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La vida d'Ester Astudillo és  com  la de  la majoria dels  subjectes que allotgen en el  seu 
interior  els  conflictes  i  les  tensions que produeix  la  vida  i  que accepten viure amb els 
seus dimonis interiors sense tractar d'exorcitzar‐los. Per això mateix la seva escriptura 
poètica no és el fruit de la sublimació d'aquells pocs moments de la vida que se salven 
del  naufragi,  ni  tampoc  el  divan  on  emergeixen  les  fantasies  de  l'inconscient.  No 
trobarem en la seva poesia ni metafísica del sentit ni mística de la bellesa, ni hipòstasi de 
la raó passional ni somnis de  l'ànima. Sinó al contrari, un profund arrelament amb  les 
seves circumstàncies, una decidida afecció a les coses, els éssers estimats i els llocs que 
fixen els límits de la seva vida, evidenciant amb això una marcada influència de la poesia 
anglosaxona. Quan no es persegueix cap salvació ni s'espera cap classe de consol, el que 
ens  lliga  a  la  vida  és  la  lucidesa,  aquesta  capacitat  de  conduir‐nos  amb  claredat  en  el 
raonament  i en  l'expressió, a cops d'experimentar una  i altra vegada que de  la bellesa 
neix  la  lletjor,  el  mateix  que  del  bé  neixen  l'engany  i  la  maldat,  i  que  aquestes 
experiències no són antagòniques, sinó aporètiques. 
 
Aquesta  actitud  racional  que  domina  la  seva  vida  i  informa  la  seva  poesia  la  trobem 
perfectament exemplificada en el seu poema "Matemáticas", escrit per al Martí, el seu fill 
petit. Aquí es percep la naturalesa aporètica del bé i la bellesa en la contraposició entre 
la innocència del nen i el seu desig de multiplicar‐se en la seva relació amorosa amb els 
elements que  formen el  seu món, d'una part,  i,  d'altra banda el  sentiment de  solitud  i 
l'escepticisme de la mare. Aquesta aporia tensa la nostra raó inclinant‐nos unes vegades 
del costat del disbarat. I per això per constituir la nostra subjectivitat i conjurar el perill 
de la seva destrucció no podem conduir erròniament el nostre enteniment a idealitzar el 
bé i la bellesa com a formes pures i racionals de la nostra experiència moral i estètica. Es 
necessita per a això el rigor del càlcul matemàtic, com declara el títol del poema: 
 
 

Atención de inquilinos menores 
XIII 
MATEMÁTICAS 
 
«Quiero ser un montón de mí» 
dices con tu piquito de oro. 
Pequeño revuelo en la mesa. 
 
Sin saberlo ya eres poeta 
Aunque tu torpe deseo no oculte 
Una magna ignorancia de todo. 
 
Yo, en cambio, quiero ser 
Una sola 
Y no me encuentro. 
 
Que los días y la caída 
Opaca del mundo 
No turben tus querencias, 
No la disloquen. 
Tuvimos ya a Dolly 
Y me disgustaría verte 
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Correr suerte igual. 
 
Investiga, mejor, 
Si en el cuarto atrancado 
Tus padres follan 
O hacen el amor. 

 
 
Tanmateix,  la  poesia  d'una  escriptora  com  l’Ester,  que  ja  des  del  seu  primer  poemari 
manifesta  tenir  un món  poètic  propi,  no  té  en  la  reflexió  de  les  seves  circumstàncies 
personals el seu principal propòsit, ni tan sols l'argument de la seva creació. Hi ha una 
voluntària i deliberada recerca de l'ideal amb una radical llibertat a través del llenguatge 
poètic  que  la  porta  a  concebre  els  seus  poemes  com  a  anticipacions  d'aquesta  altra 
realitat que batega després dels avatars de l'existència de cadascú. Una recerca de l'ideal 
que  té  en  la  composició  i  l'efecte  del  poema  la  seva  mediació,  tal  com  es  percep  en 
poemes  com  “Matemáticas”,  on  l'autoconsciència  poètica  de  l'Ester  planeja  sobre  les 
misèries i defectes del que és contingent i on la idea de bellesa aleteja sobre els nostres 
pensaments i accions. I per això la poeta s'enfronta al llarg del seu poemari al misteri de 
la creació poètica. Així, en relació amb el poema abans citat, la creació poètica té el seu 
correlat en la investigació sexual infantil sobre l'enigma del naixement, i la interpel·lació 
al nen aprenent de poeta sobre aquest enigma, nen en qui es reconeix el poeta adult, li 
serveix de conclusió. 
 
