
ESQUEMA DE D A M ~  HUGUET 

Josep Albertí 

D 
e u  anys més tard veim I'acabament dels 60 i 

I'inici dels 7 0  amb la perspectiva suficient, amb e l  

so de l  temps suficient, amb e l  significant de l  

temps suficient, c o m  per adonar-nos de la naixenqa, ales- 

hores, d'algunes alternatives textuals, arreu dels Pai'sos 

Catalans, amb una capacitat de renovació, revolta i com- 

promfs envers el llenguatge, com poques vegades s'havien 

donat ( tan sols a nivells individuals) dins la llarga hege- 
monia de l  franquisme. L a  crisi de l  realisme social, que 
va tocar fons du ian t  aquells anys, va qüestionar serio- 

sament els models literaris vigents, i la poesia, c o m  a 
capdavantera en sensibilitat, t a l  i c o m  li pertoca sempre 
a l  llarg de  la histbria, féu  aigua pels quatre costats. 
L'aparició de  noves tendencies -des de  la clara bpt ica de 
llibertat, sense consignes ni dogmes- havia de ser difi- 
cultosa, i Bdhuc contradictbria, dins la jove poesia cata- 

lana.' Tanmateix, pel que fa  a les Illes, i especialment a 
Mallorca, s'havia de  bastir u n  edif ic i  que avui podem 
anomenar c o m  a r i c  en heterogenies de procediment, 

madur en trajectbries determinades i posit iu en I'estra- 
tggia de l lui ta contra els convencionalismes, el confor- 

misme i de  vegades el menyspreu que envoltaven el t e x t  
poetic. 

La vida poetica a Mallorca -publicacions gairebé 

subterrinies, revistes, accions, etc.- que desemboc3 en 

la "nova poesia" dels 70 n o  tenia precedents en  els de- 

cennis anteriors. Durant  els 6 0  mancaren -tant per es- 

cassa imaginació c o m  per censura- alternatives que Ili- 
gassin amb les activitats i guanys de la poesia europea 

contemporinia, per anomenar tan  sols una prox imi ta t .  

Llibres aillats, poetes solitaris apareixien per esvair-se 

poc temps després en un silenci p rou  ~ i m p t o m i t i c . ~  
Per afegitó, la gola per u n  genere literari més convencio- 
nal ( i  més comercial) c o m  la novel.la o la  prosa creativa, 

provoci,  tan t  des de  pressupbsits ideolbgics (que possi- 
blement amagaven la incapacitat per comprendre la  pre- 

gonesa del t e x t  en l l ibertat que és la poesia), c o m  des de  
postures tendents a la "professionalització", e l  trensit 
de  mol ts  escriptors que havien comenqat llur treball 

en poesia, a la prosa.3 Els primers anys dels 70, doncs, 

Mallorca fou terra de ben pocs poetes actius. A causa 
d'un b o n  nombre d e  qüestions que  s'hauran d'estudiar 
des de  camps n o  estrictament literaris, ans també socio- 

Ibgics i polítics, aquesta situació f o u  la que es trobaren 
els primers poetes, nascuts els Últims anys 40 o primers 
dels 50, disposats a demostrar que la poesia n o  havia dit 
encara el darrer mot .  

(1) Són de consulta imprescindible les dues obres generals següents: Les darreres tend2ncies de  la poesia catalana de Vicenq Altaió i 
Josep Maria Sala-Valldaura. Ed. Laia, Barcelona 1980. I La nova poeskr catalana de Joaquim Marco i Jaume Pont. Ed. 62, Barce- 
lona 1980. Vegi's també el meu treball crític sobre aquestes dues obres Love me because nothing happens. Artilugi, núm. 12, amb 
puntualitzacions referents a Damii Huguet. 

(2) Ens referim a poetes com Bartomeu Fiol, Miquel Bauqh, Guiüem d'Efak, Miquel Angel Riera ... 
(3) Escriptors com Guüiem Frontera, llor en^ Capelli, Miquel Lbpez Crespi, Francesc de Paula Barcelo ... 



Un dels joves poetes que escometien la seva escrip- 

tura, amb la idea clara de reconstruir la paraula incorrup- 

tible, de bastir una estructura ampla i progressiva de fa- 

ses on encabir-hi la seva prbpia visió del món que I'en- 

voltava i de ['absurd que I'apassionava, aquests anys, fou 

Damii Huguet. Tant aquesta introducció com I'apro- 

ximació que redactaré tot seguit, són tan sols un esque- 

ma de les circumstBncies en que s'ha desenvolupat una 

obra a hores d'ara madura i amb possibilitats d'anilisi 

a fons. Ell és un dels representants més il.lustratius de 

tota aquesta nova "circumstincia poetica". 

