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L’obra de Jordi Sarsanedas ha estat objecte d’un estudi

Jordi Sarsanedas
contra la nit

A S S A I G

J O A N T R I A D Ú

Francesco Ardolino,
La solitud de la paraula. Estudi sobre
l’obra narrativa de Jordi Sarsanedas.

Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona, 2004.

A
questa extensa, profunda-
ment travada (i original hic et
nunc en el mètode) intervenció
del professor Francesco Ardo-
lino en l’historial crític autòc-

ton sobre la narrativa de Jordi Sarsane-
das evidencia, em sembla, unes man-
cances d’aquest historial crític, en un
període que s’allarga més de mig segle.
Sarsanedas, en efecte, es va
presentar en societat com a
narrador l’any 1950, a l’alt
franquisme doncs, encara, a
la revista il·legal Ariel, a
disposició dels pocs que la
tenien i d’uns quants més
que la llegien i hi entenien.
Era el Mite de la gosseta entre
altres coses. Al cap d’un any
(però continuem mo-
vent-nos en els terrenys es-
trets però molt aprofitats
d’aquell remot “passat
quan era present”, per
dir-ho amb Maurici Serra-
hima), van aparèixer, ara
en una edició passada per
censura, dos mites més i el
suara esmentat, antologats
i precedits de sengles pre-
sentacions crítiques (p.
LVIII i 1557/58). Llavors al-
guns dels mites encara no
havien estat escrits. Això és
prehistòria.

Vaig on volia anar. En la
presentació de Mites (p. 48)
Francesc Ardolino hi es-
criu: “Mites és unànime-
ment considerada l’obra
central de la producció
narrativa de Jordi Sarsane-
das. De bell antuvi ho de-
mostra la presència d’una
bibliografia crítica d’una
certa consistència que con-
trasta amb la dispersió
fragmentària (o amb l’ab-
sència) dels estudis sobre
les altres obres de l’escrip-
tor”. Exacte, i d’això em
queixo i ho considero gairebé inexpli-
cable (però tot està, ho reconec, d’aquest
gairebé, com digué Riba un dia). A Ardo-
lino, que no li passa res per alt, li “capta
l’atenció” que dels assaigs que compo-
nen el llibre d’homenatge titulat Sobre
Jordi Sarsanedas, aparegut tres anys des-
prés que li fos atorgat el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes, només tres dels
vint-i-un treballs tracten de la narrativa
de l’autor.

LA NOVEL·LA ‘EL MARTELL’
Si en parlar de narrativa ens deixem anar
a concretar més (cosa que sovint a la
crítica sembla que li costi una mica) ens
trobarem amb el novel·lista i, és clar,
amb El martell. Ardolino diu (p. 168/169)
que El martell “no ha tingut gaire ressò a
la crítica literària catalana” i de l’exi-

gència científica del seu estudi (una tesi
doctoral, d’altra banda) no es deixa res
quant a les causes ni en l’enumeració
del contrapès de les excepcions, la més
al dia i l’aportació més completa de les
quals és l’estudi de literatura comparada
de Carme Gregori, L’existencialisme en les
novel·les de Jordi Sarsanedas. Ara bé, aquesta
excepció apareix en el primer congrés so-
bre el tema, a la Universitat de València
celebrat fa quatre dies (per als que venim
de lluny), l’any 1997. Si anem al temps
de la publicació de la novel·la, pel juny
del 1956, veurem que potser es pot afe-
gir al comentari d’Ardolino que El martell
va tenir, en efecte, poc ressò; però en va
tenir de negatiu de certa importància,
tots, és clar, recollits per Ardolino. Em
refereixo a Joan Sales, l’editor, i a Joan

Perucho. Sales es queixava de “l’experi-
ència dolorosa” de l’edició de la novel·la
i Perucho hi trobava a faltar “la veritat
poètica” (Mites) i la “veritat humana”
(Dues noies) o almenys no n’hi troba prou.
Ardolino també recull, naturalment el
que hi hagué de ressons positius, que són
en aquells moments molt menys resso-
nants: el de Pere Calders (des de Mèxic,
per carta almenys) i el meu, de moment
en una revista, Forja, de circulació molt
limitada, com a òrgan o butlletí d’una
entitat privada. A la segona edició, que
es va fer esperar 25 anys, hi vaig posar el
pròleg, al qual Ardolino, segurament
amb raó, li retreu el que anomena
“contradiccions encomiàstiques” i en
dóna exemples (peccata minora, en diu,
confessor benèvol).

No voldria caure ara en l’error im-

perdonable de pretendre resumir un lli-
bre que és un treball magistral, tant com
ho pot ser, en grau màxim, l’estudi de
l’obra de qualsevol gran escriptor de
qualsevol literatura. Ja sap Ardolino
que a mi no m’han fet mai por els en-
comis. Voldria que acceptés aquest,
perquè, com els altres, és pensat, des-
prés d’hores llegint i amb 60 anys de
crítica a l’esquena; una crítica sovint
tan escollida que un dia em vaig sentir
dir per Riba que no anés més enllà de la
meva fama. El llibre té prou patrons i
l’autor sabia el que volia fer i ho ha fet.
Ha tractat la narrativa de Sarsanedas en
termes de projecció internacional,
oberta pel que és i furgada pel que de-
mana, a fons, un escriptor que, en l’o-
bra insígnia de tot l’estol de la seva

narrativa, diu que la llum
ordenadora l’esperarà de
Déu i que a 80 anys decla-
ra que el món existeix per
ser mirat.

