  de  la  senyora  Frances  Osgood  en  relació  al
respecte cavalleresc de Poe per les dones és que, malgrat el seu prodigiós talent



pel grotesc i l’horrible, en tota la seva obra no hi ha ni un sol fragment que es
refereixi a la lubricitat, ni tan sols als plaers sensuals. Els seus retrats de dones
estan, per dir-ho així,  aureolats;  brillen al  si  d’un vapor sobrenatural i  estan
pintats  a  la  manera  emfàtica  d’un  adorador.  Pel  que  fa  als  petits  episodis
novel·lescs, ¿ens pot sorprendre que un ésser tan nerviós, el tret principal del
qual  era  potser  la  set  de  Bellesa,  de  vegades  hagi  cultivat,  amb  un  ardor
apassionat, la galanteria, aquesta flor volcànica i moscada que troba en el cervell
efervescent dels poetes un terreny predilecte?

De la seva singular bellesa personal a què es refereixen diversos biògrafs,
crec que ens en podem fer una idea aproximada recorrent a totes les nocions
vagues, tot i que característiques, contingudes en la paraula romàntica, paraula
que generalment serveix per representar els gèneres de bellesa que consisteixen
sobretot  en  l’expressió.  Poe  tenia  un  front  vast,  dominador,  on  certes
protuberàncies  traïen  les  facultats  desbordants  que  estan  encarregades  de
representar  —construcció,  comparació  i  causalitat—, i  on senyorejava,  en un
orgull  tranquil,  el  sentit  de  la  idealitat,  el  sentit  estètic  per  excel·lència.  No
obstant  això,  malgrat  aquests  dons,  o  fins  i  tot  a  causa  d’aquests  privilegis
exorbitants, aquest cap, vist  de perfil,  potser no oferia un aspecte agradable.
Com en totes les coses excessives en un sentit, de l’abundància en pot resultar
un dèficit i, de la usurpació, una pobresa. Tenia uns ulls grossos, foscos i plens
de llum alhora, d’un color incert i tenebrós, tirant al violeta; el nas, noble i sòlid;
la boca, fina i trista, tot i que lleugerament somrient; el color de la cara, bru clar;
el rostre, generalment pàl·lid, la fesomia una mica distreta i imperceptiblement
impregnada per una malenconia habitual.

La seva conversa era d’allò més notable i essencialment enriquidora. No
era el que anomenem un bon conversador —que és una cosa horrible—, i, a més,
la seva paraula, com la seva ploma, tenia pànic de les convencions; però un vast
saber, un domini lingüístic poderós, estudis profunds i impressions recollides en
diversos  països  convertien  aquesta  paraula  en  una  ensenyança.  La  seva
eloqüència  era  essencialment  poètica  i  metòdica,  i  com  que  es  movia
contínuament  fora  de  tot  sistema  conegut,  les  facultats  enlluernadores  que
molta  gent  en  recorda  són  un  arsenal  d’imatges  obtingudes  d’un  món  poc
freqüentat  per  la  majoria  dels  esperits;  un  art  prodigiós  per  deduir  a  partir
d’una  proposició  evident  i  absolutament  acceptable  llambregades secretes  i
noves, per obrir perspectives sorprenents, i, en una paraula, l’art d’encisar, de
fer pensar, de fer somniar, d’arrencar les ànimes del llot de la rutina. Però de
vegades —o, si més no, és el que diuen— passava que el poeta, complaent-se en
un caprici destructor, feia baixar bruscament els seus amics a la terra per mitjà
d’un cinisme afligidor,  i  demolia brutalment la seva obra d’espiritualitat.  Cal
tenir en compte una cosa: no era gaire exigent a l’hora d’escollir els seus oients, i
crec que al lector no li costarà trobar en la història altres intel·ligències grans i
originals per a les quals qualsevol companyia era bona. Alguns esperits, solitaris
al  mig de la  multitud,  i  que se  sadollen en el  monòleg,  prescindeixen de la
delicadesa en matèria de públic. En suma, es tracta d’una mena de fraternitat
basada en el menyspreu.

