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Editorial

M

és enllà de si ens guien interessos sovint poc confessables, la majoria de
lectors (crítics o no) sabem que hi ha escriptors excelsos, escriptors
correctes, escriptors mediocres i escriptors dolents. Cap novetat. Passa el
mateix amb els traductors. Curiosament —i aquí hi entren els interessos sovint poc
confessables— les ressenyes que apareixen a les cada cop més magres seccions que
la premsa dedica a la crítica de llibres acostumen a trobar excelses la immensa
majoria de novetats de què parlen. Ja es tracti d’una obra en llengua vernacle o d’una
traducció, el veredicte sempre és «excel·lent». Sí que hi ha traduccions excel·lents,
és clar. Les de l’Anna Soler Horta ho són. I les de l’Arnau Pons, i les del Marc Jiménez
Buzzi, i les d’en Ramon Monton. I moltes més. Però també n’hi ha —i, sobretot, n’hi
ha hagut— de pèssimes, d’insuportables. Pispo l’expressió a un poeta que tradueix:
«molts traductors, quan s’asseuen a fer feina, es posen la perruca i comencen a
escampar “llurs”, “homs” i “àducs” per tot arreu. Quan acaben, es treuen la perruca i
fins la propera». És una caricatura, és clar. Però no tant. Una traducció no pot ser
mai més difícil de llegir que l’original. Les frases, quan les farcim de comes, no
s’entenen. Per traduir cal respecte. Respecte i humilitat. I pausa. I entendre. I oïda.
I passió. Per què són tan bons els traductors que he esmentat anteriorment? Perquè
no són traductors i prou. Són lectors. Són intel·lectuals. Estudien. No són funcionaris
de la traducció. Són malaltissament perfeccionistes. I en saben.

funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]
«La vida sense música és senzillament un error, una tasca ímproba, un exili»,
Friedrich Nietzsche.
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La balança
ANTOINE COMPAGNON

M

ontaigne és magistrat; ha rebut formació de jurista i és molt sensible a
l’ambigüitat dels textos, de tots els textos, no tan sols els de les lleis, sinó
també els literaris, els filosòfics i els teològics. Tots estan subjectes a una
interpretació i un qüestionament que, lluny d’apropar-nos al seu sentit més pur, ens
n’allunyen encara més. Entre ells i nosaltres, multipliquem els gruixos de comentaris
que fan la seva veritat cada cop més inaccessible. Montaigne ho recorda en
l’«Apologia de Ramon Sibuida»:
«El nostre parlar té les seves febleses i els seus defectes, com tota la resta. La
major part de les causes dels desordres del món són gramaticals. Els nostres
processos no neixen sinó del debat de la interpretació de lleis; i la major part de les
guerres, de la incapacitat per expressar clarament les convencions i els tractats
d’acord dels prínceps. ¿Quantes disputes, i de quina importància, ha provocat a món
el dubte sobre el significat exacte de la síl·laba Hoc?» (II, 12).
Com a home del Renaixement, Montaigne ironitza sobre la tradició medieval
que ha acumulat les gloses, comparades amb excrements per Rabelais: faeces
litterarum. Defensa el retorn als autors, als textos originals de Plató, de Plutarc o de
Sèneca.
Però no tot s’acaba aquí. Des del seu punt de vista, tots els desordres del món
—processos, guerres, litigis privats i públics— estan relacionats amb malentesos
sobre el significat de les paraules, fins al conflicte que divideix catòlics i protestants.
Montaigne el resumeix en una disputa sobre el significat de la síl·laba Hoc en el
sagrament de l’eucaristia: «Hoc est enim corpus meum, Hoc est enim calix sanguinis
mei», va dir Crist, i el capellà repeteix: «Aquest és el meu cos, aquesta és la meva
sang. Segons la doctrina de la transsubstanciació, o de la presència real, el pa i el vi
es converteixen en carn de Crist. Però els calvinistes s’acontenten a afirmar la
presència espiritual de Crist en el pa i el vi. ¿Què en pensa Montaigne, que redueix
la Reforma a una disputa sobre paraules? No en sabem res, i ell es reserva per a ell
la seva convicció íntima.
«Agafem la proposició que la mateixa lògica ens presentarà com la més clara.
Si afirmeu: “Fa bo”, i dieu la veritat, això vol dir que fa bo. És una manera clara de
parlar, oi? Doncs encara ens pot enganyar. Deixem que així sigui, i vegem l’exemple.
Si afirmeu: “Menteixo”, i dieu la veritat, això vol dir que mentiu. L’art, la raó i la força
de la conclusió d’aquesta segona proposició són semblants als de la primera, i
tanmateix ens hem ben embolicat.»
L’exemple de l’eucaristia li serveix per confirmar el seu escepticisme
recuperant la paradoxa del cretenc, o del mentider: «Un home declara: “Menteixo.”
Si és veritat, és mentida. Si és mentida, és veritat». Montaigne és un deixeble de
Pirro, filòsof grec partidari de la suspensió del judici com a única conclusió lògica del
dubte. Però encara es mostra més radical i qüestiona fins i tot la fórmula: «Dubto»,
perquè si jo afirmo que dubto, en canvi d’això no n’estic dubtant: «Veig els filòsofs

pirronians que no poden expressar la seva concepció general amb cap manera de
parlar, perquè necessitarien un llenguatge nou».
Montaigne va trobar aquest llenguatge nou formulant la seva pròpia divisa
amb la forma d’una pregunta en comptes d’una afirmació: «Aquesta extravagància
s’enuncia amb més seguretat per mitjà d’una interrogació: “¿Què sé jo?”, que és la
divisa que porto en una balança». La balança en l’equilibri representa la seva
perplexitat, el seu rebuig o la seva incapacitat per triar.
Traducció de Jordi Martín Lloret

ANTOINE COMPAGNON (Brussel·les, 1950) és enginyer de camins, editor, crític
literari, i ha estat catedràtic de literatura francesa a la Sorbona de París i a la
Columbia University de Nova York i, des de 2006, ho és al Collège de France.
Especialista en l’obra de Proust, ha escrit assajos biogràfics i d’història de la
literatura: Proust entre deux siècles, Les Cinq paradoxes de la modenité, Baudelaire
devant l’innombrable, i Les antimodernes en són exemples destacats. Quaranta nits
amb Montaigne recull un seguit de cròniques quotidianes que Compagnon va
preparar per a l’emissora de ràdio Francer Inter.
JORDI MARTÍN LLORET (Barcelona, 1972) és llicenciat en traducció i
interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tradueix del l’anglès i el
francès al català i l’espanyol. Entre els autors que ha traduït hi ha Antoine
Compagnon, Ionesco, John Cheever, Saul Bellow i G. K. Chesterton. L’any 2013, la
traducció de L’écume des jours, de Boris Vian, li va valer el Premi Ciutat de Barcelona
i el Premi Mots Passants de traducció literària de la UAB.

Notes

A

Gramàtiques de la creació, George Steiner explica que el que la música
ofereix sempre és de primera mà, a diferència del llenguatge. Les notes i els
sons «poden haver estat fets servir innombrables vegades en composicions
prèvies; poden haver sonat des de l’inici de l’home» però sempre són nous,
en canvi, «el llenguatge no és així. El llenguatge és el propi passat. Els significats
d’una paraula són la seva història, registrada o no registrada. Són el seu ús». Les
paraules signifiquen, per tant, són etimologia, estan sobredeterminades. En
definitiva, la llengua ens parla. Hi ha poetes que dediquen la seva vida a pouar
aquests significats i n’hi ha que han creat llenguatges nous per netejar les paraules
de la sang, les cendres i la burocràcia que les havia tacades.
Es pot embrutar, una nota? És perquè la música no ens configura el
pensament que és capaç d’arribar al més profund de l’ànima humana, allà on les
paraules perden el sentit? El poeta s’hi acosta, però la música sempre va més enllà.
Tots dos, però, tenen dos enemics que compten amb el suport dels poder: el soroll i
la immediatesa. Uns enemics que han esdevingut cada cop més omnipresents a
mesura, és clar, que el mercat ha anat dominant l’existència humana.
Aquest monogràfic inclou un seguit de notes sobre notes musicals.

Carta de W. A. Mozart a Joseph Haydn
Viena, 1 de setembre de 1785
Al meu estimat amic Haydn,
Un pare, havent decidit d’enviar els seus fills al gran món, va creure convenient de
confiar-los a la protecció i la guia d’un home aleshores molt cèlebre, el qual, per sort,
era, a més, el seu millor amic. Heus aquí, doncs, home cèlebre i estimadíssim amic
meu alhora, els meus sis fills. Són, és cert, fruit d’un esforç llarg i laboriós, tot i que
l’esperança que m’han donat altres amics de veure’l, si més no parcialment,
compensat, m’anima, i em fa creure que aquestes peces algun dia em faran de consol.
Tu mateix, estimadíssim amic, em vas demostrar que et satisfeien la darrera vegada
que vas estar-te en aquesta capital. El teu suport m’anima sobretot a recomanar-teles, i fa que esperi que no seran totalment indignes del teu favor. Digna’t, doncs, a
acollir-les benignament i a ser-ne pare, guia i amic! A partir d’aquest moment te’n
cedeixo els drets: tanmateix et suplico que consideris amb indulgència els defectes
que la meva mirada parcial de pare em pot haver ocultat, i que continuïs donant la
teva generosa amistat a qui tant l’aprecia, mentre resto de tot cor el teu amic més
sincer,
W. A. Mozart
* Dedicatòria de Mozart per a Joseph Haydn en ocasió de la primera edició dels sis quartets
de corda.

W. A. MOZART (Salzburg, 1756 – Viena, 1791) és el compositor més conegut de la
història de la música clàssica. Una llista de les seves composicions més destacades
seria un compendi del millor que s’hagi fet mai en el camp de la música. El conjunt
de la correspondència que ens n’ha arribat és molt interessant i permet que ens fem
un esbós d’una de les vides més estudiades de la història de la humanitat.
JOSEPH HAYDN (Rohrau, 1732 – Viena, 1809) va ser un exponent clau del
classicisme vienès i el causant de l’establiment definitiu de formes com la sonata, la
simfonia i el quartet de corda.

