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Què són els
sentiments?
Oscar Brenifier
Estàs gelós dels germans?
És millor estar sol o amb
amics? Et fa por parlar da-
vant la classe? És bo estar
enamorat? Com saps que
els teus pares t’estimen?
Aquestes i més preguntes
tenen resposta en la sèrie
de llibres per fer pensar i
fomentar el diàleg entre
infants i adults.
(EDITORIAL EDEBÉ. 14,50 €)

Lleig + Guapo
Antonio Koch i
K. Shimura
Un autor italià expert en
teatre i l’il·lustrador japo-
nès Keisuke Shimura unei-
xen esforços en aquest
àlbum que vol mostrar
que quan els pols oposats
s’ajunten tot es fa més in-
teressant. Il·lustrat en
blanc i negre, el llibre
deixa un regust inquietant
per als lectors.
(EDITORIAL THULE. 12,50 €)

Explica’m un
conte...
C. Cardeñoso
Recull d’alguns dels contes
d’Andersen amb il·lustraci-
ons de J.M. Lavarello. El
vestit nou de l’emperador,
Polzeta, La nena dels llu-
mins, La pedra foguera
màgica i La reina de les
neus. Lectura clàssica de
sempre acompanyada de
cuixé i il·lustracions d’avui.
(TIMUM MAS. 13,95 €)

No és la
cigonya!
Robie. H. Harris
Àlbum que vol respondre a
les preguntes dels infants
sobre la descoberta de la
vida. Un llibre que, sota
l’aparença de ser només per
als més petits, acaba sent
una bona eina per a aquells
que a casa o l’escola han de
proporcionar educació se-
xual sense confusions.
(SERRES-RBA. 15 €)

La sensacional
història del
món
Neal Layton
Àlbum amb retallables,
llengüetes i peces mòbils
que explica en imatges i
sensacions l’origen del
món tal com el veu un in-
fant. Teoria de l’evolució en
versió dinàmica, des del
Big Bang fins a l’actualitat i
també amb tocs d’humor.
(LA MAGRANA - RBA. 18 €)

Quin gran
invent!
Marcia Williams
Àlbum sobre els inventors
més cèlebres. Utilitzant un
recull en vinyetes, hi aparei-
xen Gutenberg, Edison,
Marconi, Graham Bell. Què
seria dels TGV sense els
trens de vapor, de les bom-
betes de baix consum
sense la primera bombeta
o dels telèfons mòbils sense
el primer tam-tam elèctric?
(EDITORIAL BEASCOA.14,95 €)
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Contrael temps
LanarrativadeSarsanedasnos’enténsense ‘Mites’ i la
seva líniapoèticaestàsituadaentreMaragall iPapasseit

A les Cròniques de Nàrnia
de Lewis —en particular, en
el volum El lleó, la bruixa i
l’armari, de 1950—, la porta
d’un armari representa el
pas entre la realitat com la
coneixem i l’altra realitat, la
del món de Nàrnia. En un
conte de Sarsanedas que
forma part del recull El balcó
(1969), Els dos caps de la fo-
radada, l’habitació d’hotel
on és un home i una cova on
ha trobat empara una dona
tenen com a element comú
la foradada del títol, un espai
buit per a una connexió que
mai no s’estableix.

Em sembla que aquesta
imatge pot explicar la tensió
que domina la narrativa de
Jordi Sarsanedas. Tot amb
tot, no crec que això repre-
senti la duplicitat de l’ànima
de l’escriptor, sinó que més
aviat demostra els seus es-
forços per la recerca d’una
unitat a partir d’una doble
arrel cultural. “Sóc postnou-
centista i postsurrealista”,
va declarar en una entrevis-
ta d’ara fa una dotzena
d’anys, i la seva producció
més recent ens ho confirma.
A Una discreta venjança, el
seu darrer recull de contes,
premi Ciutat de Barcelona
2005, ens diu que “la veritat
no depèn pas de la versem-

blança”, i ens palesa el mag-
nífic viatge d’anada i torna-
da de la seva prosa, des del
món màgic dels Mites fins a
les confluències amb l’exis-
tencialisme.

Després ve l’esquematis-
me dels crítics, que intenten
posar a prova les seves teo-
ries sobre els textos i mal-
grat els textos. Sempre
m’ha fet gràcia citar Manu-
el de Montoliu, que, l’any
1954, dedicava una resse-
nya a Mites amb un títol es-
fereïdor: Un escritor bicéfa-
lo. (Sarsanedas encara no
tenia 30 anys i no podia
imaginar que el mateix
Montoliu pocs mesos des-
prés, al mateix diari, també
qualificaria Foix de poeta bi-
fronte.) Ara bé, ¿és lícita
una lectura de la prosa de
Sarsanedas segons el codi

binari realitat vs. altra reali-
tat, veritat vs. misteri, etc.?
Segurament sí, i es podria
començar amb les seves
dues novel·les, El martell i
La noia a la sorra, però
seria francament inútil, per-
què significaria no adonar-
se que el nucli essencial no
es troba en els dos caps de la
foradada del conte que
abans he recordat, sinó en
la foradada mateixa.

Per parlar de Sarsanedas
com a narrador, senzilla-
ment ens hem de remuntar
als Mites, que són l’obra
única d’un gènere nou que
no ha tingut cap continuació
remarcable ni per part de
Sarsanedas ni per part d’al-
tres escriptors, però que pro-
dueix una força centrípeta al
voltant de la qual s’organit-
za tota la prosa de l’autor.

I la poesia? Àlex Broch va
recollir en una antologia ca-
nònica els poemes de Sar-
sanedas fins al 1989. Hi tit-
llava l’autor de “solitari soli-
dari”, fórmula que ha
obtingut una certa i justa
fortuna. D’altra banda,
Joan Triadú ha escrit més
d’un cop que la línia poètica
de Sarsanedas es col·loca
entre Maragall i Salvat-Pa-
passeit, i potser ha arribat
el moment de donar-li la
raó. Cor meu, el món és el
llibre amb què, després de
dècades de silenci, Sarsa-
nedas va tornar a la poesia
el 1999. Al títol ja hi havia
tot un programa: l’individu-
alisme que marca el seu re-
corregut poètic i el senti-
ment de comunió amb les
coses i les persones. Des-
prés han vingut altres vo-
lums on l’intent de cons-
trucció d’un tu poètic amb
el qual dialogar s’ha fet cada
cop més fort i dolorós, fins
als aforismes epigramàtics
de Silenci, respostes, vari-
acions. Tanmateix, crec
que l’arrel quadrada de tota
la recerca poètica de l’autor
es troba en un vers del seu
primer llibre, A trenc de
sorra: “Temps és temps al
present de la faula”, del
poema Gairebé jo.

La poesia de Sarsanedas
és la reivindicació de la llui-
ta de l’individu contra el
temps i la seva corrupció, i
el gest que millor la repre-
senta és el que assenyala de
manera obsessiva, davant
els ulls del lector, l’horitzó
òptic de la utopia. ■

El discret somriure de Jordi Sarsanedas, un punt tímid i un punt sorneguer, en una imatge del 1990 ■ JORDI MESTRE
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