Tanmateix,  d’aquesta  embriaguesa  —celebrada  i  retreta  amb  una
insistència  que  podria  fer  creure  que  tots  els  escriptors  dels  Estats  Units,
excepte  Poe,  són  uns  àngels  de  la  sobrietat—  cal  parlar-ne.  Hi  ha  diverses
versions  plausibles  i  cap  no  exclou  les  altres.  Abans  de  res,  estic  obligat  a
destacar que Willis i la senyora Osgood afirmen que amb una quantitat força
mínima de vi  o  de licor n’hi  havia prou per pertorbar completament la seva



compostura. En realitat, és fàcil suposar que un home realment tan solitari, tan
profundament dissortat, i que sovint va considerar que el sistema social era una
paradoxa i una impostura; un home que, assetjat per un destí despietat, repetia
sovint  que  la  societat  només  és  un  tropell  de  miserables  (és  Griswold  qui
refereix això, tan escandalitzat com un home que pot pensar el mateix, però que
no ho dirà mai); és natural, dic, suposar que aquest poeta, llançat de ben petit
als atzars de la vida lliure, amb el cervell encerclat per un treball aspre i continu,
de vegades hagi buscat una voluptat d’oblit en l’alcohol. Rancúnies literàries,
vertígens de l’infinit, dolors casolans i  insults de la misèria; Poe fugia de tot això
en la foscor de la borratxera com en una tomba preparatòria. Però per molt
bona que sembli aquesta explicació, no la trobo prou profunda, i no me’n refio
perquè és deplorablement simple. 

He  sabut  que  no  bevia  com  un  golut,  sinó  com  un  bàrbar,  amb una
activitat  i  economia  de  temps  ben  americanes,  com  acomplint  una  funció
d’homicidi,  com si  hi  hagués  dins  seu  alguna cosa per  matar,  a worm that
would not die. A més, expliquen que un dia, quan s’havia de tornar a casar (els
bans ja eren públics, i com que el felicitaven per una unió que li aportava les
més elevades condicions de felicitat i benestar, va dir: «És possible que hàgiu
vist  els  bans,  però  escolteu-me  bé:  no  em  casaré»),  es  va  presentar,
espantosament borratxo a escandalitzar els veïns de la que havia de ser la seva
dona, recorrent així al vici per tal de desempallegar-se d’un perjuri vers la pobra
morta,  la  imatge  de  la  qual  sempre  vivia  dins  seu  i  a  qui  havia  cantat
admirablement a «Annabel Lee». Així doncs, considero que en un gran nombre
de  casos  el  fet  infinitament  preciós  de  la  premeditació  és  incontestable  i
constatat.

Per  altra  banda,  llegeixo  en  un  llarg  article  del  Southern  Literary
Messenger —la mateixa revista que va començar a fer fortuna gràcies a ell— que
ni la puresa ni la perfecció del seu estil ni la netedat de pensament ni l’ardor pel
treball mai es van veure alterats per aquest costum terrible; que la confecció de
la majoria dels  seus fragments excel·lents va precedir o  seguir alguna de les
seves  crisis;  que  després  de  la  publicació  d’Eureka,  es  va  sacrificar
lamentablement a la  seva inclinació,  i  que a  Nova York,  el  mateix matí  que
apareixia  «El  corb»,  mentre  el  nom  del  poeta  era  en  totes  les  boques,  ell
travessava Broadway tentinejant de mala manera. Observeu que les paraules
precedir o  seguir impliquen que l’embriaguesa podia actuar com a excitant o
com a repòs.

Ara,  és  incontestable  que en la  borratxera  —de manera semblant  com
passa  amb  les  impressions  fugitives  i  impactants  (més  impactants  quan
reapareixen  que  no  pas  fugitives) que  de  vegades  segueixen  un  símptoma
exterior,  una mena d’avís  com el  so  d’una campana,  una nota  musical  o  un
perfum oblidat, i que estan seguides d’un fet que s’assembla a un altre que ja
coneixem i que ocupava el mateix lloc en una cadena anteriorment revelada, de
manera semblant a aquests singulars somnis periòdics que es repeteixen mentre
dormim—  no  hi  ha  encadenaments  de  somnis  i  prou,  sinó  un  seguit  de
raonaments que, per reproduir-se, necessiten el mitjà que els ha fet néixer. Si el
lector m’ha seguit sense repugnància, ja deu haver endevinat la meva conclusió:
crec que en molts casos, certament no pas en tots, l’embriaguesa de Poe era un
mitjà mnemònic, un mètode de treball, mètode enèrgic i mortal, però apropiat a
la seva naturalesa apassionada. El poeta havia après a beure, com un literat
curós  s’exercita  omplint  quaderns  de  notes.  No  podia  resistir  el  desig  de
retrobar les visions meravelloses o aterridores, les concepcions subtils que havia



