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El poeta Jordi Sarsanedas

La llum, de bat a bat
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Jordi Sarsanedas,
L’enlluernament, al cap del

carrer. Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

L’
any 1989, el poeta
Jordi Sarsanedas
publicava el vo-
lum d’obra com-
pleta Fins a cert

punt, que aplegava i endreça-
va tota la seva producció líri-
ca fins al punt d’aquell any.
Estic convençut que, en un
país sovint més d’enraonies
que no pas d’(en)raonaments
com és ara aquest nostre,
molts hi devien voler veure
un testament poètic més que
no pas un valuós testimoni
poètic de més de 40 anys. La
dècada que separa aquell lli-
bre recopilatori de l’esplèn-
dida represa de Cor meu, el món
potser fins i tot va servir per
confortar l’ànim de crítics
miops i àvols lectors dels que
xalen de valent enterrant au-
tors, ja siguin de prestigi, ja
siguin novells. Una dècada
compromesa i agra, en l’ex-
periència de l’home, que n’ha
sabut donat clarícies llumi-
noses en els dos llibres més
recents, i, en especial, en el de
fa dos anys.

El cas, però, és que
l’obra en vers de Sar-
sanedas –que ha tin-
gut, en efecte, un
desenvolupament ir-
regular quant a la
producció– està vi-
vint el seu moment
més dolç. El llibre an-
terior ens va presen-
tar (re-presentar, més
aviat) el poeta de
llengua rica i àcida,
cada un dels poemes
del qual s’aguanta
dret sense necessitat
de la colla que l’a-
puntala. Per a mi,
L’enlluernament, al cap
del carrer no és una
obra tan rodona com
la precedent. I, tot i
això, no deixa de ser
un gran llibre de poe-
mes, fet de densitat
moral i d’intel·ligèn-
cia i no pas de pell
prima i de mirada so-
miadora.

El primer que sobta d’a-
quest llibre és el títol, és clar:
a mi, els títols de Sarsanedas
em costen, i aquest encara
més. No m’acaben de fer el
pes. Ben al contrari de Brossa,
de qui admiro ferventment la
capacitat tituladora i, en
canvi, me n’interessa força
menys l’obra. L’enlluernament
a què fa referència el títol és

el que té lloc al cap de molts
carrers de l’Eixample barce-
loní, amb el sol que hi peta
baix i de biaix i que us encega
tot d’una. Aquest “cop vibrant
de llum”, però, té una repre-
sentació molt minsa (es limi-
ta, de fet, al poema homò-
nim), perquè el que pesa de
debò en aquests versos és la
llum. D’una banda, una llum

serena, de tarda, ma-
dura i quallada, pas-
tada amb mans velles
d’anys i desenganys; i,
de l’altra, una llum
reveladora, un guspi-
reig transcendent,
que es congria en el
“buf de llum” d’una
casa on es fa dissabte
–una mena d’anunci-
ació de Fra Angelico
d’estar per casa, en el
millor sentir domès-
tic de l’expressió– o
que ens espia des de
“la mirada que mira
amb una llumeta a
dins” del nadó que
tothom admira. Llum
de veritat: “Que sigui
de debò / finalment la
lluor que tremola / al
clot de la mà amb què
espero, / esperes,
sempre al llindar”.
Llum substancial,
vertebral, però també
llum d’ornament que

compon belles miniatures
com aquesta: “S’aquieten les
mans damunt la gira / i l’ai-
gua manté viu, només, un cuc
de llum / al si encantat de
l’almorratxa”.

Acabo de parlar de desen-
ganys i, una mica més amunt,
de poesia feta de densitat
moral. L’enlluernament, al cap
del carrer és una mostra de

sàvia experiència, humana i
literària. Llibre de molta vida,
de molts registres de vida,
molt més esperançador que
no pas l’anterior: en la balan-
ça de l’actitud, el platet de la
joia decanta cap amunt el del
dolor. Obre el llibre un poema
sobre el naixement; el clou
una referència magnífica so-
bre aquella mort que anem
gestant en vida i que va tenir
un assidu conreador en Vicent
Andrés Estellés: “Sota la dut-
xa, / desensonyat quasi del tot,
/ amb el feix d’aigua tèbia dins
el puny / i una llarga i dubtosa
indiferència, / rentes curosa-
ment, avui també, el cadàver”.
Entre l’un i l’altre, poemes
que glossen l’acumulació de
pèrdues de l’existència; pèr-
dues que conformen, també,
el “nucli dur, / imperiós i ate-
morit, / d’ésser només jo”:
“allò que he perdut i a què
pertanyo”. Poemes que regis-
tren els vaivens de la civilitza-
ció però que, alhora, celebren
la vida domèstica, recollida;
que al·ludeixen a la continuï-
tat de la història i a la neces-
sitat de vetllar la memòria.
Poemes que busquen “el dring
antiquíssim, radical, / de con-
viccions que ens justifiquen”.
Poemes com minucioses foto-
grafies, en què el poeta és un
i tots a la vegada (vegeu el
salvatià Cada còdol de la glera).
Poemes, per descomptat, molt
ben escrits: ferms, ben falcats,
de ritmes eclèctics, construïts
amb belles imatges que, de
cap a cap del llibre, arriben a
enlluernar, tot i que –dei-
xeu-m’hi insistir una vegada
més– és el pòsit de llum de
l’aplec el que, al cap i l’últim,
acaba prevalent.