Damii Huguet i Roig va néixer a Campos (Mallorca) 

dia 10 de juny de 1946. La seva família tenia una peti- 

ta fabrica de material de construcció que el l  ha continuat 

treballant. Fill Únic, el seu pare va morir quan Damia 

era molt jove. Un oncle seu, Miquel Roig i Adrover, ha 
desenrotllat una tasca d'escriptor local sense allunyar-se 

mai d'un to discret i anacrbnic? Sembla també que un 

cosí del seu pare, amagat per por a les represilies feixis- 
tes durant i després de la guerra civil del 36, havia escrit, 

perb els seus textos no han pogut esser recobrats. Damii 
Huguet va estudiar el batxiller al seu poble. Un cop aca- 

bats els estudis, tanmateix, no emprengué cap carrera 

universitiria, ni inici5 cap altre tipus d'estudis. Des de 
Campos i el seu treball a la fibrica familiar, perb, s'obrí 
a 'totes les disciplines artístiques, en principi com a es- 

pectador i aviat com a actor. D'una manera desordena- 
da e l  seu interes creixent per les arts plistiques, pel cine- 

ma sobretot, per la fotografia, per I'esport (fou jugador 
de I'equip de futbol de Campos), per la pintura i part 
damunt de tot per la literatura, féu d'ell un home molt 
preparat pel que fa a la sensibilitat i a I'amplitud de co- 

neixements necessaris per a una prictica artística en I'ac- 

tualitat. El seu cas ens recorda per forga molts dels 
exemples avantguardistes de la cultura catalana: el Sal- 
vatPapasseit inquiet davant totes les conquestes més 
avan~ades, el Foix apassionat per I'esport i I'aviació ... 
Tanmateix Huguet, amb aquests guanys, patia de la 

manca d'un sistema i d'un metode que li creava llacunes, 
mentre la seva gairebé vorac fam de sensacions creixia 
tot cavalcant amb destresa les mequines que encara no 

eren més que publicitat per als estudiants i protagonistes 

de la nova poesia. 

Cap a la segona meitat dels anys 60 Damia Huguet 

comengari a escriure els seus poemes. El 1969 guanya- 
r i  el Premi Blanquerna de Poesia en la seva primera con- 

vocatbria, a Manacor, amb el recull Home de primera 
ma. El 1966 s'havia sentit vertaderament identificat 

amb l a  problemitica de la seva terra, amb motiu del 

ler. Cicle de Conferencies de Campos, on distints intel- 

lectuals parlarien de temes socials mallorquins. Fins 
I'any 1972, tanmateix, no veuria publicats els seus pri- 

mers poemes publicats en un llibre, i aquí comenga 

de veres l a  seva escriptura, de la qual ens hem d'ocupar 

a continuació. 

MODEL I PLURALITAT 

Hem vist que Damii Huguet no és el típic poeta uni- 
versitari, perb tampoc no pertany a la tropa semianalfa- 

beta que publica els seus llibres de versos sense compren- 

dre I'imprescindible compromís amb la pluralitat dels 

llenguatges que I'artista contemporani no pot refusar. 

Huguet no és dels escriptors que viuen als núvols, o, per 

emprar un símil que agradava molt als del realisme so- 
cial, no viu dins una torre d'ivori (com també sembla, 
avui, que s'estableix dins partde la genera& poetica jo- 

ve un cert descompromls estetitzant, no denunciat mai 

per cert per la nova crítica). Ben cert és que e l  poeta de 
Campos no ens ha donat un cos textual destinat a analit- 

zar el que representa dins la seva escala de valors I'escrip- 

tura d'avui, perb hem de tornar recordar que aixb, dins 

la nova poesia catalana és més aviat el corrent. Tanma- 
teix Huguet ha exercit amb una dedicaci6 d'intel.lectual 

conscient i responsable amb els seus criteris la tasca pe- 
riodlstica, la qual s'eixampla des de la senzilla crbnica 

local de la seva vila al treball sobre la cinematografia con- 
temporinia, passant per I'article creatiu sobre les obres 
literiries que li han cridat I'atenció, el treball en prosa, 
fregant la poesia, per a catilegs de pintors, o les col.la- 

boracions de report als programes de festes populars de 
Campos, fins arribar a I'acurada labor d'investigació que 
ha fruitat amb e l  llibre recent, Bibliografia dels escrip- 
tors de Campos (1306-1 9 79). 

Havent assenyalat la multiplicitat de prictiques ar- 
tístiques que Huguet ha desenvolupat o estudiat, cal 

(4) Vid, Els poete; insulars de  postguerra de Manuel Sanchis Guamer. Ed. Moll, Palma de Mallorca 1951. I Cultura i vida a ~ a i l o r c a  
entre la guerra i la postguerra (1 930-1 950) de Josep Massot i Muntaner. Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona 1978. 



que arribem a la conclusió que el seu text, s i  no és re- 

primit per la  prbpia voluntat del poeta, haura de ser ab- 

sorbit per una pluralitat d'experiincies i referents. Sens 

dubte ha estat així. Nogensmenys diríem que no és mas- 

sa arriscat afirmar una presencia modelica dins la poesia 

de Damii Huguet que durari -i alguna vegada la traspas- 

sari- fins el llibre que trenca en dues epoques la seva 
escriptura -Ofici de sords-. Es tracta de Blai Bonet. 