Lorenzo da Ponte
JOSÉ RAMÓN MARTÍN LARGO

A

l final del segle XVIII, en una Europa en què l’art està sotmès al gust i al caprici
d’alguns caps benpensants —una bona pila dels quals comencen a rodar—
que oscil·len entre el pur feudalisme i els ideals de la Il·lustració, sorgeixen
un seguit de personatges pels quals la revolució consisteix a fer un bon ús del profitós
talent de sobreviure i que converteixen les seves vides en novel·les o en òperes bufes.
És el cas de Lorenzo da Ponte.
Aquesta voluntat de sobreviure malgrat els entrebancs de la fortuna —que li
va permetre arribar a la molt respectable edat de vuitanta-nou anys— va convertir
l’existència de Da Ponte en una successió de reencarnacions. Da Ponte va fer tots els
papers de l’auca: des de tafur a Venècia fins a bibliòfil a Nova York, però mai no va
oblidar la seva condició, present en cadascun d’aquests avatars, d’home de teatre.
La vida longeva de Da Ponte (que comença quan Händel encara estava en
actiu i acaba tan sols un any abans que Verdi estreni la seva primer òpera) el va fer
ser testimoni d’un període capital de la història de la música, cosa que, en l’àmbit de
l’òpera italiana, es tradueix en una posició intermèdia entre les obres d’Alessandro
Scarlatti i les de Gioachino Rossini. Per altra banda, l’activitat incansable de Da
Ponte va donar com a resultat una producció abundant i variada de la qual avui dia
tan sols es recorda —juntament amb les seves Memòries— la relacionada amb el
teatre musical i, sobretot, els llibrets per a Mozart: Le nozze de Figaro, Don Giovanni
i Così fan tutte.
Emmanuel Conegliano va néixer el 1749 al petit barri jueu de Ceneda (avui
Vittorio Veneto). El 1763, per mitjà d’una cerimònia solemne celebrada a la catedral
de Ceneda i que va incloure trets de canó, un concert de campanes i focs d’artifici, la
família Conegliano es va convertir, de la qual cosa va quedar constància en un
opuscle titulat Distinta narrazione del solenne Battesimo conferito nella Cattedrale
di Ceneda ad un padre e tre figli del ghetto di detta città nella giornata del 29 agosto
1763. Des d’aquell dia Emmanuel Conegliano va adoptar el nom del bisbe que havia
presidit l’acte: Lorenzo da Ponte.
El jove va ingressar immediatament al seminari de la seva ciutat. De bon
principi ja es va veure que era un alumne rebel, tot i que els mestres en reconeixen
una predisposició clara per la literatura (escrivia versos imitant els poetes de l’època
i sembla que tenia una memòria formidable). Quan va acabar els estudis, i després
de ser ordenat el 1773, va traslladar-se a Venècia, contractat com a preceptor per una

família aristocràtica. Ara bé, en la bulliciosa i cosmopolita Venècia, el que realment
va atraure l’interès de Da Ponte van ser les passions amoroses i el joc. Una altra
atracció poderosa va ser el teatre, que no va tardar a incorporar a la seva vida. Da
Ponte va començar a crear-se una fama de llibertí que el va perseguir fins al seminari
de Treviso, on va acudir per ensenyar-hi llatí i retòrica. Per si no n’hi havia prou,
quan li van encarregar que exposés el tema anual per a l’acadèmia de la ciutat, se li
va acudir de proposar una tesi que derivava de Rousseau (autor prohibit en aquell
moment) referida a les restriccions que la societat imposava a la llibertat individual.
Va acabar passant el que era previsible: el van expulsar de l’ensenyament. Que els
enemics de Da Ponte posseïen una ment inquisitorial, però també que no eren
ximples, queda ben clar en les reflexions molt significatives que van fer en el procés
que es va seguir contra seu: «posseïa el talent rar d’escriure bé, però també el de
pensar malament» i que «s’estimava més anar a viure a les selves d’Amèrica, on no
hi hagués lleis immutables i on ningú no dominés la terra, i on tothom tingués un
dret i un poder justos», reflexions totes que, de ben segur, devien agradar el
pertorbador antic mestre de retòrica.
Instal·lat de nou a Venècia, aquesta vegada Da Ponte es va posar al servei,
com a professor particular, d’un aristòcrata, Giorgio Pisani, un personatge d’idees
semblants a les seves i gairebé tan perillós com ell. De fet, Pisani, que estava
enfrontat a tota l’oligarquia veneciana, no va tardar a ser arrestat, cosa que, acte
seguit, va comportar el desterrament de Da Ponte de Venècia «i de totes les altres
ciutats, terres i llocs del Sereníssim Domini, terrestres o marítimes, en naus armades
o desarmades, durant quinze anys». El proscrit Da Ponte va fugir a Gorízia, territori
que pertanyia a Viena i on també havia trobat refugi el seu amic íntim i company de
gresques venecianes Giacomo Casanova.
El famós seductor italià tenia aleshores gairebé cinquanta anys (Da Ponte
amb prou feines arribava als vint-i-cinc), i se suposa que en aquella època ja rumiava
en la seva autobiografia, que acabaria escrivint en francès i on relataria, a més dels
seus coneguts embolics amorosos, com va fugir de la presó veneciana i les seves
vicissituds fent d’espia. Casanova va aconsellar al seu jove amic, amb qui es
intercanviaria correspondència durant molts anys, que s’allunyés de Venècia, i Da
Ponte, seguint el seu consell, es va traslladar primer a Dresden, i finalment a Viena
el 1781. De totes les reencarnacions dapontianes la vienesa va ser la que li va donar
més fama.
A Itàlia, el teatre s’havia renovat considerablement al llarg del segle, però es
tractava d’una renovació que feia poc que havia començat a tenir conseqüències en
l’òpera. Quan Da Ponte va arribar a Viena, feia mig segle que la figura literària
dominant de la ciutat era Pietro Metastasio. Com a poeta de la cort imperial de Viena,
Metastasio va escriure una gran quantitat de llibrets, molts dels quals van ser
musicats en diverses ocasions. D’una de les seves obres, Artaserse, se’n van fer fins
a cent vint-i-set versions musicals. A banda d’això, la nòmina de compositors que

van emprar els seus llibrets inclou Vivaldi, Jommelli, Gluck, Hasse, Cimarosa i
Mozart. En aquell moment les obres de Carlo Goldoni s’havien anat obrint camí als
escenaris d’òpera. Eren unes obres molt populars i que al rigor formal i la seriositat
dels temes mitològics de Matastasi oposaven un caràcter decididament còmic, sovint
mordaç, i uns temes extrets de la vida quotidiana. Gallupi, Haydn, Paisiello i també
Mozart van posar música a textos goldonians, i quan Da Ponte va decidir escriure el
seus propis llibrets la tendència predominant era aquesta.
A Viena Da Ponte hi va trobar un ambient favorable a l’òpera. Sabem que
l’emperador Josep II era alguna cosa més que un aficionat a la música (tocava la viola,
el violoncel i el clavicèmbal), a més d’ocupar-se personalment del teatre de la cort.
En tot cas, l’òpera italiana vivia a la capital de l’imperi un període particularment
brillant: Antonio Salieri era des de 1774 el mestre de capella (el 1778 va rebre la
proposta d’inaugurar amb una obra pròpia un nou teatre a Milà: l’Scala), i Mozart,
que ja tenia un nom a la cort, el 1782 va estrenar una obra que no era ben bé una
òpera italiana però que tenia el seu origen en l’òpera bufa i en l’opéra-comique: Die
Entführrung aus dem Serail (El rapte en el serrall). Aquesta obra, que segons
Goethe va «enfosquir la resta», va ser la primera col·laboració entre Da Ponte i
Mozart i es deia Lo sposo deluso, ossia Le rivalità di tre donne per un solo amante.
No sabem segur si Da Ponte va escriure el llibret de Lo sposo deluso, una
òpera en què Mozart va treballar durant tot el 1783 després d’interrompre la
composició de L’Oca del Caire i que, com aquesta, va restar inacabada. No obstant
això, tot i que inconcluses (segurament a causa de la debilitat dels llibrets), totes dues
òperes preludien ja, tant pel que fa a l’aspecte musical com al dramàtic, el gran
esdeveniment que tres anys més tard havia de suposar l’estrena de Le nozze di
Figaro. En efecte, tant l’Oca com l’Sposo ja tenien la pretensió de ser comèdies
vertiginoses amb un aire burlesc en què cabien tant la crítica de costums com el
disbarat. La música d’aquestes obres, de vegades tan sols esbossada, inclou pàgines
que anticipen Le nozze, i, a més, entre els intèrprets que Mozart considerava idonis
per als papers principals —els noms dels quals va escriure en els marges de la
partitura de l’Sposo— hi havia els de Francesco Benucci i Nancy Storace, futurs
Fígaro i Susanna.
Un any abans, Giovanni Paisiello, que des del 1776 era mestre de capella de
la cort de Caterina la Gran a Sant Petersburg, havia estrenat Il barbiere di Siviglia,
ossia la precauzione inutile, basada en la comèdia homònima de Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais. L’òpera va tenir un èxit immediat a tot Europa, per la qual
cosa no és estrany que Mozart, quan va tenir notícia que el comediògraf francès
n’havia escrit una segona part titulada Le Mariage de Figaro ou La folle Journée,
estrenada a París el 1784, va decidir posar-li música de seguida.
En aquell moment Da Ponte era el protegit de Salieri i el llibretista d’una
òpera d’èxit, Il burbero di buen cuore, del seu amic Vicente Martín y Soler, que,

després d’una estada afortunada a Nàpols, començava a competir a Viena amb
Mozart mateix. Segons llegim en les seves memòries, Da Ponte va conèixer Mozart a
casa del baró Wetzlar. El compositor no va tardar a demanar-li si estaria disposat a
escriure un llibret sobre Le Mariage de Figaro. La idea, tanmateix, ensopegava amb
un obstacle important: uns dies abans, l’emperador havia prohibit a la companyia
del teatre alemany la representació de la comèdia de Beaumarchais, a causa del seu
caràcter llicenciós. El mateix baró Wetzlar es va oferir a pagar uns diners perquè
l’òpera, si no es podia representar a Viena, ho pogués fer, si més no, a París o a
Londres, però tot això no va caler. Si hem de creure el que explica Da Ponte en les
seves memòries, van ser les seves gestions amb el mateix emperador que van
propiciar que l’òpera, composta per Mozart en sis setmanes, arribés a estrenar-se.
Sembla que Da Ponte va aconseguir ensarronar l’emperador presentant-li algunes de
les àries compostes per Mozart, alhora que el convencia que a la seva versió per a
l’òpera, convenientment retallada, li mancaven tots els episodis que podien ser
polèmics. Josep II en persona va acudir a un dels assajos generals, un fet insòlit que
va suposar una empenta definitiva per l’obra.
En qualsevol cas, convé aclarir que si finalment Le nozze es va poder estrenar
a Viena va ser només a causa del canvi que havia significat la pujada al tron de Josep
II després de la mort de la seva mare, Maria Teresa. El nou emperador havia
esperonat diverses reformes, com l’abolició de la tortura judicial, el tancament de
monestirs i la imposició de restriccions a la censura, la qual fins aleshores havia
gaudit d’un poder gairebé omnímode. Aquestes reformes, com és lògic, van fer que
l’emperador es guanyés les antipaties de l’aristocràcia i del clergat; en canvi, segons
escriu Robbins Landon: «els pagesos, les persones cultes, els comerciants, els jueus,
els protestants, els oprimits i els pobres, el consideraven un déu». Potser van ser
precisament aquestes reformes les que van evitar que a Viena es produís una
insurrecció com la que poc després s’havia d’esdevenir a París. A banda d’això, aquest
ambient permissiu no tan sols va ser propici per a la música, sinó que també ho va
ser per a la literatura i fins i tot la filosofia, camps en què durant el regnat de Maria
Teresa Viena havia quedat endarrerida respecte a d’altres metròpolis europees.
Des del principi, Mozart va concebre Le nozze di Figaro com la continuació
d’Il barbiere di Siviglia, amb la qual cosa esperava que la seva obra es beneficiaria
de l’èxit que va tenir la de Paisiello. A més, com que l’òpera estava dirigida a un públic
que ja coneixia els antecedents de la història, Da Ponte va poder condensar molt
l’acció, i, com a conseqüència, l’òpera va superar el model de Beaumarchais en
vivacitat, frescor i embogiment col·lectiu. No obstant això, més enllà de la seva
espontaneïtat i fins i tot de les melodies de les seves àries i de les escenes de conjunt,
és possible que el tret més característic de Le nozze sigui la humanitat de què —en
lletra i música— estan carregats els seus personatges, tret que encara té més mèrit
perquè està arrelat en les màscares i les caricatures de la commedia dell’arte. El gran
èxit del dia de l’estrena, que va obligar l’emperador a dictar una ordenança prohibint