ROBERT RAMOS

Antoni Pladevall i Arumí

Doble temps narratiu
N A R R A T I V A
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Antoni Pladevall i Arumí, La
lliça bruta. Galerada.

Cabrera de Mar, 2001.

F
ins no fa pas gaire, de
l’escriptor Antoni
Pladevall i Arumí
(Taradell, 1961) no-
més coneixíem, com

a creador, la seva participació
en el llibre col·lectiu de poesia
6 poetes 83 (premi Amadeu
Oller 1983). L’any passat, pe-
rò, es donà a conèixer com a
narrador amb el dietari La
mentida original, publicat per
Emboscall Editorial i, fa poc,
Galerada ha editat La lliça
bruta, la seva primera novel·la.

D’entrada, cal dir que
aquesta obra, construïda amb
un gran rigor estilístic i es-
tructural, ambientada en uns
paratges ficticis de pagès, pe-
rò identificables amb la plana
de Vic, i situada en una època
relativament recent (anys
vuitanta), és més que un sim-
ple exercici formal i lingüís-
tic. La seva sòlida estructura
es basteix al voltant de dos

pilars temporals i cronològics
que se superposen els uns als
altres. En els capítols senars,
l’autor mostra, en present,
l’atmosfera d’un temps de se-
ga, un estiu molt calorós car-
regat de premonicions, de fa-
tum. En els capítols parells, en
canvi, Pladevall ens va infor-
mant, en passat, dels antece-
dents dels personatges prin-
cipals del drama, que són, en
substància, figures de
dimensió tràgica marcades
per unes circumstàncies ad-
verses que els condemnen a
lliurar-se a la passió més bru-
tal i primitiva en un entorn
que, retratat amb lirisme,
contrasta vivament amb l’a-
trocitat de les seves vides. La
tècnica dels dos temps narra-
tius en paral·lel a la manera
de Faulkner, l’univers literari
del qual no és llunyà, salvant
les distàncies, del de Plade-
vall, serveix a l’autor per do-
sificar hàbilment la informa-
ció i desvelar lentament l’e-
nigma que ja planteja a l’ini-
ci. L’arquitectura narrativa té
la seva clau de volta en el ca-
pítol VIII, el nus de la història,
que a partir d’aquí avançarà
amb un pathos in crescendo fins

a desembocar en una conclu-
sió catàrtica.

Lluny del simplisme i del
maniqueisme, l’autor matisa
la psicologia turmentada dels
personatges i carrega de sim-
bologia molts dels elements
que els envolten. Cal destacar
l’aparent antagonisme, sem-
blança en el fons, que existeix
entre en Blai i en Miquel, els
personatges centrals. El pri-
mer és un conco esquerp i
solitari turmentat pel sexe. El
segon, un adolescent, defici-
ent mental, mancat de l’afec-
te patern, que s’aixopluga en
la seva mare, la Neus, una
dona molt sacrificada i paci-
ent. Tots dos són uns éssers
mancats, obsedits psicològi-
cament fins a la desesperació
per la falta d’afecte. L’un i
l’altre tenen també una rela-
ció especial amb els gats, que,
com la resta d’animals que
apareixen en el relat, funcio-
nen com un element desvela-
dor de la bestialitat humana.

LLENGUATGE ADIENT
Un univers com aquest havia
de tenir correspondència
amb un llenguatge adient.
Pladevall sap treballar molt

bé, narrativament i expressi-
va, la bellesa de la llengua de
la plana de Vic. La riquesa de
vocabulari es pot apreciar en
formes verbals tan boniques
com ara cendrejar i puntejar o
en una altra de tan original
com culbufar. També les fra-
ses fetes, els col·loquialismes,
els exabruptes i certes for-
mes dialectals perfilen enca-
ra millor el món dels perso-
natges.

En el pla estilístic, La lliça
bruta mostra també una gran
cura en la construcció de les
frases per tal de crear un

tempo intern. Els
pensaments i els
parlaments dels
personatges, per
exemple, s’inserei-
xen en cursiva dins
de l’oració de la
veu del narrador i
passen, així, com
un tot indissocia-
ble, a formar part
del mateix discurs
narratiu. D’altra
banda, la presència
d’una oració sim-
ple després d’una
de més complexa
crea una tensió
dramàtica molt
aconseguida, com
és el cas del final
del capítol V: des-
prés d’un fragment
violent, figura un
punt i a part, i, tot
seguit, només

aquestes paraules: “La rendi-
ció davant la primera acàcia”.
Aquesta frase, sense verb, sen-
se descripció de cap acció, està
carregada de poesia i a la ve-
gada té la funció de reblar el
capítol.

La lliça bruta transcendeix,
per la seva categoria literària
i pel rerefons psicològic que
presenta, l’ambient on s’em-
marca i esdevé una novel·la
magnífica que col·loca de ple
dret Antoni Pladevall i Aru-
mí entre els narradors cata-
lans a tenir en compte a par-
tir d’ara.