Un autor, per altra banda, que a Mallorca no ha influit 

només Huguet, ans també alguns dels poetes de la se- 
va generació, com Bernat Nadal, i fins i tot alguns de 

formació anterior, com Miquel Angel Riera. Es a dir, 

si, com veurem, la poesia de Damii Huguet assoleix la 

seva afirmació i el seu discurs a partir de la receptabili- 

t a t  d'un autentic bombardeig de mites contemporanis 

que van des de la música pop al cinema de Truffaut o 

de Godard, de la pintura surrealista a Tipies, un model 

-el de I'escriptura de Blai Bonet-, amb els seus en- 
ginys estilístics i idhuc amb fórmules típiques del poeta 

de Santanyí, marca definitivament la seva empremta 
passant per damunt tot. Es tracta, sens dubte, d'un en- 
lluernament per un autor propiciat, amb tota seguretat, 

per factors que superen I'estrictament literari, i que du- 
rant un temps posaren en perill, al nostre entendre, 
I'assoliment d'una veu prbpia per part de Damii Huguet. 

Aquest, doncs, és un aspecte prou complex, com el 

lector hauri sospitat, perque ens dediquem ara a analit- 

zar-10. Caldri que els nostres estudiosos hi esmercin e l  
seu temps; la qual cosa, d'altra banda, segurament ens 

hauria de portar a conclusions relacionades amb I'obses- 

si6 dlHuguet d'arrelar-se cada cop més en el llenguatge 
-tan ric- de la  part forana de Mallorca en una doble 
acci6 creadora i reivindicativa a nivell social. 

ELS DOS SEGMENTS 

un exemple exacte. Peferencia a Pasolini i al seu film 

d'aquest títol, Truffaut, Lazaga, Dylan Thomas, César 

Vallejo bastien unes referincies culturals amples i allu- 

nyades dels tons lírics abstractes de molta poesia jove. 

Aquesta primera edició de Teorema era emmarcada dins 

un article del mateix Huguet sobre Blas de Otero. Na- 

turalment, quan va apareixer e l  grup de poemes Home 
de primera ma, la complexitat de la seva poesia es va 

posar immediatament de manifest. La duresa d'un Ilen- 

guatge rural que estrenyia amb forca la m i  d'uns sím- 

bols i arguments típicament urbans i fins i tot cosmo- 

polites, ens demostraren que Huguet assumia una con- 

cepció del món des d'un microcosmos -la seva vila- 
d'on extreia una parla rica ( i  que s'hauria d'anar fent 

obsessivament rica amb la seva poesia posterior), men- 

tre se sentia fascinat -i llancat a comprendre'l- pel 

cosmos de I'art de mesura universal. 
Es tractava, sens dubte, d'una recopilació poetica 

on I'examen de les poesies independentment del seu con- 

junt, centrava I'esquema que I'autor s'havia proposat a 
I'hora d'editar : Yo no he pretendido nunca escribir un 
libro de poemas, deia Damii Huguet a Santiago Mir6 en 

un interviu publicat a Ultima Hora de Palma el 21 d'abril 
de 1972. A mi me gusta escribir poemas sueltos, es0 es 
todo. Aixb delatava tant una despreocupació per publi- 
car com I'atenció exclusiva pel nucli d'un poemari: e l  

poema com unitat, com un text que s'autoabasteix i es 
representa en la síntesi, tot i que els mots del poeta ens 
puguin semblar ingenus. Per aixb, doncs, cal veure que 
les paraules d'Huguet no són casuals. Si llegim amb 

atenció aquest primer aplec, al seu interior hi clissarem 
la resposta. L'autor redacta cada poema més enlli del 

mateix concepte de poesia. Cada text és aixb: un cos 

textual, prosaic, narratiu, &pic que determina un gir 
profund. El poeta ha provat, doncs, de fer narracions, 

A) Damii Huguet es va donar a coneixer com a poe- i les ha estructurades amb versicles en comptes de fer-ne 
ta, ho hem assenyalat més amunt, amb I'atorgament del proses poitiques. No ha volgut triar cap fórmula estric- 
Premi Blanquerna el 1969. Tot i que les seves tasques t a  i ha pretes de bastir-ne una que respongués a les se- 
periodlstiques de corresponsal de Campos a Diario de ves necessitats, sense, tanmateix, vanar-se d'inventar-ne 
Mallorca ja apareixien d'un temps enci, la seva labor una dlin&dita. Aquesta és una característica que el dis- 
poetica era encara en procés de confecció, i no n'havia posa plenament per a la investigació futura. La cons- 
donat cap mostra a la impremta. Home de primera &, trucció textual on el prosaisme no s'ha d'entendre com 
tanmateix, no va esser editat fins tres anys després dins una mancanca, sinó com una provatura, incorpora ele- 
el recull unitari Poesia 72 de Josep Albertí, D.H., i Ber- ments típicaments narratius, des de la base irbnica del se- 
nat Nadal. Un avanC d'aquest poemari, la PeCa titulada gon poema, Rancors emparaulats, les enumeracions i so- 
Teorema, fou publicat a les pigines literiries de Diario bretot els diilegs o la transcripció d'un text antic re- 
de Mallorca dia 29 d'abril de 1971. La mostra feia evi- creant-10 al tercer poema.  qui tendrem altre cop I'in- 
dent tot d'una els trets de la poesia huguetiana i n'era ventari de mites com a recurs-decidit de miralls, can- 
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tants de moda, Tipies, Antonioni, Bergman, Delvaux, 

Duffy; sistema que patentitza les influencies del Blai Bo- 

net de L'evangeli segons un de tants. Vora aquests ras- 
tres que deixa Huguet al lector, tant per facilitar-li els 
seus camps semintics com per anomenar i enregistrar 

els seus miralls i recursos de sublimació, cal assenyalar 

que e l  poeta per damunt tot, i com va dir Enric Sulli 

al seu treball del primer número dlEls Marges, "es pren 
a si mate& com a tema". Es el seu ego que burxa per 

mil estances on cal designar el nom de I'amor. L'amor 
que és el terme per qualificar la forma de relació que e l  

subjecte manté amb el seu objecte. 

