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El clam del silenci

Va dir Octavio Paz que «ser un gran
pintor quiere decir ser un gran poeta:
alguien que transciende los límites de su
lenguaje». La finestra a l’obra d’Albert
Ràfols-Casamada és una metàfora de la
mirada. Però és també el vincle de con-
nexió entre el món interior i el món exte-
rior. És el quadre dins el quadre, i per
tant, un diàleg amb Velázquez, Matisse o
Duchamp. I és la pàgina del poema.

Quan Mallarmé va inventar el copro-
tagonisme entre el poema i l’espai de la
pàgina on es desenvolupava, va dotar la
poesia, considerada una art lligada al
temps, d’un vincle amb l’espai, d’una di-
mensió visual fins aleshores exclusiva de
la pintura. El joc del blanc, com a espai
de silenci, va esdevenir un element dinà-
mic en la composició i el ritme. Aquesta
dimensió visual, que comportava també el
despullament del poema per arribar a l’es-
sència —a la poeticitat—, tenia el seu
paral·lel en el puntillisme, que proposava
una síntesi formal per captar l’atmosfera,
la veritat del color i de la llum a partir
de la discontinuïtat. Mallarmé fragmenta-
va els versos i els puntillistes el color per
tal d’assolir una major puresa perceptiva;
i, en els dos casos, era el buit l’element
dinamitzador de l’obra, el que havia de
permetre transcendir el propi llenguatge.

Però el vincle entre poesia i pintura no
és un invent del segle XIX. Per a Aristòtil,
la pintura, l’escultura, la música i la dan-
sa eren formes poètiques. També
en la tradició oriental hi trobem
l’equivalència entre pintura i poe-
sia: l’obra de Wang Wei —pintor
i poeta del s. VIII— és fruit d’una
mateixa mà, d’un mateix esperit i
d’un mateix mitjà, la tinta i el pin-
zell. I quan Leonardo da Vinci va
dir que «la pintura és una poesia
que es veu sense sentir-la i la po-
esia una pintura que se sent i no
es veu», el que estava dient és que
no s’assemblen en la forma de
manifestar-se sinó en l’essència de
l’expressió, a través d’imatges vi-
suals o verbals. Fins aquí queda
clar el trencament de la frontera
entre pintura i poesia, però en què
consisteix la dimensió poètica co-
muna a les arts?

Per a Octavio Paz, quan diu que
«un cuadro será poema si es algo

más que lenguaje pictórico, algo más que
buena pintura» i «La operación transmutado-
ra consiste en lo siguiente: los materiales
abandonan el mundo ciego de la naturaleza
para ingresar en el de las obras, es decir,
en el de las significaciones», el que separa
les arts és el llenguatge específic de cadas-
cuna i el que les uneix és la voluntat de trans-
cendir aquest llenguatge. Pierre Reverdy pro-
posava que del xoc entre dos fragments de
la realitat aparentment llunyans neix una
nova realitat gràcies a la dimensió poètica.
I Ràfols-Casamada creu, però, que no és una
qüestió de voluntat sinó de grandesa; que la
poesia és l’alè que hi ha només en el verita-
ble art i que ens transporta a una nova di-
mensió gràcies a un tipus especial de mira-
da. Es tracta d’una mirada que combina
pensament i sentiment; el sentiment que sap
veure el que hi ha de sorprenent, proper, llu-
minós, tràgic, transparent, misteriós,  pro-
fund, estrany, immens, vibrant o impalpable,
i a la vegada la voluntat de transformar
aquesta emoció en obra, trobant tota la força
expressiva del llenguatge pictòric o poètic.

I ja que fem esment del llenguatge, par-
lem-ne. El llenguatge per a Ràfols-Casamada
és la manera com plasmar l’emoció; i ha
de ser una creació personal a partir del
coneixement i la reflexió sobre les formes
artístiques del passat i del present. En el seu
cas es tracta de la destil·lació d’un diàleg
constant amb la tradició de tots els temps
tant en pintura com en poesia. Aquí és on

entra en joc la idea de fragment, fonamen-
tal en l’obra de Ràfols-Casamada. No es
tracta de copsar una visió global sinó un
aspecte, un instant de temps, i fixar-lo en
l’espai. Podríem dir que l’obra agafa cos
a partir d’un seguit d’imatges aparentment
inconnexes que s’articulen gràcies als silen-
cis, els buits. En no dir-ho tot, l’obra que-
da oberta a l’emoció, a la participació del
lector-espectador. Però hi ha també una con-
nexió entre la pintura i la poesia de Ràfols-
Casamada en altres termes, com ara les
imatges, el sentit de composició o el ritme
i fins i tot el color.