La mateixa lucidesa que lliga l’Ester a la vida és la que la impulsa a la recerca de l'ideal a 
través d'una ars poetica intuïtiva que va desenvolupant‐se i fent‐se conscient en el curs 
del  poemari,  un  desenvolupament  i  presa  de  consciència  del  qual  es  pot  establir  una 
analogia amb la vida de creació poètica de l'autora. Recordem aquí el títol, La semántica 
del día,  l'ús connotatiu del qual manifesta la reflexió sobre el procés creatiu, el mètode 
de composició i l'ús del llenguatge en la creació poètica, en la mesura que només des de 
l'autoconsciència poètica de  l'autor podem trobar el correcte significat de  les paraules 
que empra i les seves combinacions. 
 
En aquest sentit, es pot interpretar que la creació poètica d'aquest poemari no tingui una 
"homogeneïtat  lingüística",  que  no  comparteixi  el  mateix  idioma,  en  utilitzar‐se  dues 
llengües,  el  castellà  i  l'anglès,  i  que  les  traduccions  de  l'original  realitzades  per  la 
mateixa autora no siguin "en absolut literals", si bé "pretenen ser fidels", tal com declara 
l’Ester en el seu Prefaci. És més, no hi ha pròpiament una traducció, sinó una recreació 
de  l'original.  I  segons  la  meva  opinió,  el  que  de  veritat  hi  ha  és  un  exercici  de 
reminiscència.  El  text  original  recorda  una  vivència  primigènia.  Passat  el  temps, 
s'intenta actualitzar aquesta vivència reescrivint el mateix  text, però deixant‐se portar 
ara per  les associacions  i  figuracions del  lèxic del segon  idioma utilitzat. És com si per 
tornar a viure la vivència primigènia s'hagués de tornar a escriure, que la mà hagués de 
tornar  a  dibuixar  una  cal·ligrafia.  I  el  que  és  més  important,  per  no  quedar‐se  en  el 
contingent  i  accidental d'aquesta vivència primigènia, per assolir de nou el necessari  i 
essencial que hi ha en tota vivència, s'hagués de fer una espècie de malabarisme amb les 
paraules d'un altre  idioma, com si  l'ordre  i successió de  les paraules tinguessin alguna 
classe  de  poder  per  excitar  la  nostra  imaginació  i  exercitar  la  memòria  per  tal 
d’actualitzar la vida, com si es tractés de la litúrgia per la qual es fa present el mite. 
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Hi  ha  un  poema  que  condensa  com  cap  altre  aquesta màgia  de  la  cal·ligrafia  i  el  seu 
poder de suggestió per portar a la memòria les vivències del passat, i el títol del qual és 
una  picada  d'ull  irònica  al  lector,  "Sopa  de  letras",  en  el  qual  l'encadenament  de  les 
paraules és, com em confessa l'autora (en una conversa privada), "una concatenació de 
termes  carregats  de  connotacions",  per  la  qual  cosa  no  pot  conservar  la  traducció  un 
paral·lelisme amb el text original, i on, pel mateix efecte, les lletres en negreta al principi 
d'algunes  paraules,  que  en  el  seu  conjunt  constitueixen  l'abecedari  de  cada  llengua, 
tampoc no coincideixen.  
 
D'altra banda, no es percep en aquesta fórmula poètica cap signe de malenconia, perquè 
per a l’Ester el pas del temps no esvaeix el dolor per la pèrdua de la vivència primigènia. 
Al contrari, utilitza l'estructura de la seva composició poètica per descarregar les forces 
del seu dolor, disminuint amb això la ruïna del jo líric. 
 
