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El pintor i poeta Albert Ràfols-Casamada

Un instant
a la finestra

P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

‘Signe d’aire’
ens permet
veure, per
primera
vegada, com
evoluciona
el poeta

Albert Ràfols-Casamada,
Signe d’aire. Obra poètica,

1939-1999. Proa.

Barcelona, 2000.

U
na finestra és un es-
pai més que sugge-
rent, ja que per al
pintor pot esdevenir
un quadre en si.

Matisse la va explorar fins al
màxim. I d’ell li ve a Albert
Ràfols-Casamada (Barcelona,
1922) aquesta passió per l’es-
pai clos, emmarcat, que repre-
senta la finestra, tant per
mostrar allò que esdevé ampit
enfora com per reflexionar so-
bre el que passa cortines en-
dins.

Proa ens ofereix un nou ter-
rabastall rafolsià, sota el ma-
teix títol del volum que va pu-
blicar Edicions del Mall el
1976, on es recollia l’obra, en-
tre el 1968 i el 1976, del fins
aleshores només conegut com
a pintor. Més de mil pàgines de
textures, colors i moments
empaitats al temps. Si en
aquell moment es descobria
un poeta avantguardista a un
nivell semblant al de Joan
Brossa, llavors l’únic que era
titllat amb aquest adjectiu
–devora J.V. Foix, a qui Ràfols
cita contínuament i, fins i tot,
li dedica un acròstic–, ara
se’ns presenta amb un corpus
que sobtarà més d’un, pel
gruix i per la voluntat poètica.
A més, tenim aplegats tots els
poemes que va compondre del
1939 al 1967, a banda de molts
d’inèdits de la seva era com a
poeta i pintor, del 1976 fins
ara. La introducció estadística
de Ramon Balasch ja ens ad-
verteix que el 48 per cent dels
versos són pràcticament nous
pels lectors.

De tota manera, abans de
començar la síntesi d’aquest
volum, cal aportar dues notes
que determinaran el que vin-
drà, ja que ens trobem davant
la creació en vers d’un poeta i
pintor. Balasch ens introdueix
una cita de Carles Riba prou
esclaridora, per separar defini-
tivament una cosa de l’altra:
“Els intents d’una poesia pu-
rament gràfica han estat això,
intents, que han fallit, han
servit només per demostrar
que no podia ser; la poesia no
és gràfica, és per la veu huma-
na”. No per això el poeta deixa
de ser un artista. Miquel Bauçà
al llibre El canvi ho demostra
quan s’entesta a definir què és
l’art, tot assegurant que ell és
un artista: “Jo tant quan dor-
mo com quan poso una bom-
beta o miro la CNN o faig cua
al metge; sóc artista”.

La poesia de Ràfols-Casama-
da es nodreix de la seva ma-
teixa pintura. I si alguns han
afirmat que aquesta –Eudald

Tomasa, per exemple, a l’Àlbum
Ràfols-Casamada (Quaderns Cre-
ma, 1994)– es pot comparar a
l’obra de Rainer Maria Rilke
dels Nou poemes, podríem esta-
blir que la poesia de Ràfols és
eminentment rilkeana, per
simple sinergia.

FINESTRA ENDINS
En el terreny dels símbols, n’hi
ha un seguit que produeixen
l’efecte d’unitat en tota l’obra
de l’autor, des del seu primer
poema a Capellades, del 1939.
La finestra mateixa, la passió
per instants determinats (la
majoria de les composicions
duen per títol un moment del
dia, un mes, un indret...), les
ombres i llums, els colors
(preferentment el blau, el
blanc i el gris) i l’aire es mouen
per poemaris i versos. En es-
sència, Ràfols s’acosta a l’abs-

tracció a través dels detalls
quotidians, com una manera
de fer sortir el seu jo, amagat
darrere cadascuna de les pàgi-
nes de Signe d’aire. El record, la
distància, com ell l’anomena,
suposa la matèria de la majo-
ria de les seves pàgines. I ell és
l’“esguard callat / que impassi-
ble observa” (Viatge, dins Angle
de llum, 1984).