"He intentat embastar un somni erotic. 
Escarnir-me a mi mateix, mascle d 'amor, 
amb frecs suaus d 'ombrívols actes despullats ... " 
Els versos esmentats pertanyen a Una llunyana habi- 

tació emblanquinada, p. 69. Aquests i tants d'altres ja 
ens diuen clarament que no som davant un poeta que 

emprar6 sistemes estantissos per designar I'objecte.ni per 

situar el subjecte. Duresa de mots i de mons, I'erotis- 

me el distanciar2 definitivament del realisme social, i 

fins i tot del realisme, encara que Huguet hagi estat de- 
finit com a realista. Potser el to prosaic i un cert imfa- 

si que recorda de vegades e l  clixé del realisme histbric 

hagin fet possible aquest criteri. Perque la fil.lica vigor 
que el poeta exhibeix en els seus versos, també confusi- 

bles amb un xic de masclisme si  el lector no coneix I'en- 

torn social i econbmic que envolta el  poeta al seu poble, 

determina més aviat una ira que prové de la visió dels 
somnis enfrontada a la realitat. El mot, tanmateix, és 
desprovei't, en la poesia primera dlHuguet (tasca que 

continuari després) de tota ingenuitat, perque el  poeta 
vesteix de la violincia que demana la seva mirada da- 

munt la vida, mentre la seva definició política no és gens 

enigmitica: 

"Nomen Pedro, José, Francisco. Vénen d Espanya. " 

tot aprofitant un títol problemitic a la Mallorca dels 

any s 60: Els forasters. 
El segon t i tol  que Huguet va publicar fou Cinc mi- 

nuts amb tu, Premi Les Illes d'Or 1973, i aparegué dins 
la col.leccM Balenguera de I'Editorial Moll, núm. 8. Les 

opinions sobre aquest text -compost d'onze poemes 
llargs- foren prou divergents. Jaume Melendres va pu- 
blicar una crítica frontal on deia directament que "no 
es un buen libro de poemas", tot i que la soledat i la 
por dlHuguet "producen a veces imagenes de intensa 

luminosidad". Josep Maria Llompart, en canvi, a 

"Damia Huguet i la poesia", afirma que el segon llibre 

del poeta "mereixia sens dubte un resso molt més vast 
que el que va obtenir atran de la seva publicació ". I 

afegeix que "s 'insinuen unes possibilitats de contenció ", 
amb la qual cosa no ens sentim massa d'acord. 

Cinc minuts amb tu, en efecte, eixampla els terrenys 

dels primers poemes en vida quotidiana, per6 I'excés hi 

és pales i en condicion,a la seva estructura general. Aquí 

el' prosaisme fa aparició, i gosaríem de dir que acompa- 

nya la parauleria. No creim que aquesta segona mostra 

dfHuguet sigui representativa dins el conjunt de la seva 

obra, tot i que aquest fou un risc que el poeta va córrer 

voluntiriament a f i  de trobar el seu Graal, el  no-res del 

mot contra la depressió i la magnitud de la teripia a tra- 

vés de I'anilisi del trauma o la frustració, del desig o la 

mancanca. 

Haurien de passar tres anys fins que Huguet donis 

a les premses nous llibres, tanmateix el  1976 n'aparei- 

xien tres, dos dels quals tanquen el primer segment d'a- 

questa aproximació, mentre e l  tercer obri una nova eta- 
pa o segment i inaugura una col.lecci6 poetica dirigida 

pel mateix Huguet. Una doble crisii doncs, de la qual 

I'autor en surt envigorit. En primer lloc, I'auto-crítica 

que ha exercit amb el propi text, segonament la lucide- 
sa davant e l  fenomen social de manca d'editores poeti- 
ques amb visió prou ampla com per copsar la nova es- 

criptura i ésser-ne difusores. Els llibres esmentats, per6, 
tenen els següents títols: a r n  de vas, Esquenadegani- 
vet i Ofici de sords. Les elucubracions personals i la ma- 

teixa forma estilística presideixen els dos primers llibres, 

amb una insistencia obsessiva de tots els mites, per6 al- 
guns poemes ja auguraven un canvi de prlctica, com Ter- 
ra de mata, dins Esquena de ganivet. Francesc Parceri- 
sas va publicar un article molt aclaridor sobre un d'a- 

quests dos aplecs intitulat La poesia recent de Damia 
Huguet, del qual n'extreurem alguns fragments: "En 
ordre invers al de llur publicació, Carn de vas esta datat 
els anys 73 i 74, i Ofici de sords el 75. El primer, divi- 
dit en tres parts, comenca essent una clara continuació 
de Cinc minuts amb tu, amb poemes llargs, voluntaria- 
ment feixucs de dicció, abassegadors, d'una adjectivació 
més brutal que no pas incisiva, on l'autor sembla decan- 
tar-se -com en el cas d'il.lustres predecessors com ara 
Andrés Estellés- pel "vomit de la llengua", per la neces- 
sitat catarquica de dir tot el que duu dintre, de confes- 
sar-se al paper en blanc. Aquesta activitat té perills ben 



