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Carles Torner: Amb quina actitud lite-
rària van ser escrits els Mites? Quin lli-
gam té amb l’actitud poètica? On és la
frontera entre els mites i la poesia de
Jordi Sarsanedas?

J o rdi Sarsanedas: L’actitud era molt
semblant. Em vaig posar a escriure els
Mites «una mica» com aleshores, en
aquell mateix temps escrivia poesia. És
a dir: des de l’esforç de fabricació d’u-
na sinceritat. Els Mites recullen una sèrie
d’elements narratius en bona part nas-
cuts de la realitat més immediata. Va n
anar naixent com a narracions, que jo
volia molt lliures, d’elements d’experièn-
cia. Eren de vegada experiència imme-
diata, de vegades experiència imagina-
da. Alguna vegada he pensat si hi ha,
en els Mites, utilització de material oní-
ric. No ben bé. Encara que el funciona-
ment de la imaginació pugui pre n d re la
manera d’avançar del somni.

Els mites van néixer els uns dels altre s .
Mai no vaig pensar quants n’hi hauria
al capdavall. Vaig escriure el primer,
després el segon, el terc e r... L’ ú l t i m a
cosa que vaig escriure va ser la nota
p re l i m i n a r. 

C.T.: Per què el títol dels Mites?
J.S.: Aquest acudit se’m va imposar.

Em vaig trobar escrivint mites i posant-
los aquest nom. Em va semblar justifi-
cat. Perquè els grans mites són anèc-
dotes destinades a reflectir, expressar i
preservar unes veritats més altes, ama-
gades, abscones. Unes veritats miste-
rioses, potser sagrades, expressades a
través d’anècdotes de tot tipus. Un mite
és una història que vol dir una altra
cosa. Que parla més enllà. Amb
aquest títol jo volia afirmar que les
anècdotes que contava —anècdotes de
vegades banals, sovint absurdes, fan-

tasioses— tanmateix anaven destina-
des a expressar unes veritats impor-
tants enllà d’elles mateixes. Quines rea-
litats importants? Aquelles lligades a
les coses més altes: a l’Ésser, a l’exis-
tència de l’home, a l’existència de la
humanitat. Les grans realitats, doncs,
però expressades modestament amb
unes histories, de vegades, una mica
absurdes. 

Què tenen, doncs, de mitològic, els
Mites? Un cert aspecte. No crec que
s ’ e x h a u reixin en això ni que l’acom-
pleixin totalment, aquesta voluntat de
significació enllà d’ells mateixos. De
quina mitologia es tracta? D’una mitolo-
gia absolutament elemental, primària,
la més alta i la més important. Si més no
en l’ambició, una ambició que no
m’havia confessat mai ni a mi mateix,
e v i d e n t m e n t .

C.T.: Quina raó té l’arrelament a fets
tan quotidians, fugissers, que en els
relats obren les portes del mite?

J.S.: Efectivament, elements quoti-
dians, de realitat immediata, anecdò-
tics, que per alguna raó, en un moment
donat, produeixen això: el clic que fa
que les coses es posin en moviment, que
la imaginació s’engegui. Petites imatges
que han impressionat la imaginació i
han posat en funcionament la cadena
des de la humil realitat quotidiana. To t
s u rt d’aquí. Potser hi ha algun toc d’e-
xotisme, però, des del punt de vista del
meu re c o rd, era un exotisme viscut.
Seguir un cigne per un riu no es pot fer
a casa nostra, però, encara que ara em
costi de dir en quina data, això es podia
fer a Escòcia, i jo, en aquell moment que
escrivia el mite, hi devia ser. El cigne era
veritat per a mi. Era un element familiar,
no exòtic, no increïble. L’ i n c reïble, sí,

després, és el desenvolupament, ja fan-
tasiós. En el fons, aquest moviment és
relacionat amb la cosa més fonamental:
utilitzar una realitat banal —però també
banal quan no és absurda, i banal quan
no és cruel— però que es manifesta com
a significativa de les grans lleis del món.
No es formula, perquè no hi ha cert e s e s ,
però significa la incert e s a .

