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EL GUARDIÀ DE RAMATS 

..... 

Saludo aquells que em llegiran 

alçant el barret d’ales amples 

quan em veuen al portal 

bon punt la diligència sorgeix al cim del turó. 

Els saludo bo i desitjant-los sol, 

i pluja, quan és pluja que cal, 

i que llurs cases tinguin 

arran d’una finestra oberta 

una cadira predilecte 

on asseure’s, llegint-hi els meus versos 

i que en llegir els meus versos pensin 

que sóc quelcom de natural 

-per exemple, l’arbre antic 

a l’ombra del qual, de petits, 

s’asseien rendits, cansats de jugar, 

eixugant-se la suor del front calent 

amb la màniga de la bata de ratlles. 

.... 

Poemes d’Alberto Caiero  

[...el dia 8 de març de 1914 Pessoa va compondre d’una tirada, estant dret i amb el paper 
damunt una calaixera, trenta i tants poemes, posseït per “una espècie d’èxtasi, la naturalesa 
de la qual no reeixiria a definir” “Va ser el dia triomfal de la meva vida. Vaig començar amb un 
títol, El guardià dels ramats. I allò que va venir tot seguit va ser l’aparició en mi d’ algú a qui 
vaig donar el nom d’Alberto Caeiro. Disculpi’m l’absurd de la frase: va aparèixer en mi el meu 
mestre”] 

Sensació. Impressió causada en el subjecte mitjançant els sentits 

Emoció. Estat d’ànim que oscil·la entre el plaer i el desplaer i reacció relativa a l’objecte que la 
provoca, que pot oscil·lar entre l’atracció i la fugida 



Somni. Seguit d’imatges i fenòmens psíquics sobrevinguts durant el son. Imaginació vana de 
coses impossibles o tingudes per impossibles. 

[pàg. 2] ...”Lisboa, nunca, ni aun en el momento actual, ha sumergido o destruido a golpes de 
progreso sus más entreñables rincones. En uno de ellos, la Plaza de San Carlos, nació el 13 de 
junio de 1888, a las 3 y 20 de la tarde, Fernando Pessoa....” 

[pàg. 18] ...”Mi infancia – ha escrito- transcurrió serena, recibí una buena educación. Pero , 
desde que tengo conciencia de mí mismo, me he dado cuenta de una tendencia, en mí innata, 
a la mistificación, a la mentira artística. Únase  a esto un gran amor a lo espiritual, a lo 
misterioso, a lo oscuro, que, al fin y al cabo, no era más que una variante de aquella otra 
característica mía, y mi personalidad quedará completada para la intuición....Siempre, desde 
niño, la necesidad de aumentar el mundo con personalidades ficticias, sueños míos 
rigurosamente construidos, vistos con claridad fotogràfica, comprendidos dentro de sus almas. 
No tenia yo más de cinco años y, niño aislado y que no deseaba sinó permanecer así, ya me 
acompañaban algunas figuras de mis sueños, un capitán Thibeaut, un Chevalier de Pas, y otros 
que se me han olvidado y cuyo olvido, lo mismo que el imperfecto recuerdo d e aquéllos, es 
una de las grandes nostalgias de mi vida”  

Angel Crespo, La vida plural de Fernando Pessoa. 

[pàg. 566] L’única realitat per a mi són les meves sensacions. Jo sóc una sensació meva. Per 
tant, ni de la meva pròpia existència no estic segur. Només hi puc estar d’aquelles sensacions 
que jo anomeno meves. 

[pàgs. 147-148] M’esdevé a vegades, i sempre que s’esdevé és quasi de sobte, que em sorgeix 
enmig de les sensacions un cansament tan terrible de la vida que no hi ha tan sols hipòtesi  
d’acte amb què dominar-la. ..És un cansament que ambiciona, no deixar d’existir –cosa que 
pot ser o pot no ser possible-  sinó quelcom molt més horrorós i profund, deixar d’haver existit 
i tot, cosa que no hi ha manera que pugui ser.... 