coneguts: la repetició, la intranscendincia, la manca de 
continguts lírics i morals, l'enfarfagament . .  Perills, tots 
ells, que Darnia Huguet no sempre ha sabut o volgut bes- 
cantar. I cal tenir present que, sovint, aquesta voluntat 
d'anoveament poetic és, justament, el sentit m k i m  de 
la seva poesia: per aixb parlava jo de "necessitat catar- 
quica': Parcer isas assenyala també "un canvi important 
a la poesia de Damih Huguet", situat a la segona part 

de arn de vas. Al l i  on '?'amor substitueix la rabia del 
poeta contra si mateix". Hem d'afegir que precisament 

aquest camí que insinua Parcerisas s'ha transformat en 

un fet quan Huguet ja ens ha donat textos on I'amor 

i tota la seva sexualitat han tengut en el l  un dels millors 
poetes erbtics de la nova poesia. 

B) Vist el primer segment de la poesia de Damii 

Huguet, les característiques del qual resumeixen prou 
bé els mots esmentats de Francesc Parcerisas, hem d'en- 
dinsar-nos en el replanteig que I'autor de Campos va fer 

de la seva prictica i veure en primer lloc la  fita cabdal 
que en seri la prova. Es tracta del volum Ofici de sords. 
Aquest llibre -de títol suggerent i simbblic tant de la du- 

resa que és prbpia a I'escriptura dlHuguet com d'un 

superrealisme inclassificable en models urbans-, presen- 

ta diverses bases d'anilisi que, des d'aquest espai, és im- 
possible examinar amb I'atenció que requereixen. Pre- 

cisament, doncs, per aquesta amplitud de perspectives 
que permet 0fici.de sords, triaré un sistema enumeratiu 

i alhora formularé una invitació als nostres estudiosos 

de la literatura a examinar de la manera més completa 

possible els ressorts i les claus d'un poemari tan carre- 
gat de suggerencies. En primer lloc unes estructures que 
divergeixen de la poesia anterior, i aquesta seri la  seva 
primera capacitat de sorprendre el lector i el propi 
escriptor. Huguet, doncs, abandona aquí e l  versicle 
-més, potser, a la manera d'un Whitman que no a la  

d'un Blai Bonet- que va emprar a tota la seva obra. I 
aquestes influencies rítmiques, amb inspiracions també 
de Dylan Thomas i César Vallejo, es transformen en la  

present experiencia amb una manifestació de "poesia 
feta per tots" al gust de Ducasse. Material popular, ales- 
hores, com en altres ocasions, tanmateix, perb inserit 
definitivament en un absurd dramitic, violat constant- 
ment per un pluja de models i referents artístics. 

Per aclarir malentesos diguem que Huguet no pot es- 

ser qualificat d'una maner absoluta de realista. Creiem 
que el que explicarem pot desfer dubtes. Walt Disney, 

una ocasió que no volia que el públic veiés el món tal 

com és mentre estigués dins el parc, volia que se sentissin 

dins un altre món. La sobrerealitat dlHuguet, de signe 

contrari, és la fusió de vida corrent en un medi treballa- 

dor i tensió imaginativa. Visió, aleshores, del més enlli 

del real. Una realitat del món que hi és dins Ofici de 
sords, perb precisament per assumir la vida aclaparadora 

de I'esperit. Més que mai veim el món en aquests tele- 

grames que són els poemes d'Ofici de sords. Una impor- 
tincia primerissima es fa evident, unida a la naixenca 

d'aquesta realitat: llenguatge clavat dins sectors popu- 

lars es transforma, amb exactesa rara, en obra d'art, de- 

mostrant així que fins el mot d'argot troba a la poesia 

una funció desmitificadora de tota forma culta que no 
sigui dinimica i vertaderament vital. 

Haurem de fixar-nos en la  citació que obri el llibre. 

Res de casual té que pertanyi a un filhsof -la poesia, 
I"'acció" és pensament i passió per saber-. L'enriqui- 

ment de la llengua amb I'ús a qui fa referencia Rubert de 

Ventós al parigraf que encapcala Ofici de sords és un le- 
ma bisic dlHuguet. Un lixic que ja coneixíem a d'altres 

llibres ara se'ns dóna més seleccionat, amb intencions 
arrelades d'una altra forma al cohtext: els poemes te- 

nen en molts de casos una clara -i reeixida- proposi- 
ció humorística, naturalment crítica i sarcistica, amb 
una brevetat notbria. S'ha parlat, en motiu dels poe- 
mes curts, el seu to, etc., d'una influincia de Miquel Bau- 

vi,  per la semblanca de redaccions quasi epigramitiques. 