En la ciudad 
IV 
SOPA DE LETRAS          JUGGLED ALPHABET 
 
(…) 
y en primavera. en 
abril hay un 
amnesia 
nebulosa que enmaraña mi 
ciudad. 
pérgola 
alondra 
garza 
kiosko 
doblón 
pecho 
romeros 
barbecho 
criollo 
mimbre 
espliego 
temblor. 
Tú. son  
voces 
lechosas  
que he olvidado. 
 

 
(…) 
and in spring. in 
april an amnesic 
smog sits on top 
of my town. 
bosom 
arbor 
lark 
heron 
wicker 
kiosk 
guinea 
maypole 
fallow 
creole 
limestone 
quiver. 
You. Such old 
finespun 
voices 
i remember 
no more. 

 
La lectura d'aquest poema fa palès un dels misteris de la vida de l'esperit: que la nostra 
identitat  se  sosté  sobre  una  columna  de  llenguatge  en  la  qual  es  van  forjant  les 
consonàncies i dissonàncies de la vida, i que no hi ha creació de novetats sinó recreació 
d'experiències  passades,  les  del  temps  de  la  infantesa  i  potser  les  viscudes  abans  del 
naixement. Sobre aquesta columna del  llenguatge es construeix  la nostra consciència  i 
identitat  personal  de  manera  que  el  que  persisteix  en  la  memòria  no  són  els 
esdeveniments que es van encadenant  sinó  la  sèrie d'esdeveniments enllaçats entre si 
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que té el poder d'evocar les vivències del passat immemorial i suggerir les vivències de 
l’esdevenidor. La impossible simetria entre els diferents tempos de vida queda patent en 
la traducció  inversa del castellà a  l'anglès, que no pot ser  literal  i  la  fidelitat de  la qual 
consisteix no ja en les paraules sinó en la seriació. 
 
Hi  ha  un  poema  posterior  on  trobem  el mateix  efecte  poètic  però  elevat  a  la màxima 
potència fins a vorejar la bogeria. Em refereixo al poema titulat "El sueño de la chiflada", 
les tres primeres estrofes del qual diuen així: 
 
 
Entradas para el circo 
IX 
EL SUEÑODE LA CHIFLADA     THE MADWOMAN'S DREAM 
 
Esquila, esquila, esquila, 
Siega, siega, siega, 
Hasta que el centro de la veraz cosa 
Revele un hueso de cera. 
 
¡Poda, poda, poda, 
afeita, rasura, cincela! 
Deja exultante de brillo 
Los ojales sangrantes sin tela. 
 
Cava, hurga, perfora, 
vomita, vacía, destripa, 
consiente el feroz aguijón 
las entrañas cámbialas de sitio. 
 
 

Trim, trim, trim, 
Crop, crop, crop, 
'til the core of the real thing 
Unearths a limp unclad bone. 
 
Shave, shave, shave, 
Prune, prune, prune, 
Let the glossy flay of wounds 
Gleam a‐free of apparel. 
 
Dig, dig, dig, 
Puke, puke, puke, 
Acquiesce to the fierce allure, 
Turn your entrails outside in. 
 

Crida  l'atenció  aquí  el  contrast  entre  la  creixent  gradació  de  la  sinonímia  en  els  dos 
primers versos de  cada estrofa en  la  traducció directa de  l'anglès al  castellà davant  la 
repetició  depurada  lèxica  de  l'original  en  anglès,  una  contraposició  que  expressa  de 
manera exemplar aquest misteri de la vida de l'esperit que consisteix en la recreació de 
la subjectivitat a través de l'estructura harmònica del llenguatge. 
 
