
Una sirena al
fons de I’aigua
En Josep Lambies intenta esbrinar quina és la
imatge que se li ha aparegut a Luis Marsans

Sóc una mica mret. Hi va haver
un temps en que anava a una
piscina municipal tres cops a la
sctmana.amb ulleres verdesi
banyador d’elasta, perquè era
pensava que sota l’algua, en~e el
mosaic blau del revestir i les
ra.fegues de clor que feien
remolins a cada bragada, em
passaria igual que a Jean Dasté
al final d’una ex traordinfiria
pel-licuia de Jean Vigo quees diu
L’Ata!ante: que era trobaria una
mena de sirena somyient-me des
de les profunditats. Ho vaig
intentar moltes vegades, i no hi
va haver manera. Vaig millorar
molt el crol, per6 per més que
m’esgotava, l’aparició no es va
produir mal.

De vegades, caluna vida
sencera, plena d’estoica
paciencia, perqu+ et passiuna
cosa aixi. La de Luis Marsans va

comen~r l’últim dia del 1930.
Ara riega els 83 anys, viu a Sant
Gervasi i, segons ro’han dir, no li
agrada parlar delpassat. Ni de
pintura. Potser perqu~ tot el que
tenia a explicar sobre el tenla ja
va sortir a la 1luto en aquell
documental que va realitzar la
seva filla Violeta,Luis Marsans:
l’ombra i la imatge, que es va
poder veure en la monografica
que la galeria Artur Ramon li va
dedicar l’any 2010. Aquella en
que se’ns presentava com un
adolescent de la postguerra que
feia campana per dedicar-se a
observar eI món.

L’be vist en un parell
d’imatges de cat~.leg d’exposició.
En una. granulada iuna mica
borrosa, acaricia un gat amb la
n~ morra iels liavis a punt
d’esbossar un somriure. A
l’altra, una instanta.nia de Josep

AntoniCodereh, se’l veu amb la
boca entreoberta al costat de la
seva dona, que porta un barret
Carnaby iIa cara embetumada
d’estrelles brillants. Per6 el que
més ro’ha apmpat a en Marsans,
am i sempre, són els seus
quadres, paisatges difuminats
com elreflex d’una ciutat sobre el
cabal d’un riu que em fan pensar
que ell. en més d’una ocasió, ha
volgut capbussar-se per
explorar el fons mari.

,~nb 18anys ja s’havia fet un
lloe de pupil en les diferents
societats d’artistes de Nova

Va dibuixar,
un per un, els
personatges d"A
la recerca del
temps perdut’
York, havia intimar amb Dalii
també havia recorregut els
Pirineus de punta a punta a
lloras d’una mula. Era hiperactiu
iprec~. Es notara que tena
pressa per iniciar la seva qu~¢e
personal. Es prou simptongitic
que als 40, ja en una etapa de

maduresa, comencés a dibuixar,
un per un, tots els personatges
d’A la recerea del temps perdut, la
santa biblia de tots els que
alguna vegada han volgut
agafar na miratge entre els
braqos.Per a Luis Marsans,
Proust devia ser I’antologia de
tots els seus mals.

Són els mals que veu_rem
aquests dies ala Vila~;asas.E1
mal que feia que Marcel enfonsés
el cap en elcoixi totesles nits per
recuperar els fossils d’un passat
boiros.ElmaI de trobar-se cara a
cara amb una mirada perduda,
com li va passa a Jean Dasté amb
Dita Parlo quan es va Ilenc, ar al
riu. El que fa que una persona,
després d’una terrible jornada
d’oficina, se’n vagi a fer nataci6
amb I’esperanga de veure, entre
el gres blav6s del revesfit, la cara
d’una sirena. I el que més admiro
de Luis Marsans és que, després
d’una vida pacient de viatges i
pintura, de treball i fascinació,
crec que ha aconscguit teair-se-
les amb aquesta aparici6 que
tots busquem. 0 que, com a
minkn, jo busco. Ja us ho he dit:
puc ser molt raret.
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