Nosaltres voldríem afegir-hi un altre costat: la poesia 
quotidiana de Joan Brossa, per ventura pel seu caire ri- 

tual, que a Huguet s'hi troba molt arrelat. Ara bé, hem 
de tenir en compte que Bauci tracta generalment una te- 
mitica, una iconografia urbanes, mentre Huguet és gai- 

rebé rural. I finalment, per qui  no veure-hi també la 

petjada dlEstellés? Tot aixb, clar, d'una manera molt 

esquemitica. Ofici de sords -en els seus poemes curts, 
sense títol, de vers lliure o emprant metres diversos com 

octosíl.lab, heptasíl.lab i decasíl.lab- pot, fins i tot, te -  
nir analogies amb alguna peca dfHomicidis de Joan Palou. 

Les experiincies del poeta són múltiples, el  reflex, 

provablement pilid, és el llibre. ¿Quantes n'hi podem 
ullar a Ofici de sords? Diríem que n'hi ha més que pro- 

venen d'altres arts i no fan més que arribar a la  literatu- 
ra perque Huguet creu, com Brossa, que els costats de 
la pirimide artística són inconcebibles un sense I'altre. 
En la plistica tenen el  seu origen peces com les següents: 

referint-se al seu engendre kitsch Disneylandia, digué en "1. A cada pam del solc sembrar-hi un llapis. 
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2. Amollar la comporta del safareig 
i deixar que la terra s 'ameri 
durant vuit dies consecutius. 

3. Si es fa així, seguint aquest ordre establert, 
al cap d 'un mes comencaran a néixer les estrofes 
que serviran per enllestir el sonet." ( p. 20) 

"A) S'embolica el monument de marbre 
amb trossades de paper d 'estrassa. 

B) S'hi donen diverses passades de fil de porc, 
fermant de dreta a esquerra. 

C) Qualque nin hi escriu burots amb un carbó 
o un guix. 

La pluja de paperins 

Pero si hem de parlar del costat morda~ del llibre, 

I'humorisme a qu i  hem fet referincia, se'ns descobrira 

que Ofici de sords té una opinió acida i la seva expressió 

política és radical. Vet aquí uns quants exemples. 

"L 'Únic remei per combatre l'anarquia 
consisteix en escriure anarquia en un paper 
tenyint després el mot amb mercromina. 

N. de la R.: En cas de que no hi hagi mercromina 
, s 'afusella un home'innocent 

que no tengui més de vint-i-cinc anys." ( p. 18) 

"Si aquest mes izo plou 
s'eixugaran encara més les idees 
del consistori municipal. " (P. 19) 

caura devers les dotze. " (P. 36) "La madona de Son Serra escolxava conills cada 
"La instancia, degudament signada dimecres; estenia les pells en un filfrro i donava els 
pel secretari, dos misskrs, peus als cans de bou. Un dia de setembre de l'any 
i el conseller de cultura, 1939, dimarts, un veinat li va fer avinent que cinc 
1 'han aferrada a una paret emblanquinada homes havien afusellat el seu fill en un coster del ce- 
de la Plaga Major. mentiri: Plovia. La madona de Son Serra es va aixe- 
A la dreta: 
una gabia de vidre amb tres puputs. 

A I'esquerra: 
una persiana tancada. " (P. 77) 

"Si de dia calau foc a la pinassa 
les bufalagues formaran un triangle equilhter. 
Per6 si és de nit 
els estels es tenyiran de lluna 

car del tabulet, es vestí amb la mudada més nova i 
va calar foc a la casa. Ara diuen que sense fer 
testament. " (P. 106) 

La mediocritat i la por del franquisme hi són palesos 

dins aquests tres poemes. Vora aixb, i finalment, el poe- 

ta hi encabir; la seva experimentaci6 i investigació del 

significant, que I'ha menat a exercicis gens menysprea- 

bles; vegem quins són els seus signes. En un acostament 
o tinta blanca, més intens al sobrereal elegiríem les següents peces: 
potser. " (P. 102) 

"Al fons de la mar 
Concretament de I'art conceptual o de tendincies un llibre obert va cobrint-se d 'algues. 

estretament vinculades a aquest com I'art ecolbgic: e l  
darrer poema citat és una meravellosa operació sobre el 

terreny. En el cinema, en canvi, són inspirats poemes 
que hom diria petits guions cinematogr8fics, retalls, esce- 
nes, thrillers: 

"Té els ulls negres 
i va sovint despentinada. 

Es lleva el guant de pell 
de la mci esquerra 
per mossegar-se.les ungles. 

Mideix un metre setanta-quatre 
i no duu les aixelles afaitades. 

Els peixos se '1 miren i fugen 
perqd no saben llegir." 

"Per sortir a pasturar 
els caragols cerquen la lluna 
que els hi convengui. 

A mitja nit 
podeu trobar-10s 
arran de qualsevol paret 
llegint el diari 
de la tarda. " P. 40) 

pero s'ha de tenir present per damunt aixo el treball 

L 'hominatge que surti a la darrera que forma l a  tercera i última part del llibre, intitula- 

seqütncia, abans d 'apareixer da Ootolari. Quatre poemes -més alguns fragments 

el nom del director. " (P. 101) redactats igualment en planes anteriors- formen un 
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idioma inventat, en contacte amb les provatures avant- 

guardistes europees, del dadaisme al surrealisme, més 

a prop de Michaux que de Ball, perb amb clares inten- 

cions de treballar sobre exercicis fbnics. Entre nosal- 

tres, a més d'algun text de Foix, i a Mallorca, potser 

només tenguem un precursor -avantguardista dels 

anys vint i trenta, en castelli-: Jacob Sureda amb al- 
gunes poesies del seu El prestidigitador de los cinco 
sentidos. " 

Aquesta ha estat -molt resumida- la lectura d'una 

prictica que ja es fa valida en el seu moviment, en la se- 

va prbpia crítica rigorosa i posant en qüestionament la  
continuació textual. El desafiament que Huguet (es) va 
fer amb Ofici de sords havia de tenir un futur ric i di- 
vers, complex a partir tan sols d'aquest experiincia. Els 
recursos expressius que havia assolit s'integrarien dins el 
discurs de la continuitat. 