Francesco Ardolino ha
dit que se li feia estrany
que a Catalunya encara
s’hagi de reivindicar el
nom de Jordi Sarsanedas,
però es refereix al prosista.
És massa cert. Crec, de tota
manera, que a qualsevol
literatura, en graus diver-
sos segons el nombre po-
tencial de lectors, hi ha
escriptors narratius que,
almenys en vida, són menys
reconeguts socialment i
fins i tot críticament que
altres de més abundosos i
més planers. Per algun no
sé què Sarsanedas, per
exemple, va traduir Franny
and Zooey, com ens fa pre-
sent (i de quina manera!)
un altre d’aquests –vull
dir dels que valen més que
no pesen i hom no hi re-
para prou–, Carles Torner
a la prosa de Mite de la noia
que llegia Salinger, a la mis-
cel·lània d’homenatge So-
bre Jordi Sarsanedas. Salin-
ger no sol tenir tants es-
ments, ni a casa seva ni pel
món, com Hemingway, i
tanmateix, el que és jo...

ANÀLISI OBJECTIVA
Amb La solitud de la paraula
Francesco Ardolino ha fet

aflorar tota la narrativa de Jordi Sarsa-
nedas, des de Contra la nit d’Oboixangó
fins a L’Eduard el mariner i el país de sota
l’aigua, n’ha fet una anàlisi objectiva i
crítica, tot esmentant i tenint en
compte allò que n’ha estat dit, especi-
alment, no cal dir-ho, d’obres mestres
crucials, com ara Mites i El martell, i fi-
nalment n’ha proposat “un model de
lectura” i n’ha extret unes personalís-
simes i fonamentades consideracions
que anomena Retorn a l’autor, per arribar
a unes raonades, impecables, Conclusions
i amb elles a les 357 pàgines del llibre.
Una apassionant contribució crítica
que s’afegeix amb escreix, no al reco-
neixement de Jordi Sarsanedas, que l’ha
tingut i el té, sinó que corregeix la
mancança de coneixement global d’u-
na part molt important de la seva obra.

N A R R A T I V A

L’impuls
de l’amor

A N N A T O M À S

Pau Faner, Aetara.
Euxina. Barcelona, 2004.

C
om deia Kavafis al poema
Ítaca, la durada del viatge va
en paral·lel a l’augment de la
saviesa, de l’empatia. Les
anades pel món permeten

conèixer-se a un mateix i sobretot im-
pregnar-se d’altres costums, d’altres
cultures: “No forcis gens la travessia. És
preferible que duri molts anys, que si-
guis vell quan fondegis l’illa, ric de tot
el que hauràs guanyat fent el camí”,
deia el gran poeta grec. Ferit d’amor, el
protagonista d’Aetara, Nigresaetas,
partirà en un llarg èxode per la Me-
norca de fa milers d’anys, una illa de
cales protegides per roques que s’ha
menjat el vent, barrancs i pedregars,
aiguamolls i dunes plenes de càrritx.
Viurà mil aventures, coneixerà dife-
rents clans, patirà la fam i la mort de
companys, i ens demostrarà un cop
més que la riquesa no està a arribar al
destí marcat en iniciar el trajecte, sinó
en l’aprenentatge adquirit durant el
bell recorregut.

L’escriptor i dramaturg Pau Faner
(Ciutadella, 1949) és autor d’una
trentena de llibres, entre els quals
Contes menorquins, Un regne per a mi,
Lady Valentine i Fins al cel. Amb la seva
obra ha participat en la renovació de
la narrativa illenca, a més de ser con-
siderat l’introductor del realisme mà-
gic. Entre els nombrosos guardons
rebuts, hi ha el Ciutat de Palma, el
Sant Jordi, el Josep Pla i el Víctor Ca-
talà. A més, compagina la seva dedi-
cació a la literatura amb una altra
passió artística: la pintura.

UN QUADRE D’AMORS
Ara ens presenta el seu darrer títol,
una obra que, segurament pel ves-
sant plàstic de l’autor, s’erigeix en un
preciós quadre de la vida dels habi-
tants del fictici clan de Nora, un po-
blat on tots es deuen els uns als altres
i, per tant, no es pot gaudir en ex-
clusiva de l’amor del qui s’estima.
Aetara, l’enamorada de Nigresaetas,
és filla d’Icesta, que al seu torn esti-
ma Aspri. Un bon dia els quatre de-
cideixen marxar de Nora i fundar la
seva pròpia tribu, per poder dur una
vida monògama. Però una tempesta
els fa naufragar i són acollits per un
altre poblat. Aetara s’entendrà amb
un altre i, com que cap dolor és
comparable al de la ferida del cor,
Nigresaetas partirà en una llarga
travessia seguint l’estrella del Nord.
Però l’amor vertader no mor mai.
Després de mil aventures es retroba-
ran i, com auguraven els antics, la
seva estima traspassarà la mort.

Trepidant i rica en detalls, la no-
vel·la de Faner destaca per les imatges
visuals que és capaç de crear amb les
paraules. El lector contempla una
Menorca verge i paradisíaca alhora
que se sent immers en el frenesí de la
cacera del clan Mart, els habitants del
qual dormen de dia i empaiten bès-
ties de nit, o assistint a la cerimònia
de veneració de la Mare Terra. Amena
i plena de savis coneixements ances-
trals, ens recorda un cop més que
l’amor és el bé més preuat.