I la guareixo escrivint-la.  Si la literatura no tingués un altre utilitat, aquesta, tot i que per a 
pocs, la tindria. 

[pàgs. 275-276] L’olfacte és una vista estranya. Evoca paisatges sentimentals amb un dibuix 
sobtat de l’inconscient. He sentit això moltes vegades. Passo per un carrer. No veig res, o més 
aviat, mirant-ho tot, hi veig com hi veu tothom. Sé que vaig per un carrer i no sé que existeix 
amb costats fets de cases diferents i construïdes  per gent humana. Passo per un carrer. D’un 
forn surt una olor de pa que fa fàstic de dolçor en l’olor: i la meva infantesa s’eleva de 
determinat barri distant, i un altre forn em sorgeix d’aquell regne de les fades que és tot allò 
que se’ns ha mort. Passo per un carrer. Fa olor de sobte de fruites del taulell inclinat de la 
botiga estreta; i la meva breu vida al camp, no sé ja quan ni on, té arbres a la fi i assossec en el 
meu cor, indiscutiblement nen. Passo per un carrer. Em trastorna, sense que ho esperés, una 
olor de les caixes del cofrer: oh Cesário meu, em compareixes i sóc al capdavall feliç  perquè he 
retornat, amb el record, a l’única veritat, que és la literatura. 



[pàgs. 274-275] No ploro la pèrdua de la meva infantesa; ploro que tot, i amb tot la (meva) 
infantesa, es perdi. És la fuga abstracta del temps, no la fuga concreta del temps que és meu, 
que em fa mal al cervell físic per la recurrència repetida, involuntària, de les escales de piano 
d’allà dalt, terriblement anònim i llunyà. És tot el misteri que res no dura que martelleja 
repetidament coses que no arriben a ser música, però que són enyorança, en el fons absurd 
del meu record. 

Insensiblement, en un alçament visual, veig la saleta que mai no vaig veure, on l’aprenenta que 
no vaig conèixer encara avui està relatant , dit a dit acuradament, les escales sempre iguals 
d’allò que ja és mort. Veig, vaig veient més, reconstrueixo veient. I tota la llar del pis de dalt, 
nostàlgic avui però no ahir, va aixecant-se fictícia de la meva contemplació desatesa.(...) 

I sempre, amb una constància que prové del fons del món, amb una persistència que estudia 
metafísicament, sonen, sonen, sonen, les escales de qui aprèn piano, per l’espina dorsal física 
del meu record. Són els carrers antics amb una altra gent, avui els mateixos carrers diferents; 
són gent morta que em parla, a través de la transparència de la seva mancança avui; són 
remordiments d’allò que he fet o no he fet, sons de rierols en la nit, renous allà baix a la casa 
tranquil·la. 

[pàg. 255] Vaig esforçar-me perquè tots els meus pensaments, tots els capítols quotidians de la 
meva experiència em fornissin tan sols de sensacions. Vaig crear en la meva vida una 
orientació estètica. I vaig orientar aquesta estètica per tal que fos purament individual. Vaig 
fer-la tan sols meva. 

Vaig aplicar-me després, en el transcurs cercat del meu hedonisme interior, a sostraure’m a les 
sensibilitats socials. Lentament vaig cuirassar-me contra el sentiment del ridícul. Vaig 
ensenyar-me a ser insensible ja fos a les crides dels instints, ja fos a les sol·licitacions. 

Vaig reduir al mínim el meu contacte amb els altres. Vaig fer allò que vaig poder per perdre tot 
interès per la vida. Del mateix desig de la glòria vaig despullar-me’n, com qui mort de 
cansament es despulla per reposar. 

[pàg. 228] Tinc una mena de deure de somniar sempre, puix que, no essent res més, ni volent 
ser res més, que un espectador de mi mateix, he de tenir el millor espectacle que puc. Així em 
construeixo amb or i sedes, en sales suposades, escenari fals, decorat antic, somni creat entre 
jocs de llums blans i músiques invisibles. 