descobert  en  una  tempesta  precedent;  eren  velles  coneixences  que  l’atreien
imperativament, i, per restablir-hi la relació, agafava el camí més perillós, però
més directe. Una part del que avui constitueix el nostre plaer és el que el va
matar. 



IV

De les obres d’aquest geni singular no tinc gaire a dir; el públic ja expressarà el
que en pensa. Potser em seria difícil, però no impossible, aclarir-ne el mètode,
explicar-ne el procediment, sobretot pel que fa a les obres l’efecte principal de
les quals rau en una anàlisi ben organitzada.  Podria introduir el lector en els
misteris de la seva fabricació, estendre’m llargament en aquesta porció de geni
americà que es congratula d’una dificultat vençuda, d’un enigma explicat, d’una
proesa realitzada; que l’empeny a gaudir amb una voluptat infantil i  gairebé
perversa quan s’endinsa en el  món de les probabilitats  i  les conjectures,  i  a
crear  falòrnies a  les  quals  el  seu art  subtil  ha  donat  una  vida versemblant.
Ningú no negarà que Poe sigui un malabarista meravellós, però jo sé que ell
valorava  sobretot  un  altre  aspecte  de  les  seves  obres. Encara tinc  algunes
observacions  importants a fer, tot i que molt breus.

No és per aquests miracles materials, que tanmateix han contribuït al seu
renom, pels quals conquerirà l’admiració de la gent que pensa; és per mitjà del
seu amor pel que és bell, pel seu coneixement de les condicions harmòniques de
la bellesa, per la seva poesia profunda i queixosa però treballada, transparent i
correcta com una joia de cristall; pel seu estil admirable, pur i singular —estret
com les malles d’una armadura—, complaent i  minuciós —i que amb la  més
lleugera  intenció  empeny  suaument  el  lector  cap  a  un  objectiu  volgut—,  i,
finalment, sobretot per un geni ben especial, per un temperament únic que li ha
permès  pintar  i  explicar,  d’una  manera  impecable,  sorprenent  i  terrible,
l’excepció en l’ordre moral. Diderot, per agafar un exemple entre centenars, és
un autor sanguini; Poe és l’escriptor dels nervis, i fins i tot d’alguna cosa més, i
el millor que conec.

En ell, tota entrada en matèria atrau sense violència, com un remolí. La
seva solemnitat sorprèn i manté l’esperit alerta. De seguida ens adonem que es
tracta d’alguna cosa seriosa. I lentament, de mica en mica, es desenvolupa una
història  l’interès  de  la  qual  resideix  en  una  imperceptible  desviació  de
l’intel·lecte, en una hipòtesi audaç, en una dosificació imprudent de la Natura en
l’amalgama de les facultats. El lector, atrapat pel vertigen, es veu obligat a seguir
l’autor en les seves deduccions atractives. 

Repeteixo que cap home no ha explicat amb més màgia les excepcions de
la vida humana i de la naturalesa, els ardors de curiositat de la convalescència,
els finals d’estacions carregades d’esplendors irritants, els temps càlids, humits i
boirosos en què el vent del sud estova i afluixa els nervis com les cordes d’un
instrument,  en  què els  ulls  s’omplen  de llàgrimes que  no provenen del  cor;
l’al·lucinació, que al principi deixa lloc al dubte i poc després és convincent i
raonada com un llibre; l’absurd instal·lant-se en la intel·ligència i governant-la
amb  una  lògica  espantosa;  la  histèria  usurpant  el  lloc  de  la  voluntat;  la
contradicció establerta entre els nervis i l’esperit, i l’home desafinat fins al punt
d’expressar el dolor per mitjà del riure. Poe analitza el que és més fugaç, sospesa
l’imponderable  i  descriu,  d’una  manera  minuciosa  i  científica,  amb  efectes
terribles, l’imaginari que sura al voltant de l’home nerviós i que el condueix al
mal. 