que en les properes representacions es repetissin els números de conjunt, va obeir
tant a la inspiració de la música com al fet que el públic d’aquell temps comencés a
reclamar una veritable caracterització psicològica dels personatges, que en aquest
cas per primera vegada mostraven els conflictes socials del moment, originats en els
privilegis que l’aristocràcia encara creia que posseïa i en l’ascensió d’una nova classe
que també reclamava els seus drets.
Beneficiari d’aquesta nova atmosfera i convertit en aquell moment en poeta
de la cort, Da Ponte va escriure (a més de Don Giovanni i de Così fan tutte) nous
llibrets per a Salieri i Martín y Soler: per al primer, Il ricco di un giorno (1784) i Axur
re d’Ormus (1788), que en realitat era una reelaboració de la molt celebrada, i encara
avui dia considerada la millor òpera de Salieri, Tarare, sobre una peça de
Beaumarchais, i els llibrets d’Il Talismano (1788), Il pastor Fido i La Cifra (tots dos
de 1879); i per al segon, el de la recentment recuperada Una cosa rara (1786),
adaptació lliure d’una comèdia de Vélez de Guevara, i L’arbore di Diana (1787).
Cap d’aquests llibrets, ni per descomptat la música que es va escriure per a
ells, va arribar a la categoria de Le nozze, tot i que van ser èxits transitoris que van
encimbellar encara més Da Ponte. Aquest, que no encara no tenia quaranta anys,
havia adquirit un grau de respectabilitat inimaginable uns quants anys abans, que
només es pot entendre en el context del que representava el teatre a la cort de Josep
II. De fet, no només es tractava de representacions artístiques, sinó que també eren
polítiques i morals. Per això no estrany que l’emperador mateix supervisés la
producció dels nous muntatges (arribant, en el cas de Le nozze, a restituir un ballet
que el comte Orsini-Rosenberg, director de l’Òpera de la cort, havia suprimit de la
partitura), compatibilitzant aquestes activitats amb les que requeria l’Estat. Da Ponte
va trobar en aquells anys un ambient molt propici per a l’exhibició del seu do com a
home teatral. I encara havia d’escriure els llibrets de Don Giovanni i Così fan tutte.
El 1786, l’èxit de Le nozze di Figaro va arribar a Praga, cosa que va tenir
l’efecte de salvar de la fallida la companyia que la representava, que no era altra que
la de Pasquale Bondini. Convidat per Bondini a presenciar el muntatge, Mozart va
acudir a la capital bohèmia, on fou acollit triomfalment. Bondini, que havia
comprovat que la música de Mozart sanejava els comptes de la companyia, va oferirli cent ducats perquè escrigués una nova òpera, i l’any següent, quan Mozart va
tornar a Praga, portava el nou llibret de Da Ponte: Don Giovanni, ossia Il dissoluto
punito.
Mozart havia donat llibertat total al llibretista per a l’elecció de l’argument, i
aquest, que aquell any es trobava embrancat en la redacció de dos llibrets nous (Axur
re d’Ormus per a Salieri i L’arbore di Diana per a Martín y Soler), quan es va trobar
amb un nou encàrrec que havia de satisfer tant sí com no i en poc temps, va acudir a
una òpera que en aquell moment tenia un èxit discret i que tractava un tema que li
devia ser proper: Il convidato di pietra, amb llibret de Giovanni Bertati i música de

Giuseppe Gazzaniga. Prenent com a punt de partida algunes situacions d’aquesta
òpera, Da Ponte va escriure el llibret al voltant de la idea d’un personatge que havia
de representar l’encarnació del menyspreu vers l’ordre social i fins i tot vers les lleis
divines que, tanmateix acabarien congriant damunt seu el càstig oportú. El tema va
provocar que Mozart compongués una música molt diferent de la de La nozze, tot i
que no pas menys genial; una música carregada de presagis foscos però, alhora, plena
de contrasts, com corresponia al llibret dapontià, que passava ràpidament d’un to
sinistre (que arribava al clímax en l’escena de l’estàtua del comanador) a la comicitat
(el personatge de Leporello) i, finalment, a la humanitat (Donya Anai Donya Elvira).
En realitat, Da Ponte no va aclarir si el seu llibret era una comèdia o una tragèdia, i
el fet que el final que es va interpretar a Praga es modifiqués en la representació a
Viena l’any següent tampoc no va ajudar a aclarir-ho. El primer final era un sextet de
caràcter moralitzant que recalcava la justícia del final de Don Giovanni; el segon, en
canvi, no tenia cap sentit edificant, i consistia en la imatge del llibertí arrossegat pel
comanador a les flames de l’infern, sense cap més comentari.
És probable que Da Ponte, que ja havia assajat un llibret que no tenia
antecedents a Le nozze, ni tan sols es plantegés la qüestió del gènere a què pertanyia
el seu Don Giovanni. El pròleg que Da Ponte va escriure per la primera edició de Le
nozze demostra que creia que calia donar alguna explicació per les innovacions dels
seus llibrets. Allà es refereix expressament a «el nostre desig d’oferir un tipus
d’espectacle gairebé nou al públic». El pròleg en si ja era una innovació estranya en
els llibrets d’òpera. Pel que fa a Don Giovanni, més aviat sembla que Da Ponte devia
arribar pels seus propis mitjans a una concepció expressiva que coincidia amb la que
ja s’havia posat en pràctica en el teatre barroc espanyol. El barroc, d’on al cap i a la
fi provenia la temàtica de Don Giovanni, havia acostumat el públic a la combinació
en una mateixa obra de comèdia i tragèdia, i això tant per motius econòmics, i fins i
tot socials, com per la senzilla necessitat d’eludir la censura. Es creia que era lícit
mostrar conductes llicencioses, a condició que tots els conflictes es ressolessin
feliçment, o el que és el mateix, cristianament, per mitjà del penediment, o, si no era
així (com passa a Don Giovanni), per mitjà d’un càstig públic seguit del seu corol·lari
moral corresponent. En tot cas, el caràcter innovador de Don Giovanni, amb la seva
afortunada superació dels límits entre gèneres, s’inscrivia en l’atmosfera de canvi
pròpia del final del segle XVIII.
Da Ponte va estar present en els assajos de l’òpera a Praga, i allà va fer els
darrers retocs al llibret, però no hi va ser durant l’estrena, que va ser un gran èxit i
que a Mozart li va valer el càrrec de compositor de cambra de la cort. Qui sí que va
assistir a l’estrena va ser Giacomo Casanova, de qui s’ha especulat que podria haver
intervingut en la redacció del llibret (quan va morir entre els seus papers es van
trobar versions alternatives de la cèlebre ària del catàleg de Leporello).
Després de la representació de Don Giovanni a Viena, Josep II va encarregar
a Da Ponte un nou llibret, basat en fets que sembla que realment es van esdevenir a

la ciutat de Trieste. Aquesta vegada no hi havia cap mena d’ambigüitat en el tema,
que fou tractat per Da Ponte amb una fredor que li retraurien i que faria que Così fan
tutte, ossia la scuola degli amanti patís un oblit gairebé complet des de la seva
estrena fins al principi del segle XX. En aquest cas també es tractava d’una òpera
innovadora, ja que convertia un drama jocós en un examen intel·lectual de la
inconstància i dels defalliments de la naturalesa humana. L’amargor latent en el
llibret i en la música es concentren al voltant de la figura del vell filòsof, Don Alfonso,
coneixedor dels homes i, per tant, sàviament descregut i pessimista. Per una banda,
sabem que la llegenda de l’enveja que Salieri sentia per Mozart va sorgir arran del
Così, el llibret del qual va rebutjar (de la qual cosa es va penedir més tard). En tot
cas, amb el Così no tan sols es va acabar la col·laboració de Da Ponte amb Mozart:
les representacions de l’òpera es van suspendre després de la mort de Josep II, i el
nou emperador, Leopold II, va demostrar des del principi poca estimació per la
música. Da Ponte va ser cessat, va abandonar Viena i va iniciar una altra de les seves
reencarnacions.
La casualitat el va dur a la ciutat on potser es van esdevenir els fets que van
inspirar el seu darrer llibret, és a dir, Trieste. Allà va conèixer Anna Celestina Grahl,
una jove anglesa que es feia dir Nancy, i de qui ja no se separaria, contradient la seva
fama de llibertí. A Trieste Da Ponte va escriure la seva única tragèdia: Il Mezenzio,
que es va estrenar el cinc de desembre de 1791, el mateix dia que Mozart va morir.
En una situació financera summament precària i per consell de Casanova, que en
aquell moment escrivia les seves memòries, la parella va marxar cap a Londres, on
Da Ponte s’acabaria associant a William Taylor, empresari del King’s Theatre. Ara
bé, cap dels llibrets londinencs va assolir l’entitat dels que havia escrit a Viena.
Després d’un viatge a la seva ciutat natal, Ceneda, on no havia estat des de feia més
de vint anys, Da Ponte va tornar a Londres i hi va trobar el seu soci arruïnat.
Aleshores va començar un període en què es va dedicar a moltes activitats: des de
tipògraf fins a llibreter. Després que l’arrestessin diverses vegades a causa dels
deutes i novament denunciat pels seus creditors, el 1805 va fugir a Amèrica.
A Nova York, Da Ponte va emprendre una àmplia activitat com a periodista,
traductor, editor, llibreter i empresari teatral. És evident que la cultura americana
estava molt allunyada de la seva, per la qual cosa Da Ponte va assumir, gairebé com
una missió, la tasca de divulgar la literatura i la música italianes. Va fer classes al
Columbia College, va publicar les seves Memòries, va crear una mena d’acadèmia on
es recitaven drames i comèdies escrites per ell mateix, va fundar una escola a
Sunbury (Pennsylvania), va escriure un assaig sobre Dante i va traduir Gil Blas, a
més de fer conèixer Don Giovanni el 1826 amb la companyia de Manuel García.
El 1831 Nancy es va morir. L’any següent Da Ponte va promoure una
subscripció a Nova York i Philadelphia per construir un teatre italià, i el 1833,
després d’aplegar sis mil dòlars, el teatre es va inaugurar amb La gazza ladra de
Rossini. Lorenzo Da Ponte va morir l’agost de 1838 a casa seva, a Spring Street i el