El 1977 apareixia un llibret editat a Inca i patroci- 
nat pel col.legi "Beat Ramon Llull", on Huguet publi- 
cava unes mostres de la seva obra que posteriorment 
adoptaria e l  títol de Traus badats. Aleshores ho titulava 

Bestialment amant, i seguia la  línia del llibre examinat 

a aquest segon segment. Un any després Huguet inaugu- 
rava dins les seves edicions de Campos els quaderns 
camp, anaers amb e l  t ltol Com un peix dins el rostoll. 
Resum d'experi&ncies, el  retorn a una poesia complexa 

de desenvolupament, sense la brevetat dels poemes 

d'Ofici de sords, podia fer pensar en una certa regres- 

sió; tanmateix la transgressió del seu text continuava en- 

davant. Una lectura atenta dels onze poemes que inte- 

gren el llibre ens ho diu tot d'una. Car es tracta d'un 
ample collage dins cada peqa, on s'entrunyellen les in- 

terrogacions, les imatges fixes i tot el  paisatge rural i re- 
flexiu que li és propi. Un quadern, doncs, molt dens, on 
la dramitica tensió del poeta prepara una pulsió erbtica 

que s'hauri d'estructurar, definitivament a Traus badats. 
Dins la considerable materia textual d'aquest quadern no 
podem oblidar el seu contrapunt: el treball visual en 

marxa d'una altra mostra aue aoareix el mateix 1978. 

Que ambdues practiques vagin paral.leles ens indica, sens 
dubte, la voluntat del poeta de pouar regularment i inin- 
terrompuda diversos camps expressius. Així, I'any se- 

güent, e l  1979, Huguet publicaria dos llibres més seguint 

aquesta tbnica. El mes d'agost sortia a la llum Carcelles 
d'allís i el mes de novembre Traus badats. El primer dins 

una col.lecci6 creada, fins avui, només per a aquest text, 

i Album (1 980) i e l  segon dins Guaret. Carcelles d'allis 
és un escrit d'una sola pigina, repetit al llarg de tot e l  vo- 
lum, en la línia de l a  darrera part dlOfici de sords. La 

ironia hi és palesa: una citació de Guillem Colom encap- 
cala el llibre. Tanmateix la  repetició del motlo es fa ex- 

cessiva, i la temptativa no es pot considerar plenament 

reeixida. Tan sols és la prova constant de I'enorme in- 

quietud que mou e l  seu autor, malgrat I'enlluernament 
que el llibre pot provocar i que no invalida I'anilisi que 

alguns crítics n'han fet. Carcelles d'allis resulta, p.er 

exemple, per Joan Mas i Vives, "... repetició d'una Única 
pagina confegida amb significants de nova creació, mal- 
grat el vernís d 'antigor, que no al.ludeixen a cap signifi- 
cat explícit. L 'obra, per tant, no és més que aiwd., l'ex- 
pressió de la denúncia de l'esoterisme absolutament 
arbitrari...". Per Jaume Pont es tracta d"'Una provoca- 
ció que comenga en la mateixa factura material del lli- 
bre i acaba en la dissolució total del discurs a 15s': 
(...) "Una clara dissolució del conjunt normatiu de va- 
lors nobles del llenguatge, de tot ullo que s 'entén com a 
sinonim d'elegancia, claredat, correcció, etc., am'ba al 
seu punt mcixim pel que fa al llenguatge escriptural a 
Carcelles d'allís obra fora de tota ciassificació on el 
poeta shbandom a la total mutació fonhtica del text...". 

Tota una altra cosa és, en canvi, Traus badats. Aqui 
tenim, amb tot rigor, la proposta erbtica d'Huguet: un 
poemari sobre I'amor -reveladorament dedicat a André 
Pieyre de Mandiargues-, amb poemes composts per un 
quartet i un vers sol, amb rima consonant i emprant e l  
decasil.lab. Un erotisme, perb, i diguem-ho aviat, arre- 
lat a la terra del poeta, amb el seu taranni i amb tota 
la riquesa linguistica que li calia, amb I'escatologia i I'ar- . . 

Ens referim a poemoteca, en molt limitada i fora got que desfan amb un esclat bellíssim el puritanisme i 

de col.lecció, on Huguet ens va donar un de con- I'eufemisme que tan sovint adesen I'escriptura amorosa.' 

fecció po&tica a partir de la  tria de mots dins textos de Una realitat, que en cap es fa prosaica, 

la revista Lluc. visual determina un dels Ili- que combina amb I'humor de la dicció i la  llibertat com 

bres actuals més interessants de la poesia visual catalana. a lema: 

(5) No ens podem sentir d'acord amb la darrera frase de I'article de Mas i Vives: "Tot i aixi em sembla que en alguns passatges, molt 
poc nomb~osos dins el conjunt del llibre, Huguet no sap vdncer el perill de  la vulgaritat': Nosaltres pensam, amb Marx, i amb el 
desenvolupament de Bataille, que "tant a la hist6ria com a la natura la podridura és el laboratori de la vida". 
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"Més d'un pic has cagat dins la ferrada. 
Més d 'un pic en lloc pla has ensopegat. 
Més d 'un pic has badat, ben eixancada. 
Més d'un pic sense talent has menjat. 