[pàgs. 224-225] Vivim quasi sempre fora de nosaltres, i la vida mateixa és una perpètua 
dispersió. Però, és a nosaltres que tendim, com a un centre al voltant del qual fem, com els 
planetes, el·lipses absurdes i distants. 

Soc més vell que el Temps i que l’Espai, perquè sóc conscient. Les coses deriven de mi; la 
Natura sencera és la primogènita de la meva sensació. 

 [pàg. 218] Malbaratem la nostra personalitat en orgies de coexistència. 

 [pàg. 566] Cercar el somni és doncs cercar la veritat, vist que l’única veritat per a mi sóc jo 
mateix. Aïllar-me tant com és possible dels altres és respectar la veritat. 



Tota la metafísica és la recerca de la veritat, entenent per Veritat la veritat absoluta.... 

[pàg. 155] La naturalesa és la diferència entre l’ànima i Déu 

Tot allò que l’home exposa o expressa és una nota al marge d’un text esborrat completament. 
Més o menys, pel sentit de la nota, traiem el sentit que devia se el text; però resta sempre un 
dubte, i els sentits possibles són molts 

[pàg. 108] Aixeco el cap de damunt el paper en què escric...És d’hora encara. Amb prou feines 
passa del migdia i és diumenge. El mal de la vida, la malaltia de ser conscient, provoca el meu 
propi cos i em pertorba. Que no hi hagi illes per als inconfortables, vetusts passeigs amb 
arbres, introbables per a altri, per als aïllats en el somni! Haver de viure i, per poc que sigui, 
d’actuar; haver de fregar la gent pel fet que n’hi hagi, de real també, en la vida! Haver de ser 
aquí escrivint això, perquè fer-ho m’és necessari  per l’ànima, i, fins i tot això, quasi no poder-
ho somniar-ho, expressar-ho sense paraules, fins i tot sense consciència, per una construcció 
de mi mateix en música i esfumament, de manera que em pugessin les llàgrimes als ulls només 
de sentir-me expressar-me, i jo fluís, com un riu encantat, per lents declivis de mi mateix, cada 
vegada més cap a l’inconscient i el Distant, sense gens de sentit tret de Déu. 

[pàgs. 140-141] Descripció del meu ideal 

Apunt 

La sensibilitat de Mallarmé dins l’estil de Vieira; somniar com Verlaine al cos d’Horaci; ser 
Homer a la llum de la lluna. 

Sentir-ho tot de totes maneres; saber pensar amb les emocions i sentir amb el pensament; no 
desitjar molt si no és amb la imaginació; patir amb coqueterie; veure-hi clar per escriure just; 
conèixer-se amb fingiment i tàctica, naturalitzar-se diferent i amb tots els documents; en 
resum, usar per dins totes les sensacions, esclovellar-les fins a Déu; però embolicar-ho 
novament i tornar-ho a posar a l’aparador com aquell dependent que veig des d’aquí amb els 
pots petits del betum de la marca nova 

[pàg. 128] Tota literatura consisteix en un esforç per fer esdevenir la vida real. Com tothom 
sap, fins i tot quan actuen sense saber-ho, la vida és absolutament irreal, en la seva realitat 
directa: els camps, les ciutats, les idees, són coses absolutament fictícies, filles de la nostra 
complexa sensació de nosaltres mateixos. Són intransmissibles totes les impressions llevat que 
les fem esdevenir literàries. Els infants són molt literaris perquè diuen com senten i no com ha 
de sentir qui sent segons una altra persona. Un infant, que una vegada vaig sentir, va dir, 
volent dir que estava a punt de plorar, no “Tinc ganes de plorar”, que és com ho diria un adult, 
és a dir, un estúpid, sinó això: “Tinc ganes de llàgrimes” I aquesta frase, absolutament literària, 
fins al punt que fóra afectada en un poeta cèlebre, si ell la podia dir, refereix resoludament la 
presència calenta de les llàgrimes rompent a les parpelles conscients de l’amargor líquida, 
“Tinc ganes de llàgrimes”! Aquell petit infant va definir  la seva espiral. 