C . T.: A l’altre extrem de l’arre l a m e n t
en experiències quotidianes i fugissere s ,
hi ha l’horitzó dels mites. Agafa per sor-
p resa, veure fins a quin punt els mites
eixamplen l’horitzó de l’experiència. El
mateix «Mite del cigne i la vinya» aca-
ba en la pura contemplació d’un paisat-
ge. A causa del seguiment atzarós del
cigne primer, després per un tren que
s’agafa per erro r, fins arribar a un poble
desconegut, on s’entra en una casa
qualsevol, per accident, tot per acabar
contemplant un paisatge. Aquí si que el
viatge cap a un nou horitzó, un altre
horitzó de sentit, és molt explícit.

J.S.: Aquest paisatge encara m’emo-
ciona avui. No és cap paisatge real sinó
un paisatge imaginat, però re p re s e n t a
l ’ o b e rtura. I l’alliberament. Fixeu-vos
d’altra banda que comença amb el cig-
ne. Us deia que el cigne és exòtic, no és
de casa. En canvi aquest paisatge final
és de casa, és un paisatge de la nostra
costa. I a través d’aquest paisatge la
gran obertura. Damunt de què? Doncs
o b e rtura damunt de la pau, de la lliber-
tat, de la felicitat.

C . T.: En alguns casos, també, és un
paisatge tràgic. Un dels més impre s s i o-
nants per a mi és el «Mite de ran de
mar», on, en un moment, se’ns parla
d’una «pasqua total», un mite en què de
cap a cap batega el sentiment d’estar a
punt de salpar, estar a punt de marx a r
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enllà, de viatge, cap a una «edat d’or».
Fins i tot vull convidar-lo a llegir-ne un
petit fragment i pre g u n t a r-li per l’horitzó
de sentit en què s’inscriuen els mites.

J.S.: «I sempre el mar. Que el mar
esperava una primavera, una pasqua
total que finalment realitzés tots els seus
coralls, totes les seves madrèpores, totes
les seves grans flors tan llargament pen-
sades, jo hauria volgut dir-ho. I que el
migdia alçava diàriament aquella pri-
mavera, que aquella primavera tenia
s e m p re braços per a alçar-se clamant i
triomfant com una selva més sola, com
una selva més lliure. Hauria volgut dir-
ho. ¿Però quina veu mouria un aire de
l l i c o rella, un aire dens i ruïnós que
omple de sorra la boca i el pit? Va i g
pensar que el millor hauria estat pre g a r,
senzillament pregar amb paraules apre-
ses, ara que els vitralls s’havien apagat,
ara que només eren trencades fulles de
plom i de pols.»

O sigui, això: l’horitzó esperat, aque-
lla primavera que havia d’alçar-se cla-
mant i triomfant... però que no es pot.
Hi ha la sorra, l’aire de llicorella que ho
priva. Hi ha sempre la gran dificultat, hi
ha molts entrebancs, i no hi ha la for-
mulació exacta del que és el fons d’alli-
berament.. No es diu, no es form u l a
amb tota claredat. Tanmateix, visc la
necessitat que això sigui veritat. I, sense
s a b e r-ho, separat, incomunicat del que
sabia i del que ignoro, incomunicat de
mi mateix, és a dir, amb una visió bas-
tant pessimista en el fons, de la re a l i t a t
immediata, tanmateix, dominant-ho tot,
i em sembla que és el sentit de tot ple-
gat, hi ha una expressió re i t e r a d a ,
constant, tossuda, d’esperança. Ara ho
veig així, no sé si quan ho escrivia ho
veia. Una voluntat d’esperança al fons

del tot, una esperança cap a la qual cal
avançar com sigui, pregant amb parau-
les apreses. Perquè sempre, a despit de
tot, hi ha el cre u re en la llibertat, en la
felicitat, en l’alliberament, en la possibi-
litat humana, per exemple, tal com ho
diu aquest mite una mica més enllà, de
l’edat d’or. No en l’edat d’or antiga,
no. Penso en la nova raça que baixa
incessantment del cel. Aquesta possibili-
tat de l’edat d’or, que no la tenim però
que hi creiem, i que vivim de cre u re - h i .
Encara que topem amb les decepcions
constants. Em sembla que és una cosa
d’aquest tipus, alguna cosa que va per
aquest camí.