Des del punt de vista formal,
la inexistència de puntuació
des de París: boira i distància
(1950) serà un element cabdal,
devora els espais en blanc i les
elipsis, com a motius per dotar
de significat els seus poemes
mentre treu verbs i paraules
per a ell innecessaris. Ràfols,
segons l’estètica de les avant-
guardes (Mallarmé al capda-
vant) operarà per juxtaposició,
esgranant conceptes amb el seu
doll de matisos i escenes que

van l’un darrere l’altre. La cin-
quena part dels Perfils de flama
del llibre Hoste del dia (1994) és,
possiblement, un dels seus po-
emes millor construïts en
aquest sentit, tot començant
amb dos versos reveladors en
altres coses ja descrites: “L’as-
pecte de les coses com una idea
externa / de les coses”. I aquí es
refereix al gotim, el silenci i la
pluja que es lliguen, se separen
i conflueixen en els dos versos
finals: “La idea del gotim es
confon amb el cant de / la pluja
i el blau d’aquests núvols”. Rà-
fols ens deixa com al principi,
amb la pregunta a l’aire sobre
allò que pretén dir-nos si és que
hi ha un significat darrere tot
poema. Creiem que ell pensa
que existeix, ja que el fet de
mirar darrere el mirall bretonià
és una altra de les seves cons-

tants. Antoni Marí al llibre so-
bre Ràfols abans esmentat ens
diu, fent referència a aquest fet:
“És com si ens faltés algun ele-
ment, sintàctic o morfològic,
per a la seva perfecta com-
prensió, com si el seu sentit
quedés deturat o en suspens,
mentre esperem que algú l’a-
cabi o el tanqui”. El mateix
pintor i poeta ha dit diverses
vegades que si bé quan pinta
sap allò que vol transmetre, els
mots, sovint, se li descontrolen.

FINESTRA ENFORA
Signe d’aire ens permet veure,
per primera vegada, com evo-
luciona el poeta, com passa del
desencís per la creació que va
suposar la dictadura franquista
–i qualsevol govern autoritari–
i el seu sentiment de romandre
a una presó, a l’alliberament
trobat durant la seva primera

estada a París, el 1950. Amb Jo-
sep Palau i Fabre observem un
exemple similar al de Ràfols, ja
que l’un i l’altre veuen en la
capital francesa, pels mateixos
anys, la ciutat que abans era
Barcelona. Cal esmentar aquí
una certa connexió d’un parell
de poemaris d’ambdós poetes,
entre la Teoria dels colors, de Pa-
lau, i el Calendari dels colors
(1975-76) i Policromia o la galeria
dels miralls (1999), de Ràfols, tres
dels llibres en vers catalans on
millor s’expressa la poètica del
roig, del groc, de l’ataronjat i el
blau.

Més tard, Ràfols extremarà, a
partir de Laberint (1968), la for-
ma del poema, tot jugant amb
els mots i la seva distribució
dins la pàgina, amb associaci-
ons de paraules, poesia auto-
màtica i altres tècniques d’a-
vantguarda que va gairebé
abandonar a Episodi (1981). És
llavors quan apareix el Ràfols
més poètic. Si fins a aquell
moment s’ha dit que el seu vers
es nodria principalment de
l’art mateix, Paranys i raons per
atrapar instants (1981) suposa un
autèntic impàs, ja que comença
a elaborar un discurs plena-
ment poètic. Marí assegura que
la poesia de Ràfols no té res a
veure amb el seu art. Tomasa,
que tota ella és pintura. Real-
ment, tots dos tenen part de
raó, segons el període que ana-
litzem de l’artista. Tanmateix,
el poema Sol de tarda, del volum
Territori de temps (1979) consti-
tueix un bon exemple per ex-
plicar el transvasament de l’un
a l’altre. Aquí hi apareixen una
escena completa, amb els seus
personatges –Schönberg, Mo-
randi, Woolf, a més d’ell ma-
teix, com sempre– i una musi-
calitat intrínseca que fa lliscar
la paraula per tots els detalls on
s’atansa, quasi dins el somni:
“Transparència d’instants / es-
clats se superposen / camins
callats / retalls de somni”.

Tot el que editarà i guardarà
al calaix després del poemari
esmentat és una densa i fructí-
fera reflexió sobre el temps, que
és el que realment compta a
l’hora d’aglapir el gest precís del
poema, la seqüència evocadora.
Mirarà endins i mirarà enfora,
sempre des de la finestra estant.
Repassarà cada racó del seu
jardí i, com tot poeta amb ga-
nes de sobreviure, explicarà, un
a un, tots els símbols que han
marcat la seva dilatada trajec-
tòria, com l’inquietant signe
d’aire, que és “el cos de la dis-
tància” (Esgrafiats, 1991) o allò
que va “passant / entre / les fu-
lles” (El color de les pedres, 1989).
És a dir, aquell ens que s’escola
per la finestra i no es veu, però
roman allà, passa i se sent. Per-
què “La pintura –i també la
poesia– és una forma d’esbor-
rar / la distància, de fer present
la memòria” (Distància: espai de
la mirada o àmbit del record, dins
Versos diversos, 1984-1990).