Dir! Saber dir! Saber existir per la veu escrita i la imatge intel·lectual! Tot això és allò que val la 
vida: la resta és homes i dones, amors suposats i vanitats factícies, subterfugis de la digestió i 



de l’oblit, gent remenant-se, com bestioles quan hom aixeca una pedra, sota la gran roca del 
cel sense sentit. 

[pàg. 266-267] L’art consisteix a fer sentir als altres allò que sentim nosaltres, alliberar-los 
d’ells mateixos, proposant-los la nostra personalitat com a especial alliberament (...) l’art és la 
comunicació als altres de la nostra identitat íntima amb ells. 

[pàgs. 233-235] 

En la prosa s’engloba tot l’art – en part perquè en la paraula s’hi conté tot el món, en part 
perquè en la paraula lliure s’hi conté tota possibilitat de dir i pensar. 

I ha també en la prosa subtileses convulses en què un gran actor, el Verb, transmuda 
rítmicament en la seva substància corpòria el misteri impalpable de l’univers (...)  

La immortalitat és una funció dels gramàtics. 

[pàg. 280] “...Veure-hi clar és no actuar”  

“Una opinió és una grolleria, fins i tot quan és sincera” 

[pàg. 277] Posseir és perdre. Sentir sense posseir és guardar, perquè és extreure d’una cosa la 
seva essència. 

[pàg. 252] La ruïna dels ideals clàssics ha fet de tothom artistes possibles, i per tant mals 
artistes. Quan el criteri de l’art era la construcció sòlida, l’observança acurada de regles – pocs 
podien intentar ser artistes, i gran part d’aquests són molt bons. Però quan l’art va passar de 
ser tingut com a creació a ser tingut com a expressió de sentiments, tothom podia ser artista, 
perquè tothom té sentiments 

[pàg. 242] Augmentar la personalitat sense incloure-hi res aliè – no demanant als altres, ni 
manant als altres, sinó essent uns altres quan uns altres són necessaris. 

 [pàg. 241] No: lligams ni amb nosaltres mateixos! Lliures tant de nosaltres com d’altri, 
contemplatius sense èxtasi, pensadors sense conclusió, viurem, allibrerats de Déu, el petit 
interval que la distracció dels botxins concedeix al nostre èxtasi en l’aturada. Tindrem demà la 
guillotina. Si no la teníem demà la tindríem demà passat. Passegem al sol el repòs abans de la 
fi, ignorants voluntaris dels propòsits i de les prossecucions. El sol ens daurarà els fronts sense 
arrugues i la brisa tindrà frescor per a qui deixi d’esperar. 

 

 

[pàg. 197] “A vegades penso, amb un delit trist, que si un dia, en un futur al qual jo ja no 
pertanyi, aquestes frases, que escric, duren amb lloança, jo tindré a la fi la gent que em 
comprengui, els meus, la família verdadera per néixer-hi i ser estimat. Però, lluny de néixer-hi, 
jo ja farà molt que seré mort. Seré comprès només en efígie, quan l’afecte ja no compensi a 
qui va morir del sol desafecte que hi hagué, quan era viu. 



Un dia potser comprendran que he complert, com cap altre, el meu deure nat d’intèrpret 
d’una part del nostre segle; i, en comprendre-ho, escriuran que en la meva època vaig ser 
incomprès, que malauradament vaig viure entre desafectes i fredors, i que és una pena que tal 
cosa m’esdevingués. I qui escrigui això serà, en l’època en què ho escrigui, incomprenedor, 
com els qui l’envolten, del meu anàleg d’aquell temps futur. Perquè  els homes només aprenen 
per a ús de llurs besavis, que ja són morts. Només és  als morts que sabem ensenyar les 
vertaderes regles de viure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