Amb tot això, però, faltaríem a la raó poètica del poemari de l'Ester si passéssim per alt 
l'anàlisi  dels  dos  principis  poètics  que  informen  la  seva  creació  poètica.  En  la  seva 
Introducció  al  poemari  La  semántica  del  día/The  semantics  of  the  day  (2012),  ens 
confessa  que  aquesta  col·lecció  de  24  poemes  «quiere  ser  una  exploración  de  los 
momentos  que  componen,  por  orden  cronológico,  un  día  al  azar  en  la  vida  de  una 
persona cualquiera, al mismo tiempo que el “día” bien pudiera verse como una metáfora 
de nuestra propia vida» (pàg. 13). Abans que el lector l'acompanyi en la seva exploració 
poètica  de  la  vida,  l'autora  manifesta  un  dels  trets  de  la  seva  poètica,  el  principi 
d'analogia, la formulació del qual es remunta als Versos daurats de la tradició pitagòrica i 
que  en  la  poesia  moderna  apareix  de  la  mà  de  Poe  i  a  través  d'ell,  en  la  tradició 
simbolista.  L’Ester  fa  de  l'analogia  l'expressió  orgànica  de  La  semántica  del  día...  en 
entendre  que  és  l'únic  llenguatge  que  pot  fer  perceptibles  les  relacions  de  semblança 
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entre les vides de cada individu i les forces misterioses de la natura, i d'aquesta manera 
revelar‐nos la seva harmonia.  
 
Com  afirma  ella  mateixa  al  final  de  la  seva  Introducció:  «mi  voluntad  –y  mi  deseo– 
principalmente es que  los poemas, en una u otra  lengua, consigan un efecto evocador: 
que  movilicen  en  cada  cual  el  universo  propio  de  experiencias  tanto  vitales  como 
verdaderamente “vividas”, universo que no por ser rigurosamente propio deja de tener 
rasgos universales comunes a todos quienes compartimos escenario en este negocio del 
vivir.»  (pp‐ 14‐15). 
 
La metàfora,  recordem aquí, no és  cap altra cosa que  la  transposició de  l'analogia a  la 
literatura, i opera una mena d'encantament sobre el llenguatge en la seva funció poètica, 
establint  una  equivalència  entre  el  significant  (el  so),  el  significat  (la  idea)  i  la 
composició (el vers o l'enunciat), creant d'aquesta manera el vehicle més adequat per a 
les necessitats de  la  facultat poètica  en  la  seva  creació de  símbols,  a  través de  la qual 
l'esperit posa  límits al món  i pot representar‐se així  la bellesa absent. Hi ha un poema 
admirable que exemplifica el principi d'analogia i ens fa considerar les anades i tornades 
dels amants en els seus avatars com una correspondència de l'anhel d'eternitat: 
 
 

Tiempo para uno mismo 
XVI 
ACRE 
 
Es el acerbo del laurel, cariño, 
el que siempre te trae de vuelta. 
 
No las muchas veces que descolgamos la luna,  
cómo volvimos el alfabeto del revés en los buenos tiempos 
y plantamos la tierra con semillas 
de palabras como ginseng o jengibre. 
El día en que de verdad tuvo sentido el infinito. 
 
Incluso si la esencia especiada del licor 
trae consigo tu retrato 
y el recuerdo de los dos deshaciendo 
nuestros preciosos pasos, uno tras otro, 
dos derrotados rastreadores de migas de cuento de hadas, 
es con el acre del laurel, mi amor, 
cuando nunca dejas de hacerte presente. 