funeral es va celebrar a la catedral de Saint Patrick. Va ser enterrat al petit cementiri
catòlic d’East Eleventh Street, en una tomba anònima. Les seves Memòries, gairebé
l’única font d’informació d’alguns períodes de la seva vida, estan plenes
d’inexactituds i d’exageracions. Tanmateix, entre algunes de les pàgines que han
merescut el crèdit dels erudits, hi llegim: «Crec que el meu cor està fet d’un material
diferent al de la resta d’homes. Soc com un soldat que, empès pel desig de glòria, es
precipita contra la boca del canó, com un amant que es llança als braços de la dona
que el turmenta».
*Aquest article va aparèixer l’estiu del 2006 al número 67 de la revista Raíces.
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Harmonies Werckmeister (fragment)
La música és un element tan fonamental en la producció cinematogràfica del
director hongarès Béla Tarr que sense la col·laboració de Mikhaly Vig les seves
pel·lícules serien unes altres. De fet, a Harmonies Werckmeister, la presència de la
música no és limita a funcionar com a banda sonora i prou: és el moll de l’os de la
pel·lícula. A continuació teniu el discurs que un dels personatges hi fa (el guió és,
com sempre, de László Krasznahorkai).

«V

ull deixar ben clar que no hi ha cap mena de dubte que som davant
d’una qüestió filosòfica i no pas tècnica. A partir d’un seguit de
recerques, el sistema tonal en qüestió ens ha conduït, inevitablement,
a un examen de fe que ens duu a preguntar-nos: en què basem la nostra creença que
aquesta harmonia —que irrevocablement conforma el nucli de qualsevol obra
mestra— realment existeix? És per això que no hauríem pas de parlar de recerca
musical, sinó de la comprensió de la no-música, que durant segles ha estat oculta, i
d’un escàndol espantós que hauríem de denunciar. D’aquí, la vergonya que tots els
intervals de les obres mestres de molts segles siguin falsos, la qual cosa vol dir que la
música i la seva harmonia i eco, el seu encanteri insuperable, estan basades de dalt a
baix en fonaments falsos. Sí, hem de parlar d’un engany indiscutible, fins i tot si els
que n’estan menys segurs, els lleugerament moderats, barbotegen sobre
compromisos. Però quina mena de compromís, si per a la majoria la tonalitat musical
pura és una il·lusió i prou, i els intervals musicals purs no existeixen? Aquí hem de
reconèixer que hi ha hagut èpoques més afortunades que les nostres —les de
Pitàgores i Aristògenes— en què als nostres avantpassats els satisfeia el fet que els
seus instruments, purament afinats, es toquessin tan sols en alguns tons, perquè els
dubtes no els emboiraven, ja que sabien que les harmonies celestials eren província
dels déus. Més endavant, amb això no n’hi va haver prou. L’arrogància gens
dissimulada va pretendre apropiar-se de totes les harmonies dels déus. I ho van fer
a la seva manera. Van encarregar la solució als tècnics: un Praetorius, un Salinas i,
finalment un Andreas Werckmeister, que va resoldre la dificultat de dividir l’octava
de l’harmonia dels déus, els dotze mig tons, en dotze parts iguals. De dos semitons,
en va falsificar un. En comptes de deu tecles negres, se’n van fer servir cinc, i això va
tancar el tema. Hem de rebutjar aquest desenvolupament de l’afinació dels
instruments i la seva trista història i recuperar l’instrument afinat naturalment. Hem
de corregir els errors de Werckmeister amb compte. Ens hem de dedicar a aquestes
set notes de l’escala, però no com a les de l’octava, sinó com a set qualitats diferents
i independents, com a set estrelles fraternals al cel.

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI (Gyula, 1954) és un novel·lista hongarès que ha
destacat, també, per haver col·laborat amb els guions del director de cinema Béla
Tarr des de l’any 1985. Krasznahorkai és llicenciat en dret i en llengua i literatura
hongareses. Tot i haver produït una extensa i, en general, extraordinària llista de
novel·les, no en podem llegir res en català. En vietnamita, per exemple, sí.

Consideracions sobre el mot dissonància
FERRAN ARDÈVOL

S

ento parlar constantment d’harmonia dissonant. El que és harmònic pot ésser
dissonant? Als mots consonant i dissonant sempre se’ls ha donat
musicalment parlant, un sentit terminològic completament empíric. Quants
treballs, en què solament s’ha emprat el que en diuen harmonia consonant, tenen
una duresa gran i els manca un tot harmònic, que demostra que si bé s’han emprat
acords, no s’ha fet harmonia? Pel contrari, quantes obres hem vist que sonen
bellament i harmònicament, emprant els acords que anomenen dissonants?
En l’art musical, com en totes les arts, no hi ha consonància ni dissonància
amb la concreció que se li vol donar al mot. Tot consona o dissona, segons l’ús que
es faci de l’element sonor, ja sigui de timbre, ja sigui de combinació de sons.
El punt que delimita la consonància de la dissonància en art, sols l’estètica
ens el demarcarà.
La natura ens mostra constantment que no es poden emprar els elements
fora de lloc, i és per això que no hi ha res natural que dissoni; així, doncs, la
dissonància per se no existeix, la produïm quan contrafem el que és natural.
Què vol dir fer música dissonant? Què vol dir que estem en l’imperi de la
dissonància? La consonància i la dissonància tal com s’explica en música, està al
marge de l’art, és un pur convencionalisme. L’oïda habituada a sentir una manera
de combinar els sons, tan sols esperarà sentir una manera diferent de combinació
per a dir que és dissonant.
Recordem tots que a Beethoven, Mozart, Wagner, entre altres, se’ls ha
motejat en els seus temps de músics cerebrals, que sols cercaven combinacions rares,
sorolls i dissonàncies. Diguem ben alt, que l’harmonia en lloc de basar-se en lleis
estètiques, es basa en lleis empíriques, divulgades per uns tractats de gent que la
immensa majoria no han fet cap obra d’art, i diguem per últim, que aquestes lleis les
trobem quasi sempre en contradicció amb les normes emprades pels grans mestres.
Recordem sempre els mots profètics de Schumann, quan digué, referint-se als
escolàstics: «Pobres de vosaltres el jorn en que es digui que tot el que dieu dissonant
sona bellament!». Recordem les burles beethovinianes en son llibre Estudi, sobre les
regles que no tenen cap fonament.
Pensem sempre que la dissonància per si mateixa no existeix; és l’home que
la cerca en fer mal ús dels elements de son art.
Acord dissonant! Quin absurd. Dos mots per expressar una cosa i dos mots

que estan en contradicció. Empreu aquest acord que en diuen dissonant en son just
lloc i l’acord no dissonarà. Pensem sempre que, en la música, les veus en son
moviment produeixen acoblaments de sons, el nom dels quals, sempre que estiguin
ben emprats, seran acords i sempre seran consonants, perquè si no consonessin no
serien acords.
Aquell magne i bellíssim començament del Tristany, que sona
meravellosament, com fareu entendre mai a ningú que està construït amb acords
dels anomenats dissonants?
La dissonància no és natural, la dissonància és producte d’anomalies. La
dissonància pot equiparar-se al que és monstruós dins la natura, i el que és
monstruós tan sols serveix per a fer aimar més i més el naturalment bell. Una seguida
d’acords dels anomenats consonants, feta sense art, encara que estigui feta —i potser
encara més si està feta— escolàsticament, serà una dissonància perquè hi mancarà
l’únic que ha de regir: L’ART.
Deixem estar en repòs els mots consonant i dissonant, perquè de tan portarlos a la palestra de la discussió de l’art musical, jo veig els joves d’avui cercant la
dissonància per a fer música moderna, i no és aquest el fi de l’art, no es pot cohibir
l’expansió natural de l’intel·lecte volent fer música que sols ens mostri un dels caires
de la conquesta constant del domini del so. No és pas de desitjar que el jove
compositor esborri tot el que soni sense aspror, pel contrari, hem de fer veure que la
bellesa no ha d’ésser produïda pel dolor de l’audició.
La música ha de sonar tal com la sent l’artista creador, sense prejudicis ni
preocupacions, i encara menys claudicacions, i per tant, sense limitar-se en
l’empirisme de la consonància i de la dissonància; ha d’ésser música pura i dels
elements de combinació de sons no n’ha de refusar cap.
L’únic difícil és emprar aquestes combinacions en el just lloc on han d’ésser
emprades.
La melodia, el ritme i la combinació de melodies, ha d’ésser un tot harmònic,
i aquesta és l’única harmonia que ha de regir. Cada ritme ha creat la seva melodia i
cada melodia porta dins seu el fons de combinació harmònica, que emprada en son
just lloc natural, sigui la combinació de sons que sigui, mai no serà dissonant, encara
que es faci ús dels acords anomenats dissonants, i, emprant combinacions que no
servin cap relació amb la melodia, encara que es faci ús dels acords anomenats
consonants, serà una vera dissonància.
La natura ha donat ales a les aus. Encara no ha nascut el que hagi vist un ase
volar, perquè la natura no en fa de dissonàncies. Pels camins, el veure un ase, és cosa
que no ens sorprèn... no obstant això, si l’ase és un bípede, també ens dol el veure
aquella dissonància.