C.T.: Per què la mirada esdevé el
vehicle del viatge dels mites?

J.S.: Jo crec que la mirada se m’im-
posava. La mirada és obligatòria.
Existim per mirar. El món existeix per
ser mirat. És una funció importantíssima
de la vida humana: mirar. En una peti-
ta lectura que vaig fer fa força anys,
algú em va dir: «S’ha adonat que als
mites hi tenen molta importància els
ocells? Vostè té un gran afecte als
ocells. Per què?»No ho sé. Em semblen
molt bé els ocells, no hi vaig veure lla-
vors res d’especial. Però penso una
cosa: pot ser perquè els ocells miren.
Els gossos oloren més que no pas
miren, i en canvi els ocells són uns ani-
mals que miren. És una manera que em
sembla privilegiada de copsar el món.
Sí, el món és allò que es mira, i en l’o-
rientació de la mirada hi ha allò fona-
mental de la nostra relació amb la rea-
litat. Ara penso en coses que he escrit
després dels Mites, i hi ha la idea que
mirar és importantíssim. M’ho crec,
això: que mirar és expressiu de la vida.

C.T.: La mirada dels mites sembla un
aprenentatge de la pietat.

J.S.: Perquè la possibilitat de compar-
tir les sofrences, la possibilitat de sentir
pietat, em sembla molt important. Així
ho sentia. Manifestar que al món hi ha
d o l o r, desgràcies, sofriment, i que és un
d e u re-ho compart i r-ho, part i c i p a r- h i ,
acompanyar el sofriment del món. En
l’esperança de l’alliberament, en l’espe-
rança de l’horitzó obert. La presència de
la pietat em sembla important quan em
diuen que els mites són sovint cru e l s .
Doncs no són cruels, perquè el que més
hi importa és la pietat.

C.T.: El «Mite dels americans» és el
d’un infant que ha vist Amèrica a través
dels ulls dels que en van tornar de
Cuba, i s’hi crea un fantàstic mite
d’Amèrica que no té res a veure amb el
mite americà que se’ns ofereix cons-
tantment avui. Al costat de la pietat hi
ha doncs la mirada infantil.

J.S.: Senzillament és una cre e n ç a
meva. Potser la comparteix molta gent.
La infantesa és un moment de gran acti-
vitat psicològica i moral. És molt impor-
tant pel que vindrà després. I també
després, per a l’adult, serà import a n t
l’infant que ha estat. L’infant que conti-
nua essent. És bastant evident que,
almenys, conservem molt de l’infant que
vam ser. L’infant no és mort, continua, i
jo el respecto. Respecto els infants en
general i respecto l’infant que jo era.
No em sap greu de manifestar- h o .

C.T.: Sorprèn l’exactitud de les des-
cripcions, com si fos la precisió extre-
ma el que permet passar de l’altra ban-
da, penetrar el domini mític. Precisió
que dóna aquest alè d’irrealitat. Quina
relació té amb la llengua literària Jordi
Sarsanedas?

J.S.: Em sembla que ha de ser així.
Parlàvem de la mirada. Si la mirada és
una manera d’experimentar el món, de
fer-se’l seu, perquè la mirada prengui
forma literària el llenguatge ha de ser
el més precís possible, tan precís com
hagi pogut ser la mirada. Per ser més a
prop de la veritat. La llengua precisa és
una cosa que s’assembla a la veritat. I
la veritat és desitjable. M’agradaria
que el que has dit sigui veritat, que jo
he pogut acostar-me a aquesta llengua
precisa. Perquè em sembla necessari
de fer-ho. Fins i tot pels camins d’una
obra que he volgut i que és molt ober-
ta a la fantasia, tanmateix la fantasia
ha de ser servida per una llengua que
pugui donar compte d’ella mateixa.
Una llengua responsable d’allò que diu
i que se li fa dir.

Carles Torner