L’ardor  mateix  amb  què  es  llança  al  grotesc  per  amor  al  grotesc,  i  a
l’horrible per amor a l’horrible em serveix per verificar la sinceritat de la seva
obra, i l’acord entre l’home i el poeta. Ja he observat que en molts homes aquest
ardor sovint és el resultat d’una vasta energia vital inocupada, de vegades d’una



castedat obstinada i també d’una profunda sensibilitat reprimida. La voluptat
sobrenatural  que l’home pot experimentar quan veu la  seva pròpia sang; els
moviments sobtats,  violents,  inútils;  els forts  crits  llançats a l’aire,  sense que
l’esperit  hagi  manat la  gola,  són fenòmens que  s’han de situar  en el  mateix
ordre.

En  el  si  d’aquesta  literatura  d’aire  enrarit,  l’esperit  pot  experimentar
aquesta angoixa  imprecisa, aquesta por predisposada a les llàgrimes i  aquest
malestar del cor que generen els llocs immensos i singulars. Però l’admiració és
més forta, i a més l’art és tan gran! Els fons i els accessoris són els apropiats per
als sentiments dels personatges. La solitud de la naturalesa o l’agitació de les
ciutats, tot hi és descrit nerviosament i fantàsticament. Com al nostre Eugène
Delacroix, que ha elevat el seu art a l’alçada de la gran poesia, a Edgar Poe li
agrada agitar les seves figures  sobre fons  violats  i  verdosos on es revelen la
fosforescència  de  la  putrefacció  i  la  sentor  de  la  tempesta.  La  Natura  que
anomenen inanimada participa de la naturalesa dels  éssers vius,  i,  com ells,
s’esgarrifa  amb  una  esgarrifança  sobrenatural  i  galvànica.  L’espai  està
aprofundit per l’opi; l’opi dona un sentit màgic a tots els tons i fa vibrar tots els
sorolls  amb  una  sonoritat  més  significativa.  De  vegades  hi  ha  vistes
magnífiques, desbordants de llum i de color que s’obren sobtadament en els
seus paisatges, i veiem aparèixer al fons dels seus horitzons ciutats orientals i
arquitectures, vaporitzades per la distància, on el sol llança pluges d’or. 

Els personatges de Poe, o més aviat el personatge de Poe, l’home de les
facultats sobreagudes, l’home dels nervis relaxats, l’home la voluntat ardent i
pacient del qual desafia les dificultats, aquell que mira amb la rigidesa d’una
espasa objectes que es fan grans a mesura que els mira, és Poe mateix.  I les
seves dones, totes lluminoses i malaltes, que moren de mal estranys, i parlen
amb una veu que sembla música, també són ell; o, si més no, per mitjà de les
seves  aspiracions estranyes,  pel  seu saber,  per la seva malenconia incurable,
participen fortament de la  naturalesa del  seu creador.  Quant  a  la seva dona
ideal,  la  seva  Titànide,  es  revela  sota  diversos retrats  escampats  en els  seus
poemes massa poc nombrosos, retrats, o més aviat maneres de sentir la bellesa,
que  el  temperament  de  l’autor  aproxima  i  confon  en  una  unitat  vaga  però
sensible, i on viu més delicadament potser que en cap altre lloc aquest amor
insaciable per la Bellesa, que és el seu gran títol; és a dir, la síntesi dels títols que
ell posseeix a partir de l’afecte i el respecte dels poetes. 

Sota el títol Histoires extraordinaires recollim diversos contes escollits de
l’obra general de Poe. Aquesta obra es compon d’un nombre considerable de
relats,  d’una quantitat  no menys important d’articles crítics i   diversos,  d’un
poema filosòfic (Eureka),  de poemes,  i  d’una novel·la  purament humana (El
relat  d’Arthur  Gordon  Pym).  Si  trobo,  tal  com espero,  una altra  ocasió  per
parlar d’aquest poeta, analitzaré les seves opinions filosòfiques i literàries, així
com obres la traducció completa de les quals tindria poques possibilitats d’èxit
entre  un  públic  que  prefereix  molt  més la  diversió  i  l’emoció  que  la  veritat
filosòfica més important.

C. B. 