*Aquest article va aparèixer el 27 d’octubre de 1934 al segon número (d’un total d’onze) de la
revista setmanal La Música, que es va publicar des de l’octubre fins al desembre de 1934.
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L’Eroica
JOAN FUSTER
S., 20 setembre

L

legeixo unes velles reflexions d’Ernest Ansermet sobre estètica musical. Em
crida l’atenció el que hi diu a propòsit de la simfonia número 3 de Beethoven.
Segons el famós director d’orquestra, si sentíssim l’Eroica interpretada en mi
major, no ens en sabríem avenir: la nostra perplexitat seria total. L’Eroica està
escrita en mi bemoll, i el mestre Ansermet assegura que la diferència de mig to, en
un cas com aquest, és essencial. La versió en mi major no solament falsejaria el
designi creador de Beethoven, sinó que, de més a més, alteraria profundament el
mateix sentit de l’obra. O sigui que, amb el canvi de tonalitat, l’Eroica deixaria de ser
heroica.
Els arguments que Ansermet al·lega en la seva explicació són subtils.
Podríem encadenar-los d’aquesta manera:
1) Així com la tonalitat en mi major se situa —perquè les tonalitats, diu Ansermet,
ocupen un lloc en l’espai— en les regions elevades, del costat del futur, de l’acció,
d’allà on el sol brilla, la tonalitat en mi bemoll, en canvi, se situa en la profunditat,
del costat del passat i del pathos.
2) L’Eroica beethovaniana és una història «qui se dit au passé». No cal dir, doncs,
que el mi bemoll li havia de ser connatural, imprescindible, materialment intrínsec.
3) En conseqüència, transportada a la tonalitat de mi major, la sintaxi de la partitura
hi quedaria desvirtuada, traïda. Dic sintaxi, i sé que la paraula no és justa. Miro de
traduir a la meva manera la tesi d’Ansermet. Bé. I d’història «qui se dit au passé», la
simfonia esdevindria aleshores una cosa molt distinta: embocada al futur, a l’acció,
etc. Tot el contrari del que és.
Soc un profà en qüestions de música, i em costaria un bon esforç distingir,
en una tonalitat i en l’altra, les característiques que Ansermet hi veu. Per instint, més
que no pas per un vertader coneixement de causa, em sentiria inclinat a no fiar-me
massa de la teoria. Si el mi major i el mi bemoll ocupen un lloc en l’espai, o no, ho
ignoro: però el futurisme de l’un i el passatisme de l’altre tenen tot l’aire de ser unes
gracioses superposicions literàries, que el mestre suís s’ha empescat per donar
l’explicació. I potser sí, que l’Eroica és una història «qui se dit au passé». El
compositor hauria dedicat la seva tercera simfonia a Napoleó, quan Napoleó no era
sinó el Primer Cònsol, això és, en aparença, l’home de la Gran Revolució. «Per
festeggiare il sovvenire di un grand’Uomo», seria —la llegenda ho afirma— la

inscripció del manuscrit. Alguns historiadors han impugnat l’anècdota. Ni que sigui
inventada, és innegable que l’Eroica es presta a ser escoltada com l’escoltem
habitualment: amb el prejudici de ser una explosió èpica, una paràfrasi napoleònica,
una història grandiloqüent. Però, ¿no serà el prejudici, i no la tonalitat, allò que ho
decideix tot? Tocada en mi major, malgrat el que digui Ernest Ansermet, ¿no ens
faria el mateix efecte?
No puc imaginar-me com sonaria l’Eroica en mi major. ¿Ens sorprendria
fins al punt de no reconèixer-ln-de semblar-nos poc heroica? La marxa fúnebre del
segon temps, ¿perdria la seva gravetat de pompa necrològica aplicable a un
«grand’Uomo»? I si no l’haguéssim sentida mai, però ens hi preparessin amb el títol
suggestiu —eroica— i amb la referència a Buonaparte, ¿no decidiríem, després
d’haver-la escoltada, que sí que és heroica, malgrat el mi major?
És clar que seria difícil de fer-ne l’experiment. Tanmateix, podem imaginar
la hipòtesi: per una vegada, l’Eroica seria tocada en la tonalitat de i major, davant
d’un auditori que la desconegués —davant d’un auditori musicalment verge. ¿Com
l’entendria aquest públic no malejat per la tradició? Podem creure que sentiria —
escoltaria— una Eroica diferent a la de sempre: una Eroica jugada amb mig to de
diferència. Ara: si als programes de mà que repartissin al concert, hi figurava la
denominació d’Eroica i el relat de la dedicatòria a Napoleó, els oients ¿no hi
identificarien una història «que se dit au passé»? El fantasma del «grand’Uomo»
flotaria sobre l’orquestra. La figura del Primer Cònsol, reduïda a signe elemental —
un heroi, qualsevol heroi—, sorgiria del pentagrama beethovenià: i en sorgiria,
precisament, en mi major. Perquè hi ha la literatura: literatura del títol i de
l’anècdota bonapartista. Potser si Stravinski hagués titulat Eroica el seu Petruixka,
o Mozart el seu Quartet en si bemoll (n. 17, K. 458), la impressió d’heroisme seria
refusada per l’auditori, encara que hom volgués relacionar aquestes peces amb
Napoleó —amb el corresponent Napoleó. Però la tercera simfonia de Beethoven
admetia ser qualificada d’eroica. La tonalitat —mi major, mi bemoll— no hi influiria
gens. La literatura hi influiria molt.
¿Com sentiríem avui l’Eroica, de més a més, si no se’ns presentés com a
heroica? Posem per cas que no tingués cap qualificatiu singular, com la primera o la
quarta simfonia del mateix Beethoven. La suposició no és absurda. ¿Ens semblaria
heroica encara? ¿Ansermet podria haver-la definida com una «histoire qui se dit au
passé»? Potser no més que aquella sonata de Chopin, que té també una marxa
fúnebre popularitzada. Una marxa fúnebre no és un detall que autoritzi a batejar
d’heroica una simfonia o una sonata per a piano. Un vulgar burgès, mort al seu llit
benestant, pot suggerir també iridiscències elegíaques en un compositor que li sigui
amic o admirador, i la marxa fúnebre resultant, si el compositor és genial, passarà a
la història. ¿Però, heroica? A part la marxa fúnebre, la resta de la tercera simfonia de
Beethoven, ¿què té d’eroica? Nosaltres estem acostumats a sentir l’Eroica en tant
que heroica. De no haver estat així, ens semblaria menys heroica. Tot el seu mi

bemoll no hauria bastat per induir-nos a veure-hi -o sentir-hi- l’heroisme...

JOAN FUSTER (1922-1992) és l’assagista més important en català del segle XX.
Abans de dedicar-se a aquest gènere literari va ser advocat i periodista. La seva obra
més rellevant és, segurament, Nosaltres, els valencians.

Per la ràdio
PHILIP LARKIN
Remor gegant i estossecs a la sala
vasta, amb orgue sorrut, plena en diumenge,
precedint el repic, l’himne reial
i els sorolls d’instal·lar-se. Ja comença
el grinyol dels violins:
imagino el reu rostre entre tants rostres,
bonic, devot, que escolta
monumentals cascades que flueixen
—un dels teus guants, inadvertit, a terra
vora el reu calçat nou i un xic passat—.
Aquí es fa fosc de pressa. Sols destrio
El perfil de les fulles seques, mústigues,
en els arbres mig buits. Darrera
tempestes fulgurants i rabiüdes
d’acords que, em ser distants, s’ensenyoregen
de mi més cruament, llur crit final
em deixa amb el desfici d’esbrinar
les teves mans dins l’aire, que aplaudeixen.
Traducció de Josep M. Jaumà

PHILIP LARKIN (Radford, 1922 – Cottingham, 1985) va ser un poeta anglès que
també va escriure novel·les i va treballar com a bibliotecari a Hull durant tres
dècades. Larkin també va exercir com a crític de jazz. En català en podem llegir
Finestrals (2009), Aquí. Trenta poemes (2004), Jill (1991) i Una noia a l’hivern
(1990).
JOSEP M. JAUMÀ (Reus, 1938) és traductor i ha estat professor d’institut i a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Va dedicar la seva tesi doctoral a Philip Larkin
i ha traduït autors com Robert Graves, Thomas Hardy, Robert Frost i W. B. Yeats.

El concert de més èxit
THOMAS BERNHARD

U

na Associació de música de cambra, com l’anomenen, famosa perquè
només toca música antiga amb instruments antics originals i només té en
el seu programa Rossini, Frescobaldi, Vivaldi i Pergolesi, va tocar en un
castell antic a Attersee i va tenir l’èxit més gran des de la seva fundació.
L’aplaudiment no es va acabar fins que a l’Associació de música de cambra no li
quedava ni un sol bis més en el programa. Fins l’endemà no es va comunicar als
músics que havien tocat en una institució de sordmuts.

Desafinat
THOMAS BERNHARD

A

la ciutat belga de Bruges diuen que fa dos-cents anys va ser decapitat un nen
de nou anys que cantava al cor que, en una missa celebrada davant tota la
cort reial de la catedral de Bruges, va desafinar una nota. A causa de la nota
desafinada del nen del cor resulta que la reina es va desmaiar i fins la seva mort no
es va tornar a despertar més d’aquest desmai. Diuen que el rei va fer la promesa que
si la reina no tornava en si, no només faria decapitar el nen culpable del cor de Bruges
sinó també tots els altres nens del cor i l’organista de la catedral, cosa que també va
fer, quan la reina ja no es va despertar del seu desmai i es va morir. Durant segles a
Bruges no es va sentir mai més cap missa cantada.

THOMAS BERNHARD (1931-1989) és reconegut internacionalment com un dels
escriptors més grans del segle xx. La seva prosa iconoclasta i repetitiva va fer que
guanyés admiradors incondicionals i crítics intransigents. Aquesta entrevista
extensa, de 1986, es va publicar per primer cop en alemany vint anys després. En
català en podem llegir L’imitador de veus (2017), El nebot de Wittgenstein (2017),
El fred (2013), L’alè (2013), Senzillament complicat (2013), Un nen (2013), Mestres
antics (2011), Sota el ferro de la lluna (2011), El soterrani (2009), L’origen (2008),
La força del costum (2003), El comediant (2002), Plaça dels Herois (2000), El
malaguanyat (1992), A les Altures. Intent de Salvació. Bestieses (1990).
CLARA FORMOSA PLANS ha traduït Peter Handke, Bertold Brecht, Franz Kafka
i bona part de l’obra de Thomas Bernhard.

