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JOSEP LOSADA

Jordi Sarsanedas ha publicat ‘Paraules per a unes imatges’

D Ò X I E S

Sarsanedas singular
À L E X B R O C H

J
ordi Sarsanedas acaba de
publicar Paraules per a
unes imatges, un llibre
singular. Segurament és
un element més per ce-

lebrar la singularitat dels seus
vuitanta anys. Els altres dos, el
reconeixement que en fa la re-
vista Serra d’Or d’aquesta efemè-
ride en el número 537, de se-
tembre d’aquest any, i la publi-
cació de La solitud de la paraula
(Publicacions de l’Abadia de
Montserrat), un llarg estudi as-
saig sobre la seva obra narrativa
fet per Francesco Ardolino. És
una triple coincidència que cele-
brem.

La singularitat de Paraules per a
unes imatges està en el seu con-
tingut que per a molts serà una
sorpresa i per a tots una delícia
de llegir, no solament per la exac-
ta prosa de Sarsanedas sinó pel
món de referències que implica.
Una sopresa perquè emergeix del
gairebé desconeixement, una fa-
ceta de Sarsanedas que ben pocs
coneixien o que si bé coneixien
no donaven la importància ni el
relleu que prenen aquestes peti-
tes proses ara articulades en un
volum. És el que sovint passa
amb una feina aparentment
anònima, que es pot prendre en
la identitat aïllada però que pren
la forma d’un corpus coherent i
trabat quan assoleix la unitat
d’esdevenir llibre.

Així, contra la fugacitat, s’ai-
xeca Paraules per a unes imatges i en
fer-ho no solament cohesiona
una feina sinó que, a més, crea,
dóna forma o, si més no, enri-
queix un gènere. Ardolino les
bateja com a “proses d’art”. En
tot cas són unes glosses que sor-
geixen d’una afinada mirada so-
bre l’art, i aquest art no és sinó el
motiu plàstic –pintura, escultu-
ra, vitralls, fotografia, dibuix, es-
malts, gravats, arquitectura, dis-
seny, grafisme, joies, natura...–
que mes darrere mes, al llarg de
gairebé deu anys, il·lustraven les
cobertes de Serra d’Or i que ell

redactava i signava amb el pseu-
dònim d’E.X. (Emili Xerta) o J.S.
(inicial del nom propi o d’un alter
ego seu, com Joan Salou). Dos
pseudònims que ha utilizat com
a autor de literatura juvenil.

L’AVENTURA DE LA MIRADA
Però la singularitat real no és to-
ta aquesta aventura. La veritable
singularitat és la mirada, lectura,
interpretació, explicació d’a-
questes imatges perquè hi tro-
bem els dots d’un penetrant
analista i un lúcid glossador. És
ara amb el tot articulat que ho
veiem millor i reconeixem una
veu àmplia i diversa. Hi ha me-
mòria social, biografies d’artis-
tes, recurs a la història de les arts,
descripció de gèneres plàstics,
coneixement de la matèria i les
tècniques, enmarcament dins la
tradició plàstica nacional i inter-
nacional, descripció d’influènci-
es, respecte per la recerca, inter-
relació entre arts visuals, lligam
entre plàstica i literatura, huma-

nització i lirisme en la mirada,
reflexió sobre institucions –aca-
dèmies i museus– transposicions
morals i ètiques, lèxic acurat i
clarificador. Un gaudi i un mes-
tratge per aprendre a entendre i
descriure la mirada plàstica. I tot
en setantra-tres proses d’extensió
limitada però força riques i amb
registres ben diversos.

Ardolino recorda en el seu lli-
bre –i no s’equivoca gens– la
importància que els anys 1989 i
1994 tenen en l’obra de Sarsane-
das perquè corresponen a la pu-
blicació de Fins a un cert punt i
Contes 1945-1969, atès que són “els
dos volums que propugnen la
construcció de Sarsanedas com a
poeta i com a contista”. No po-
dem saber encara si aquest 2004
tindrà una importància sem-
blant per ajudar a construir un
nou Sarsanedas però sí que per-
metrà descobrir un tret singular
de l’escriptor fins ara escassa-
ment conegut i, per tant, menys
reconegut.

N O M É S J A Z Z

Revelació
P E R E P O N S

☛ Observatori. Va irrompre a l’escena com una exha-
lació. No podia fer-ho d’una altra manera. L’energia que
acumula el seu físic, el seu tarannà i la seva voluntat li
impedia la discreció del nouvingut i la tebiesa de l’a-
prenent. No era una qüestió d’arrogància ni d’afany de
protagonisme. Senzillament posava de manifest les ga-
nes d’aquell jove de menjar-se el món i deixar-hi l’alè de
la seva indòmita ànima en l’intent.
D’on havia sortit aquella flamarada de passió incendià-
ria? Com s’atrevia a esdevenir el centre d’atenció en una
escena de músics experimentats i amb moltes més hores
de vol? Què el portava a guanyar-se l’atenció i el crèdit
del públic i els programadors quan encara ho havia de
mostrar tot?
Semblava sortit del no-res, però tothom tenia el seu nom
a la boca. No hi havia club, cava de jazz, circuit o festival
que no el tingués en compte a l’espera que la seva dis-
cogràfica es decidís a publicar el primer enregistrament
que li havia deixat en dipòsit.
El disc seguia a l’espera, però això no va ser obstacle per
a ningú a l’hora de mantenir-lo en els seus cartells,
confiats de la validesa i l’atractiu del seu reclam. Final-
ment va aparèixer el disc amb un any i mig de retard –Un
circ sense lleons (Nuevos Medios)– i va constatar que tam-
poc havia estat un fre per al mateix músic, que en aquell
moment ja estava embarcat en un nou projecte i envoltat
d’una nova formació.
Sigui com sigui, als 27 anys, Llibert Fortuny s’ha guanyat
a pols la condició de músic revelació de l’escena jazzís-
tica del país. No és una qüestió de ser millor que cap altre
ni de posseir unes qualitats tècniques superiors a la
resta, senzillament es tracta d’haver insuflat energia,
vitalitat i trempera dins un sector de vegades massa po-
ruc per temor a caure al buit sense xarxa protectora.
El que ha aportat l’enèrgica bufera d’aquest saxofonista
inesgotable és un valor que va molt més enllà del virtu-
osisme i els coneixements musicals. Quelcom que no
s’aprèn a cap escola i que tampoc s’assoleix a base d’ho-
res d’estudi. Virtuts tan naturals com ara l’espontaneï-
tat, la frescor, la desinhibició i l’autoconfiança han
convertit el seu exemple en un paradigma que cal po-
tenciar en el futur d’un territori musical de carnalitat
sincera, humana i palpable. No calen magisteris lluents
quan l’impuls dels sentits és qui mana.
El mateix Llibert és el primer a conèixer les seves limi-
tacions, però això no li impedeix donar-ho tot cada ve-
gada que puja a l’escenari. Això és jazz i la resta són
punyetes.

☛ Diana. The Komeda Project Live és el nou disc del gui-
tarrista argentí Dani Pérez, publicat pel segell basc
Jazzle i basat en les músiques que el pianista i compo-
sitor polonès Krysztof Komeda va compondre per a les
pel·lícules de Roman Polanski. Resident a Barcelona des
de fa uns quants anys, Dani Pérez ha esdevingut un dels
músics més imbricats en l’efervescent nova escena del
jazz català.
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