 
La repetició "el acerbo del laurel" i "el acre del laurel" al principi i al final del poema 
tanquen  la  línia  de  les  vivències  dels  amants  formant  un  cercle  que  suspèn  la  seva 
temporalitat. La bellesa assolida en el món no és més que una evocació de la bellesa 
que anhelem  i  que ens  transcendeix. Un desig d'eternitat que  requereix  esforç,  que 
exigeix  prendre  les  experiències  com  avançaments  de  l'ideal.  La  sinonímia  entre 
"acerbo"  i  "acre"  (aspre)  i  el  subjecte  d'enunciació  (caràcter  de  l'ànima  o  de  la 
paraula) reforça  l'analogia  i manifesta el poder de  la poesia com a mitjancera entre 
l'aquí i l'ara i el més enllà. 
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D'altra  banda,  el  principi  d'analogia  informa  la  finalitat  de  la  creació  poètica, 
conjurant la temptació de dir alguna cosa mitjançant el poema. En la poesia de l'Ester 
no hi ha un assumpte independent del poema, respecte del qual el poema és el mitjà 
d'expressió. Al contrari, la composició del poema subsumeix l'assumpte, i encara que 
sempre  queda  cert  grau  d'impuresa,  sobretot  per  l'ús  del  vers  lliure,  tendeix  a 
dominar  la  forma  sobre  el  contingut. Tal  com afirma  l’Ester  en  la  seva  Introducció: 
«(...) a partir de la ordenación convencional de formas, narraciones y descripciones –a 
menudo nada  convencionales–,  pretende  activar  un proceso de deconstrucción que 
subraye  la  verdad  fundamental  que  cohesiona  el  poemario:  la  rotunda,  tremenda 
soledad a que nos condena el nacimiento, por paradójico que parezca» (pàg. 13). No 
hi  ha,  per  tant,  un  sentit  utilitari  del  poema.  L’Ester  no  escriu  el  seu  poemari  per 
ensenyar‐nos una veritat, per ampliar  la nostra consciència o per millorar  la nostra 
conducta  moral,  sinó  pel  plaer  d'escriure’l.  Per  tant,  no  té  sentit  preguntar‐se  per 
l'argument de la seva obra o d'un poema en particular. 
 
En  canvi,  sí  que  es pot preguntar un per  la  impressió que deixa  en  el  lector.  I  aquí 
trobem un altre dels trets de la seva poètica, el principi de l'efecte. La veritat que clou 
dins la vida només és accessible a través de la bellesa que assoleixi la seva expressió. 
D'aquí  l'interès de  l'Ester perquè  la bellesa  sigui  l'ideal  que domini  el  poema.  I  per 
aconseguir  excitar  el  nostre  esperit  limita  l'efecte  de  cada  poema  a  una  única 
impressió,  que  aconsegueix  amb  la  brevetat  del  poema,  l'ús  de  repeticions,  una 
posada  en  escena  on  s'evita  la  vulgaritat  encara  que  prevalguin  els  elements 
mundans,  una  versificació  amb  un  marcat  sentit  rítmic  que  deixa  una  empremta 
sonora en el lector, la contraposició d'idees reforçada amb al·literacions (l'ús de l''a' 
amb la qual comença l'alfabet i imprimeix un tret adànic a les paraules que articula), 
les  metàfores  amb  sentits  indefinits,  que  es  resolen  al  final  del  poema  amb  un 
simbolisme discret que revela al lector el significat del poema.  
 
Així,  en  un  altre  poema  admirable,  entitolat  "Rusticus",  un  adjectiu  de  la  llengua 
llatina que evoca la vida solitària del camp, es mostra com asímbol del superflu de la 
nostra civilització. Un poema encapçalat per una cita del primer vers de La terra erma 
d'Eliot que diu així: 
 

Abril, de tots els mesos el més cruel 
 
i  que,  com  declara  l’Ester,  s’alimenta  de  la  "riquesa  metafòrica  descriptiva  de 
l'extermini natural": 

 
 
Eros 
XXIII 
RUSTICUS 
 
Déjame habitar el páramo 
que resguarda los mojones de mi frente, 
con el poste de tu nuez de bienvenida 
y como cerca a un tacto otro que el mío 
la brida de tu esternón, 



 7 

el cinto de tu escápula. 
 
No aviste más marjal este grumete. 
No conozca campiñas ni sembrados. 
Azadas, vergeles, surcos, siegas: 
Copioso procrear de fruto grácil. 
 
No, no es esto lo que quiero. 
A mí dame maleza, dame arbusto. 
Yermo ronco con sed y altivo. 
La púa que si atina te hace sangre. 
 
A mí dame nada 
Más que esa tierra baldía. 
A mí dame nada 
Nada más que páramo. 

 


