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Xavier Barral Jordi Sarsanedas sempre es va inspirar en
l’art per fer la seva obra. ‘Mites’ ve de la
poesia i va del realisme a l’abstracció

Pintar amb paraules

M
olt s’ha escrit
arran de la mort
de Jordi Sarsane-
das (Barcelona,
1924), sobre la

seva obra literària i el seu com-
promís cívic. Jo, que sempre l’he
admirat discretament, encara el
continuo veient pujant i baixant
a peu des de la seva casa del Ma-
duixer a Collserola. Consagrar
un Quadern d’Art a un poeta,
contista i escriptor en general és
la meva manera més profitosa
de dir adéu a un intel·lectual que
sempre ha estat molt a prop de
l’art.

Ho ha estat, abans de tot, per-
què ha conviscut amb una pin-
tora, Núria Picas. Després, per
curiositat seva i interès, tant du-
rant els anys del seu lectorat a
Glasgow i a Itàlia com quan en-
senyava a l’Institut Francès de
Barcelona o a l’escola Aula.

Jordi Sarsanedas ha estat
sempre un personatge aparent-
ment solitari i alhora un
intel·lectual totalment compro-
mès amb el seu país, un home
que es declarava postnoucentis-
ta i postsurrealista. La seva obra
Mites (1954) ve de la poesia
però també prové de la pintura i
va del realisme a l’abstracció.

A Mites, Jordi Sarsanedas
pintava amb la ploma: “Escric a
la proa aguda d’una casa fosca i
tèbia. Nocturnes aigües arbo-
rescents creixen part de fora. A
més, sols un tema de Chopin que
alternativament se’m crispa i
em defalleix a l’oïda, vertigino-
sament repetit. Ara, però, tot és
ratlla per a mi, incomunicat de
mi mateix, ja distint del que sé i
distint del que ignoro”.

Jo li diria cultivador de parau-
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les a aquest escriptor que cura-
va amb amor l’estètica de cada
paraula tot observant Botticelli,
Wateau o Fragonard a través
“d’un amor de petit de petit
Amor” que ell descriu així a
Mites: “El seu culet galtaplè, de
legítim marbre, on l’art sense
parió de l’escultor havia reeixit
a cenyir la suavitat d’una carn
molsuda i l’amable color rosat
d’una pell ben rentada...”.

De la Venus de Milo a Turner,
l’art sempre és present en tota

l’obra de Jordi Sarsanedas. Des
de la seva participació en la re-
vista Ariel a la seva tasca a Serra
d’Or, la literatura de Sarsanedas
es pot considerar sense cap
mena de dubte que sempre ha
estat militant.

El 1948, Jordi Sarsanedas pu-
blicava aquella edició esdevin-
guda objecte de bibliofília, A
trenc de sorra, en la qual, se-
gons Joan Triadú, “feia poesia
de les perplexitats i de les con-
tradiccions del viure”. El mateix

podria dir d’El martell (1956),
una obra que vessa cultura. Lle-
gint Sarsanedas, jo veig repre-
sentat el que escriu, però no
amb formes concretes, més
aviat amb grans pinzellades;
així aquell poema El teu rostre
(1945-1946): “Només la veu i els
ulls / espantats de veure la veu
sola / o verda o blava, / nega/ i el
fons, tancades i rodones, / les
paraules. / Només la veu i els
ulls i la mirada. / Tan sols la veu
i una basarda”.

De la Venus de Milo
a Turner, l’art
sempre és present
en tota l’obra de
Jordi Sarsanedas

Quadern d’art

Il·lustrar Sarsanedas
@ D’entre els il·lustradors de
Jordi Sarsanedas, des dels ai-
guaforts que va fer Joan Palà
per A trenc de sorra (1948) a la
il·lustració que va realitzar Mi-
quel Vilà per a l’edició d’El mar-
tell de Proa (1991), vull desta-
car una excel·lent edició de
Mites. Es tracta del llibre reedi-
tat el 1995 per Columna, i il·lus-
trat per Albert Ràfols-Casama-
da (Barcelona, 1923) i Maria Gi-
rona (Barcelona, 1923), els
amics de l’escriptor a qui ell ja
havia dedicat la primera edició
d’aquest mític llibre de Sarsa-
nedas.

Mites havia guanyat el premi
Víctor Català el 1953 i el seu

autor acabava de ser guardonat
amb el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes l’any anterior de
la publicació de l’edició de Co-
lumna. Albert Ràfols-Casamada
i Maria Girona es van dedicar a
il·lustrar frases concretes del lli-
bre. Eren els artistes justos per
acompanyar el text de Sarsane-
das. Els dibuixos no ressaltaven
res d’excepcional, sinó més aviat
coses senzilles del text, arbres,
paisatges quotidians, llums, co-
lors, portes o diversos objectes
mig oblidats, com si de cop apa-
reguessin davant dels nostres
ulls.

Ells van saber trobar aquells
traços senzills i depurats que

amb innocència donaven figura-
cions concretes a les paraules de
Jordi Sarsanedas, tot manifes-
tant a la vegada l’estil dels au-
tors. Una il·lustració a quatre
mans entre l’Albert i la Maria,
sempre disposats a acostar els
llibres a l’art. Els seus llapis sem-
blen acompanyar-los en l’ena-
morament d’aquells personatges
dibuixats d’esquena prop de la
porta que explica l’inici de la se-
gona part del mite del Cigne i de
la Vinya.

Ràfols-Casamada pinta i es-
criu poesies. Jordi Sarsanedas
es cansava de fer pintura amb la
seva escriptura.

Adéu, esforçat lluitador.Albert Ràfols-Casamada va pintar Sarsanedas ■ JORDI PLAY