Carta de Liszt i Chopin a Ferdinand Hiller
FRANZ LISZT i FREDERIC CHOPIN
A Ferdinand Hiller,
Aquesta deu ser la vintena vegada, pel cap baix, que hem mirat de trobarnos, primer a casa meva, després aquí, amb la intenció d’escriure-us, i encara no ho
hem pogut fer per culpa de tot d’obstacles imprevistos. No sé si Chopin gosarà
disculpar-se; pel que fa a mi, crec que hem estat tan descortesos i insolents que no
tenim cap excusa.
Us acompanyem en el vostre dolor i voldríem ser amb vós per tal de
suavitzar, tant com fos possible, l’aflicció del vostre cor.1
(Ho ha expressat tan bé que no hi puc afegir res per excusar la meva
negligència o mandra o caprici o distracció o... o... o... Sabeu que m’expresso més bé
en persona i, aquesta tardor, quan al tard us acompanyi pels bulevards a casa de la
vostra mare, miraré d’obtenir el vostre perdó. Us escric sense saber què gargoteja la
meva ploma, mentre Liszt ara mateix toca els meus «Estudis» i em transporta lluny
de qualsevol idea apropiada. Tant de bo pogués robar-li la manera que té
d’interpretar la meva obra. Pel que fa als amics que teniu a París, aquest hivern i
primavera he vist sovint la família Leo.2 També he passat algunes vetllades a casa
d’alguns ambaixadors i no n’hi ha hagut cap en què no s’esmentés algú que visqués
a Frankurt. Madame Eichtal us envia molts missatges amables: a Plater 3 i a tota la
seva família els va saber molt greu que marxéssiu, i em van demanar que us fes
arribar el seu condol.) Madame d’Appony4 es va molestar molt amb mi per no havervos-hi dut abans de marxar; espera que quan torneu recordareu la promesa que li
vau fer. El mateix us dic d’una certa dama que no és ambaixadora.
Coneixeu els meravellosos «Estudis» de Chopin? (Són admirables! i a més
duraran fins que apareguin els vostres): aquí teniu una petita mostra de modèstia
d’autor!!! (I ara una petita mostra de mala educació de part del regent perquè —ho
he d’explicar tot— corregeix la meva ortografia) d’acord amb el mètode de Monsieur
Marlet.

1

El pare de Hiller feia poc que s’havia mort.

2

August Leo, banquer a París.

3

El comte Plater, compatriota de Chopin i amic, també, de Liszt.

4

Apponyi era l’ambaixador austríac a París.

Tornareu al mes de (setembre, oi?). Digueu-nos-en el dia. Hem decidit
d’oferir-vos una serenata o un charivari.5 La companyia dels artistes més prominents
de la capital: M. Franchomme (present), Madame Petzold i l’abat Bardin, 6 els líders
de la Rue d’Ambroise (i els meus veïns), Maurice Schlesinger,7 oncles, tietes, nebots,
nebodes, cunyats, cunyades i... i... («en plan du troisienae», 8 etc.) Els editors
responsables,
F. Liszt
(F. Chopin) (Aug. Franchomme.)
(Per cert, ahir em vaig trobar amb Heine, que em va suplicar que us fes arribar les
seves salutacions més càlides i sentides.)
(Per cert, també, si us plau, disculpeu tots els «vós» (en comptes del més familiar
tu), us demano que ens els perdoneu. Si teniu un moment, doneu-nos notícies de
vós; seran molt benvingudes. París, Rue de la Chausee d’Antin, nº5. Ara mateix
ocupo l’habitatge de Franck,9 que se n’ha anat a Londres i Berlín. Estic molt content
d’estar-me a les estances que han acollit les nostres trobades tan sovint. Berlioz us
envia records.
Pel que fa al pare Baillot, és a Suïssa, a Ginebra. Per tant, podeu suposar que no us
puc enviar el concert de Bach.)
(20 de juny de 1833).
*Aquesta carta, publicada per F. Niecks (F. Chopin, Man and Musician, Vol. 1, 1890), la van
escriure conjuntament Liszt i Chopin, i també la va signar l’amic de Chopin i violoncel·lista
Franchomme. Els fragments de Chopin els trobareu entre parèntesis. Ferdinand Hiller (18111885) fou un compositor i autor molt conegut, més endavant Director del Conservatori i de la
Societat de Concerts de Colònia.

5

Una serenata còmica, de broma.

6

Un amant apassionat de la música, visitat per molts artistes.

7

Representant musical.

8

«A la tercera fila», és a dir, gent menys important.

9

Hermann Franck (1802-1855), autor, amic de Chopin i d’altres celebritats; editor també
durant els anys 40 del segle XIX del Deutsche Allgemeine Zeitung.

FRANZ LISZT (Doborjan, 1811 – Bayreuth, 1886) va ser el paradigma de l’artista
romàntic. Nen prodigi, va ser quan va conèixer la música de Paganini (el 1832) que
va decidir que volia fer el mateix amb el piano. Se’l considera el pare del poema
simfònic. El 1848 es va retirar dels escenaris i es va instal·lar a Weimar. Va ser sogre
de Richard Wagner.
FREDERIC CHOPIN (Żelazowa Wola, 1810 – París, 1849) és un dels compositors
de música per a piano més importants de la història (juntament amb Liszt). Va néixer
en una família de músics i també va ser un nen prodigi. El 1838 es va traslladar a
Mallorca: tenia tuberculosi i es creia que el clima benigne de l’illa li aniria bé.

El va tocar Chopin
SALVADOR ESPRIU

E

n Fonoses aixecà el cap i contestà al cavaller de Pastor. Que si tenia feina? Sí,
més que no en voldria, però els diners sempre escassejaven. No era una
tongada de pesca, sinó d’anar passant i gràcies. Però per a un pobre no sabia
què era millor. Estàs content, i en la mateixa alegria ja hi ha el neguit que no et fugi,
que no se’t fongui. Més val no glatir per res, no desitjar. Si ho has perdut tot, no pots
perdre res més.
Que veiés, per exemple, el cas del noi, que era fort com un roure i mai no es
queixava. L’estimaven, i era jove i feliç. Per què va fer de sobte aquell disbarat? Un
moment, i hi haurien arribat a temps: la corda encara brandava de l’embranzida. Per
què es matà, l’Anton, sense haver conegut desenganys ni la misèria, en vigílies de
casar-se, quan hi havia menys motius? Juguesques, bogeries, qui ho sap. La vida
tenia aquestes coses. Ens volem enganyar pensant que som els amos d’ella, que som
lliures. Sí, com el peix dins les malles.
Agafà de nou la xarxa que adobava, sense esma de prosseguir el dolorós
monòleg, i donà la bona tarda al cavaller. El vell també s’acomiadà i continuà la
passejada. Unes barques reposaven de temporals a la platja, sota la llum i la calda,
davant l’encalmada mar. Arribava de la mestrança d’en Pau Vilà el xerric d’una serra
de cavall.
En Vicenç de Pastor mirà el cel i va somriure amb agraïment. La vida no era
tan fosca com el pobre Fonoses deia, mentre fes sol, el bon sol de l’hivern i de l’estiu.
Ell se satisfeia amb poc, mentre li deixessin el sol i les barques, que coneixia una per
una i destriava amb facilitat, nom per nom, sense equivocar-se. Les veia néixer i
lluitar contra les llevantades. Les veia morir mansament en l’oblit de la sorra. I
saludava, en passar, aquestes amigues de tothora.
El vell sabia la lleugeresa, la llargària, l’amplada i la vida laboriosa de les
barques, tan diferent de la seva, vençuda pel pes d’innombrables generacions plenes
de distinció. Ningú més il·lustre que ell, en tota la maresma. Els seus avis varen ser
els senyors de la costa, el guerrers de la baronia, amos d’hisendes. Arriscats, cruels,
d’una magnífica crueltat feudal, aferrats a la terra i al mar, violents, despresos i
bandolers, varen perpetuar el llinatge i el record de gestes heroiques. A ell, en canvi,
la gran sang li arribava sense força, massa vetusta, com un bon vi esbravat. Era
indecís i quiet, d’una voluntat fluixa, i les hores se li escolaven en un etern propòsit
d’acció. Es fatigava a convèncer-se a si mateix que calia imposar-se una disciplina,

que era necessari esdevenir enèrgic, i s’adormia de cara al mar somniant una
quimera. L’espantava la cruesa dels problemes concrets, de les coses tangibles, i es
refugiava, per defugir-la, temorenc, en el seu esperit, un estàtic esperit voltat de
blaneses. De jove viatjà per inèrcia, indiferent, ensopint-se, enyorós del sol i del
repòs de l’areny i de les barques. Més tard, s’acollí ja per sempre al segur recés del
poble. Llegí. Enmig de papers ratats pels segles, el cavaller va veure com els dies
s’esfumaven en un passat igual, esborradís, que mai no va ser present ni sabé crear
un futur. Els dies se li apagaven en la fredor d’un passat vague, sense passions, fet
del ressò de les veus dels avis, no de la seva. No treballà, no conquerí, no s’esforçà,
no va tenir ambicions, afanys ni odis. Era d’una pietat plàcida, d’una tímida i
recòndita bondat. Lliure de turments i d’angúnies, no s’interessava en el dolor dels
altres. Sentia sense intensitat ni agudesa, d’una manera equilibrada i gairebé
mecànica. Solament el movien el sol i les barques i la llum de la costa. Vell i opulent,
uniforme i vulgar com una taca, en ell s’extingia l’antiga i noble família dels Pastor.
—Fent la caminada?
—Sí, com sempre.
Parlava amb tota la gent de mar.
—Porta’m pagells, si en trobes.
Més avall:
—Res de nou, Quelot?
—Fem tard per culpa de l’Esteve, que és un cançoner.
El tocatardà s’atansava caminant de pressa. Saludà, respectuós, el cavaller
de Pastor. Que havia estat malalt, que no el veia de feia temps? Però no devia ser pas
així, amb el seu aspecte. Els anys no li passaven. I ara que ho recordava: la padrina
li havia dit que busqués el senyor Vicenç, que l’esperava.
Varaven la barca.
—Sort.
El vell feia memòria. Avui, dijous? Quin cap, el seu. Era possible que no hi
hagués pensat? Però Teresa li ho perdonaria. S’aixoplugava tots els dijous de l’any a
casa de Teresa, la casa dels Vallalta, que era com si fos la seva. Esperava l’hora de la
visita acostumada i comptava d’un dia a l’altre els moments que faltaven, però
afectava d’oblidar-se’n cada dijous i Teresa li ho havia de recordar. Era un joc
innocent, un tàcit acord establert entre ells dos, que afegia un nou encant a l’amistat
i a la conversa de la Fragata. Ella era la qui el cridava, ella, Teresa, la companya de
quan eren infants, la dona que va estimar de jove, germana en la davallada. L’únic