Has volgut i consentit esser una bleda escaldada." 
(P. 39) 

Tenim, doncs, altre cop el  treball de síntesi, de con- 

tenció que Huguet ens oferia a Ofici de sords, i que a 

Com un peix dins el rostoll, de totes maneres, havia ma- 
nejat de forma diferent. Ara, a més a més, Huguet 

ens forneix la seva teoria sobre e l  mirall dels nostres 

clissics. Contririament al retoricisme d'alguns poetes 

de la seva generaci6 (com ja va fer notar Mas i Vives a 

I'assaig esmentat), Huguet ens comunica la dimensió 

convulsiva que ens arriba, com un raig laser, del túnel 
del temps on la veu de March, Martorell, Vicenq Gar- 

cia (tot i que pertanyi a la Decadincia), Roís de Core- 

lla ... és absolutament clara. "Dels ckssics -diu Mas i 
Vives-, hom pot aprofitar la t?cnica, la rotunditat 
del decasz7.lab, perb aixb és secundari i fins i tot pot 
resultar castrador si es renuncia a viure al segle XX i 
a expressar-se en el llenguatge més viu que es tingui 
a l'abast." Ja és obvi, doncs, que podem parlar d'un 

estil inconfusible, d'una parla prbpia dins I'escriptu- 

ra del poeta; i dins Traus badats se'ns fa avinent amb 

m6s decisió que mai e l  lligam estret que I'autor ha vol- 
gut establir entre llenguatge popular i la veu culta que 

assumeix les urgincies d'enregistrar tots els missatges. 

Aquesta és, per descomptat, una resposta a les tendin- 

cies arnades del neopopularisme, i un compromís in- 
discutible envers el seu propi poble com pocs dels 

"nous" poetes estableixen. L'angoixa i el  plaer del se- 
xe, la condició humana dins un cosmos minúscul, fa de 
Traus badats un recull matemitic i aspre, dur com un 
pilot de sang petrificada: 

"Els llavis del desig la gola eixuguen, 
escalfats amb fortors i mitges veus 
Ho sé, consentiras fugir dels teus 
per destorbar al10 que els altres puguen. 

Als teus mugrons hi mamaran guineus. (p. 43) 

Vora aquest compromís amb la modernitat resolt 

amb una intel.ligincia decidida, en tenim un altre (que 

cloure aquest assaig sobre Huguet) des de la perspecti- 
va del contrapunt, ja habitual en Huguet. Ens referim 

a I'ultima plaquette que ha donat a coniixer sense que 

aquest verb es pugui emprar amb tota la seva extensió, 

car el poeta n'ha fet una edició de cinquanta exemplars 

ciclostilats. El seu títol és Album i es troba inserit dins 

el  camp visual, per6 més enlli de la poesia visual stricto 
sinsu, perqui un examen a fons del cos, de I'objecte ens 

remet a un subjecte endinsat en les provatures de I'art 
conceptual. Sens dubte és una obis molt més madura 

que I'intent de Carcelles d'aki,  i més avan~ada que 
Poemoteca. No tan sols perquiAlbum eixampli el camp 

visual i textual, sinó perqui la imatge correspon, encai- 
xa amb un text al seu servei, hiperrealista, lluny del pur 

decorativisme que en tantes ocasions ha cercat la nostra 

societat literiria en el pintor. Vora aquesta estructura 

tenim un resultat que produeix una qualitat matirica 

sorprenent i reveladora, tot i que a nivell d'art interna- 

cional estiguem acostumats a veure'n de semblants: Al- 
bum no és més que una sirie de fotografies -fetes en co- 

lor perb reprodui'des aquí en el "color" de la fotocbpia-, 
"...on els consells de l'autor pel bon us de la camera 
fotografica es troben totalment dissociats de les foto- 
grafies que els il.lustren", com diu Pont. El text, ales- 

hores, és suport i la imatge -borrosa- es constitueix en 
escriptura. 

L'obra prolífica de Damii'Huguet ja és un docu- 
ment per estudiar des de molts angles. La lingüística, 

la psicoanilisi, la histbria, la sociologia són disciplines 

amb les quals es pot investigar a través d'aquesta escrip- 
tura apassionada i viva, calenta i paradoxal, que ha nas- 
cut dins una Mallorca enmig de la cruilla dels canvis so- 
cials, gairebe sense cap facilitat, instintiva i autodidacta. 
Cal insistir, doncs, en aquesta invitació a I'anilisi fonda 
que feia al principi. Una mar de sorpreses espera el lec- 
tor de la poesia de Damii Huguet. 

Aclariment: Hem volgut reduir I'apartat de notes a fi que el lector trobi directament les citacions a la bibliografia recollida a 
continuació. 
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