Posant per cas el color, trobem que en
poesia requereix la imaginació i la sensi-
bilitat del lector per a veure la seva in-
tensitat i matisos, mentre que en pintura
el color es presenta amb tots els seus atri-
buts, però en ambdós casos hi ha una
mateixa finalitat, produir emoció; una
emoció estètica capaç de trasbalsar i, fins
i tot, transformar.

La dimensió poètica de Ràfols-Casa-
mada —que en definitiva és la veritat
profunda, el sentit, l’atmosfera, l’essència,
allò que uneix les arts— es troba doncs
entre la sensibilitat i la raó, entre la va-
guetat i la concreció, entre l’expressió i
l’emoció, en l’intent de racionalitzar allò
que en el fons és irracional.

Un exemple prou esclaridor d’aquestes
reflexions és Notes nocturnes, un exercici que
sintetitza la seva voluntat de navegar entre

el dibuix i l’escriptura, entre l’expres-
sió i la comunicació de la lletra com
a significat i significant, superposant
diferents nivells de comunicació i de
recerca. És un text a mig camí entre
el treball i el joc a partir d’imatges
que esdevenen metàfores del record,
el desig, el neguit, la ironia i l’im-
puls. Hi trobem també el seu reper-
tori iconogràfic: la llum diürna i
nocturna, la frontera entre dins i
fora, els objectes del seu entorn
quotidià, el bosc, el camp, la ciutat,
i els límits de temps, espai i gènere.
Un exercici que és un recull de peti-
tes coses i paraules recents i passa-
des amb la voluntat de fusió en el
present.

De la mateixa manera que la
poesia de Ràfols-Casamada té un
marcat caràcter d’universalitat tant
per la voluntat d’experimentació
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com per l’afany de diàleg amb els seus
poetes estimats, la seva trajectòria plàsti-
ca ve marcada per un cert eclecticisme en
una sàvia combinació entre la ruptura i el
classicisme. Té els seus orígens en un nou-
centisme que busca l’essència, la mesura
i l’harmonia a partir de la realitat. Molt
influït per Torres Garcia, com la majoria
d’artistes de la seva generació, el movia
la cerca d’un art pur. Buscava en l’art un
equilibri entre tensions, un equilibri tens.
Altres referències indiscutibles en la seva
obra són el neoplasticisme de Mondrian,
el pensament existencialista, l’informalis-
me pictòric i l’atmosfera buida i silencio-
sa del novecento italià. Posteriorment va
venir la temptació metafísica, la voluntat
d’expressar el sublim, com ho feren
Friedrich o Rothko, servint-se de la poèti-
ca del buit, la immensitat de l’espai, la
llum i la foscor. Més tard es va interessar
pel surrealisme, el dadaisme, i el neopo-
pularisme. El movia l’equilibri entre raó i
sentiment, entre la tensió provocada per
la realitat i la bellesa inherent a l’estruc-
tura del color. El jo més íntim de l’artista
es revelava púdicament. Els colors freds i
càlids es contraposaven i esdevenien des-
prés més tènues i vaporosos, potser com
a resultat de l’impacte que li causaren l’art
povera i conceptual. Finalment va trobar
el seu llenguatge de maduresa, entre els
anys 70 i 80. Des d’un llenguatge cada
cop més lliure i profund aconsegueix que
les masses cromàtiques s’enalteixin les
unes a les altres. La primacia del color ha
conquerit l’esquema compositiu, sorgit de
la síntesi de l’ortogonalitat de Torres
Garcia, el neoplasticisme i la finestra
matissiana. El joc entre les àrees de co-
lor i uns lleugers traços respon a la inten-
ció de l’artista d’unir allò estructural i
constructivista amb allò eteri i lluminós.

Ha estat un llarg camí fins trobar un
llenguatge personal a partir del coneixe-
ment i la reflexió sobre el passat i el pre-
sent amb el qual plasmar l’emoció. Un re-
corregut ple de provatures i diversitat de
registres tant en pintura com en poesia.
Amb tot, però, tinc la sensació que la ma-
duresa pictòrica d’Albert Ràfols-Casa-
mada, després del pelegrinatge, ja s’en-
devinava en els seus primers versos del
1939, quan tenia setze anys.

Perquè, com diu un dels seus poetes es-
timats —el T.S. Eliot dels Four Quartets
(1944)—, «Time present and time past /
Are both perhaps present in time future, /
And time future contained in time past» («El
temps present i el temps passat / potser
són presents en el temps futur / i el temps
futur contingut en el temps passat»).

Abigail Monells