punt subtil i enlairat en el seu pensament d’home mediocre. La va estimar amb
devoció, com una de les seves quimeres inassequibles. Un amor contemplatiu, que
mai no esclatà ni va ser confessat. Un amor que Teresa sacrificà pel d’un altre home,
aquell estrafolari i romàntic Frank, que el cavaller de Pastor havia conegut a Toscana.
Ell havia acompanyat en un viatge els Vallalta, i Frank els anà a trobar a Florència.
Com varen canviar els ulls de Teresa! Tant, que sentí gelosia i, per primera vegada,
es tombà per no veure’ls.
Frank, Florència, uns noms perduts en el temps. Tardes toscanes de Fiésole,
el mirador abocat a la planura que l’Arno fertilitza. Oliveres i xiprers, boscos
acariciats per l’oreig de la mar pisana, aquella mar que sembla que s’endevini cap a
ponent. Selves del Casentino i del Senario, avets de Vallombrosa. El campanar dels
franciscans convocava a l’oració del capvespre, i la pau del blanc convent que amaga
dins el seu recinte la cel·la de Bernardi de Siena baixava com una gràcia fins a les
valls de cendra, fins a les masies solitàries, fins als turons coronats amb l vellut de la
boira, fins a les pedres cansades d’història. La pau planava damunt la vila i
s’engrandia amb el silenci del camp. La posta de sol daurava les herbes i la terra
remoguda per la llaurada. Hi havia ric-ric de grills en la pau dels terrossos. Algunes
parelles de bous retornaven a l’escalfor de l’establa. Les rodes d’unes calmoses
carretes grinyolaven pels camins.
Escoltant la pau de la tarda, els viatgers s’havien perdut en un indret cap al
Giobi, vora un petit riu. La pregària mariana els anà a cercar allí, i el so els conduïa
a les portes de la catedral. Un canonge amable, de mans grasses i paraula eloqüent,
s’oferí a guiar-los. Varen recórrer amb ell tota la pau de les capelles mig fosques. La
veu del canonge s’abrivava davant un retaule, davant un quadre, davant un marbre,
i feia ressaltar la pulcritud d’un detall, la filigrana d’una reixa, la riquesa d’una joia.
Pau arreu, pau profunda. Unes dones resaven a un Crist que dormia en la pau. El
canonge assenyalava un monument funerari.
—Di Mino.
Era el sepulcre del bisbe Leonardo Salutati. Enèrgic cap, perfil dominador i
autoritari. El capità Vallalta s’exaltava:
—Quin home que devia ser, quin home!
Protegits per l’ombra imaginària, inexistent, del sarcòfag, Teresa i Frank es
besaven en pau. Mirant-los, discret i compassiu, el canonge somreia.
Toscana, Frank: un amor esbravat, un seguit de dolors. Imprevista, la virada,
la fallida sentimental. Frank va desaparèixer, i Teresa ja no l’anomenà. Abans,
riallera, expansiva, generosa. Després, abstreta, trista, dura. Però per a en Vicenç de
Pastor seguia essent la mateixa Teresa de les tardes de Fiésole.

—Em pensava que no vindria.
El vell senyor havia trucat al cancell dels Vallalta.
—Hi ha sols mossèn Gaspar.
La neboda el conduïa fins al saló de Teresa. Enfarfec isabelí, mobles molt
triats, cadires entapissades de seda roja, miralls. Cortinatges, còpies de Rafael i
Murillo, daguerreotips i un piano.
Mossèn Gaspar s’atansava a rebre el vell cavaller, i la Fragata li assignava
lloc.
Tertúlies dels Vallalta, tertúlies del dinou, entorn de la xicra de xocolata.
Reunions fàcils, d’un to banal i discret. Confessions a mitja veu. Sabor arcaic de les
festes del capità, mil cop contades i renovades per la seva fantasia. Lliure exposició
d’idees. Molt freqüentada la tertúlia en vida del pare, Teresa imprimí a la tradició
familiar el segell del seu temperament i reduí de mica en mica les reunions a la
companyia habitual d’en Vicenç i del rector.
S’havien assegut i començaven a parlar pausadament. Comentaven amb
polidesa, com tots els dijous de l’any, els fets quotidians, la petita vida del poble.
—Està més desconsolat que mai. Li costarà de refer-se, pobre Fonoses.
El cavaller es distreia. Olorava.
—Roses. Per què tantes roses damunt el piano?
Teresa el renyà. Que no ho recordava? Avui feia anys que Chopin l’havia
tocat. El rector en volia detalls i pregava que ho contessin.
Teresa i el cavaller evocaven plegats. Quaranta anys enrere, Chopin va venir
de Mallorca, amb la senyora Dudevant i els fills d’aquesta. Aurora coneixia el capità
Vallalta, de París, on varen ser presentats a casa de Delfina Girardin. Ella mateixa li
notificà l’estada a Mallorca i li va prometre de visitar-lo a la tornada.
—La Sand era una dona una mica grossa. Parlava molt. Chopin, en canvi, callava i
tossia.
La tarda de l’arribada, el capità va dur Aurora a la Pietat. Chopin es va haver
de ficar al llit, a reposar de la fatiga del viatge. Teresa es quedà per tenir cura de
l’hoste. Al vespre, Chopin es llevà i es posà al piano, aquest Pleyel, comprat de feia
poc. Les mans del músic premien amb suavitat les tecles i lluitaven per arrencar
l’obra en gestació a l’audició interna. Chopin patia. I quan intentava traduir la
inspiració en harmonia sensible, fracassava tot sovint i recomençava aleshores fins

a esgotar-se. Més tard, a la nit, els tertulians varen creure, davant la facilitat de
l’execució, que improvisava, però Teresa havia vist i sabia tot el seu esforç.
I ningú més, d’ençà d’ell, no havia tocat el piano. Per a profanar-lo? Teresa
no ho permetia. I canvià el tema de la conversa, mentre Paulina entrava amb llums.
A fora llampegava.

SALVADOR ESPRIU (Santa Coloma de Farners, 1913 – Barcelona, 1985) va ser
poeta, dramaturg i prosista. La seva obra més coneguda és La pell de brau (1960).
De salut delicada, durant molts anys va exercir com a notari, feina que deia que no
el deixava dedicar-se a la literatura tant com hauria volgut. La seva obra és una
reflexió gairebé constant sobre la mort.

Una música sense futur
FRIEDRICH NIETZSCHE

D

e totes les arts que són capaces de créixer en el sòl d’una determinada
cultura, la música esdevé la darrera de les plantes a aparèixer, potser perquè
és la més interna, íntima, i, en conseqüència, és la que es fa més tard: a la
tardor i en el temps de marcir-se de la seva cultura. L’ànima de l’Edat Mitjana no va
trobar les seves últimes notes fins a l’art dels mestres holandesos —la seva
arquitectura sonora és la germana pòstuma però legítima del gòtic. Fins a la música
de Händel no va sonar el millor de l’ànima de Luter i els seus seguidors, aquest tret
judeoheroic que donà a la Reforma una glopada de grandesa —l’Antic Testament
esdevingut música, no pas el Nou. Fins a Mozart no es va restituir en moneda al
comptat l’època de Lluís xiv i l’art de Racine i Claude Lorrain; fins a la música de
Beethoven i Rossini no s’esplaià en cant el segle xviii, el segle dels somiegs, dels ideals
trencats i de la felicitat fugaç. Tota música veritable, tota música original és un cant
del cigne. Pot ser que la nostra última música, tan imposant i desitjosa d’imposar-se,
tan sols tingui un curt període de temps al seu davant: car ha sorgit d’una cultura del
sòl de la qual s’enfonsa ràpidament, d’una cultura molt aviat sepultada. Un cert
catolicisme en el sentiment i una complaença envers alguns domèstics genis benèfics
i malèfics dels anomenats nacionals són els seus pressupòsits. Que Wagner
s’apropiés antigues sagues i antics cants en què el prejudici docte havia après a veure
allò que és germànic par excellence —cosa que avui ens fa riure—; que reanimés
monstres escandinaus amb una set de sensualitat extasiada i d’insensibilitat ascètica
—tot aquest constant treure i posar temes i figures, passions i nervis, tot plegat també
expressa clarament l’esperit de la seva música, suposant que aquesta música no
sàpiga parlar com sap parlar qualsevol música, inequívocament, de si mateixa; ja que
la música és una dona... No ens hem de deixar desconcertar pel fet que
momentàniament visquem sumits en una reacció al si de la reacció. L’època de les
guerres nacionals i els martiris ultramuntans, tot aquest caràcter d’entreacte que ara
s’adequa a la situació d’Europa pot ajudar a fer que un art com el de Wagner
aconsegueixi una glòria sobtada, sense que això garanteixi el seu futur. Ni els
mateixos alemanys en tenen cap...

FRIEDRICH NIETZSCHE (Röcken beni Lützen, 1844 – Weimar, 1900) és
l’antifilòsof més influent del segle XX. Filòleg de formació, la seva crítica a la filosofia
i religió occidentals va ser decisiva per a conformar el pensament posterior d’una
manera pel cap baix tan decisiva com ho van fer Freud i Marx. Un cop mort, la seva
obra va ser mutilada i manipulada per la seva germana per tal de fer-la coincidir amb
un seguit de postulats i creences del règim nazi. En català en podem llegir Ecce homo,
Els orígens de la tragèdia, El cas Wagner. Nietzsche contra Wagner, Sobre veritat
i mentida en sentit extramoral, L’Anticrist, La gaia ciència, Més enllà del bé i del
mal i Així parlà Zaratustra.
JAUME CREUS I DEL CASTILLO (1950), poeta, crític musical, traductor i editor
(Edicions La Guineu). De la seva obra poètica destaca Terres interiors, platges
extenses (1983) i Eros d’encesa fletxa i Poemari de Bòsnia (1995). Ha traduït Walter
Benjamin, Joseph Roth, Friedrich Schiller, Marguerite Yourcenar, Cesare Pavese,
Pasolini, Jiři Weil, Jaroslav Seifert, Puixkin, Anna Akhmatovà i Tolstoi entre d’altres.
Ha col·laborat també en la traducció de llibrets d’òpera, és fundador del grup TCR
(Teatre de Crítica i Reflexió) i dirigeix el Festival de música i poesia PACEM de
Collbató.

La darrera fonda
IMRE KERTÉSZ
Els diaris i, en general, l’obra assagística d’Imre Kertész estan farcits de referències
musicals. Són fragments esparsos i molt reveladors. A continuació trobareu els que
apareixen en la seva darrera obra, A végső kocsma (‘La darrera fonda’), publicada
el 2014, dos anys abans de la seva mort.

«A

hir, peces de Bartók al Centre de Congressos, sota la direcció de Boulez.
Durant el concert es va fer patent a poc a poc que Bartók no ha arrelat
en la cultura hongaresa fins al dia d’avui. Valdria la pena analitzar-ne
els motius. Es nodreix d’arrels hongareses, i tot i això continua sent un estrany a
Hongria. De fet, només agrada als jueus. Aquesta és una afirmació feta sense proves,
a la lleugera. Tan sols vull dir que aquí és apàtrida tot aquell que ofereix veritats
modernes en un llenguatge modern. Aquest país es troba en una situació tan greu
que només espera cert alleugeriment de la mentida.»
«La catàstrofe es presenta sens dubte per primera vegada en Beethoven. Els
moviments lents que sorgeixen de les profunditats de la fractura... Però els finals
encara aspiren a un cert equilibri; els darrers quartets i també la Sonata opus 106
troben la forma de la fuga, la qual, malgrat que representa, en aparença, la darrera
saviesa matemàtica, conté una dosi de desesperació. Per altra banda, si hagués
d’objectar alguna cosa a Bartók, seria això: el fals optimisme dels moviments de
dansa.»
«Don Giovanni a Salzburg. Per què no anomeno pel seu nom l’època en què vivim?
Vivim en l’època de la cultura d’Auschwitz i del Festival de Salzburg.»
«Ahir a la nit, escoltant La Passió segons Sant Joan en la Filharmònica de Berlín —
Simon Rattle i les seves cantants excepcionals—, em va venir de forma imperiosa a
la ment que no podria escoltar aquest text a Budapest envoltat pel públic que
darrerament caracteritza aquesta ciutat.»
«L’aristòcrata: considera que la música és divina i que el compositor és un servent.
La democràcia: oblida el compositor i divinitza l’intèrpret.
La democràcia tardana: considera que el talent és antidemocràtic.»
«Ahir a la nit, fins ben tard, un programa maratonià sobre Wagner en un dels canals
de televisió locals; com a preparació per a les estrenes wagnerianes a Stuttgart es van
poder veure i escoltar durant quatre hores converses d’un nivell força elevat, música,
imatges de muntatges. Al final del programa es va recordar la fortalesa de
Breendonk, on es representaran òperes de Wagner a l’aire lliure. L’escenari em va
resultar sospitós; ho vaig consultar: era la seu de la Gestapo, on van torturar Améry
i que Sebald descriu a la novel·la Austerlitz. Comentari? Res. Dit a la manera dels
naturals de Budapest: “És el que hi ha”.»

«Ahir vaig escoltar el tercer moviment de la Quarta simfonia de Mahler i després els
moviments tercer i quart de la Sisena. El reconeixement que la música és el meu
món, el que més m’estimo, em va tornar a dominar. Quan aquesta música va néixer,
encara no existia, gràcies a Déu, la democràcia, que té sense dubte avantatges
polítiques i desavantatges culturals. En l’època de Mahler encara fou possible —per
última vegada— la grandesa, ja impossible en la democràcia. Escoltant el darrer
moviment de la Sisena, em vaig adonar que la meva sensibilitat havia canviat
respecte de la problemàtica de la mort. Aquesta sensibilitat ja no és dramàtica ni
tràgica, sinó més aviat elegíaca i tenyida de certa reluctància. I això no és por:
continuo sense tenir por... És més aviat com quan algú ens recorda certes obligacions
desagradables i inajornables, tot i que encara queda una mica de temps; o com si
hagués de fer un cop d’ull en un bany aliè, on enxampo una o més persones fent
alguna cosa indecorosa.»
«Després de tornar de Stuttgart, ahir vaig comprar uns discos a la Knesebeckstraße,
entre els quals els Gurrelieder, així com Sant Sebastià, de Debussy. No obstant això,
ara haurem de veure quan tornaré a tenir temps d’escoltar música com abans, durant
hores, concentrat i sumit, a més, en l’èxtasi de la desesperació i la creació.»
«He escoltat el tercer moviment de la Quarta simfonia de Mahler, gaudint de la
delicadesa que imprimien les cordes de la Filharmònica d’Israel a aquesta melodia,
que és, d’altra banda, ultraterrenal.»
«Concert a la Filharmónica, amb Barenboim i Nikolai Znaider, el violinista jove que
vaig conèixer el dia abans a casa seva, amb la Simfònica de Chicago com a orquestra
convidada. El Concert per a violí de Schönberg, abans Bach, després Txaikovski: una
vetllada frenètica. Abans d’ahir, amb les entrades que ens va regalar l’Elena, allà
mateix: el Concert per a dos pianos de Bach, les Cinc peces per a orquestra op. 31
de Schönberg i la Sisena simfonia de Txaikovski. Aplaudiments interminables per a
l’orquestra, per a Barenboim. Però la sèrie va arribar ahir a la nit a la seva culminació
a la Staatsoper, amb Moisès i Aaró de Schönberg. Era el primer cop que veia la peça,
afortunadament en projectaven el text; em va captivar i em va commoure del tot.»
«Aquesta matinada he entès la Setena simfonia de Mahler. Es tracta en primer lloc
dels moviments quart i cinquè, d’aquesta utopia meravellosa. La interpretació de
Barbirolli m’hi ha ajudat molt. Això no hi té res a veure, però m’he adonat que el guió
cinematogràfic de Sense destí reflecteix l’estat anterior a la novel·la; podria dir-se,
per tant, que el guió és la materia bruta de la novel·la. Després, el Quartet de corda
nº5 de Bartók, aquesta obra monumental. Torna a mostrar-me com de buida és la
meva vida quan hi falten aquestes grans emocions.»
«Ahir no vaig dormir gairebé gens; al matí la Magdi ha arribat procedent de
Budapest, també sense dormir a causa del programa en directe de la ràdio hongaresa
en què va participar; esgotats, vam anar a dos quarts de quatre de la tarda a la
Filharmònica; i després vam presenciar una meravella: Barenboim dirigint el tercer
acte de Parsifal (en versió de concert); van cantar Pape (Gurnemanz), el nan Thomas
Quasthoff i Plácido Domingo (Parsifal); vaig gaudir de la música en un èxtasi
d’alegria que m’inundava en onades ardents. Soc constantment conscient que puc
viure a Berlín, del privilegi de poder viure en el si de la civilització occidental. Notícies

terribles d’Hongria, no hi ha canviat res, la gent hi està tan abandonada com les
cases, com les ànimes.»
«Estrena de Parsifal a la Lindenoper. Quan hi vaig en cotxe des de Charlottenburg
passant pel Tiegarten, sempre em ve a la ment un llibre d’Erich Kästner —no en
recordo el títol (potser Emili i els detectius?)— en què una parella elegant viatja en
taxi cap a la Lindenoper, passa davant del Tiergarten i la dona, cansada, tanca els
ulls... Estrena en gran, occidental, elegant i sorollosa, un autèntic esdeveniment. La
Magdi i jo decidim que és el nostre darrer Parsifal. No sé on era el problema; la
música ja no m’emociona. I això que no fa pas gaire que en vam escoltar el tercer acte
a la Filharmònica en versió de concert i en vam quedar satisfets. Wagner ja no
m’agrada (gràcies a Déu). El públic va acomiadar l’escenografia i la direcció escènica
amb una gran xiulada (o, més ben dit, una escridassada). Jo tampoc no entenc per
què calia situar el darrer acte a Nova York, al Central Park. Barenboim: “De totes
maneres, millor que a la Plaça Roja”.»
«A les quatre de la matinada, un ocellet cantaire s’ha presentat com sempre puntual
a la cita. S’instal·la damunt la barra davant la finestra del meu despatx (damunt una
escala metàl·lica que sobresurt d’un forat per a la ventilació), em mira per a
comprovar que hi soc i després entona el seu cant matutí amb una veu força
cridanera en comparació amb el seu cos.»
«Quantes vegades he posat el començament de la segona part de la Vuitena simfonia
de Mahler, el poco adagio? Cinquanta? Cent? No em canso mai d’aquest
romanticisme narcisista i mortal, de l’estrip ressonant dels metalls acompanyats pel
trèmul de les violes... És el meu món, podria escoltar-lo mil vegades, no em
molestaria que sonés sense parar, mentre esmorzo, a la banyera, al vàter, mentre
escric, ewig, ewig [‘eternament, eternament’]...»

IMRE KERTÉSZ (Budapest, 1929-2016) va ser escriptor i traductor. Després de
sobreviure a Auschwitz i Buchenwald, va patir el règim comunista durant més de
quaranta anys. Li van concedir el Premi Nobel de literatura l’any 2002. En català se
n’ha publicat Sense destí (2002), Fiasco (2003), Kaddish pel fill no nascut (2004) i
Jo, un altre (2005). La seva literatura és una recerca constant del subjecte i una
denúncia del poder que el totalitarisme i el mercat exerceixen sobre l’individu.

Hermann Broch i el modernisme musical
JOHN A. HARGRAVES

E

l meu interès per la literatura alemanya va néixer gràcies a la música, més
concretament a la influència de la meva professora de piano, a qui
reverenciava i amb qui vaig estudiar a la universitat. Era una refugiada
alemanya i la primera persona que va fer que la cultura germànica m’importés.
Aquesta dona, que va morir fa molt de temps, tenia una bona pila de motius per
rebutjar la seva llengua i cultura maternes, però, tanmateix, va escollir inculcar-les a
un grup de nois joves (era una universitat només per a nois) que havíem escollit les
seves classes de piano. Ens va transmetre que la riquesa i la grandesa de la cultura
alemanya no s’havia de jutjar únicament pels esdeveniments del segle XX. En les
seves classes vaig començar a aprendre i interpretar el corpus de música únic que
conforma el món dels lied, i a sentir-me fascinat per un regne on la música i les
paraules s’entrellacen amb una riquesa sorprenent. Aquesta varietat inesgotable em
va mostrar que la música tenia la qualitat d’elevar, fins i tot de transformar, un text
insuls, o, en altres casos, simplement de fer de rerefons de la gran poesia; ara, el
millor s’esdevé quan la música i les grans paraules es combinen en un art que va més
enllà de la suma de les seves parts.
Quan vaig començar a estudiar literatura alemanya amb més intensitat, vaig
quedar fascinat per la famosa associació entre música i literatura dels segles XVIII i
XIX alemanys; aquesta afinitat està ben documentada i abasta Goethe, els romàntics
i les successives generacions literàries.1
La tendència continua amb empenta durant el segle XX, amb Thomas Mann
(Doctor Faust, 1947) i Hermann Hesse (El joc de les granisses, 1943) entre els autors
més coneguts de tots els que han escollit el món de la música com a milieu de les
seves novel·les.
Ara, per molt òbvia que sembli l’afinitat entre la música i la literatura dins
les cultures de llengua alemanya, la majoria d’estudis que l’han investigada han
hagut d’enfrontar-se amb l’abisme que efectivament les separa: la naturalesa no
mimètica de la música. Quan estudiem l’afinitat entre la música i la literatura
1

Una llista breu d’autors d’aquesta època interessats en la música i la literatura: Wackenroder
(Herzensergießungen, 1797; Phantasien über die Kunst, 1799), E. T. A. Hoffmann
(Kreisleriana, 1810; Phantasiestücke, 1815; Die Serapionsbrüder, 1821), Lenau (Faust, 1835),
Grillparzer (Der arme Spielmann, 1844), Keller (Romeo und Julia auf dem Dorfe, 1856; Das
Tanzlegendchen, 1872), Mörike (Maler Nolten, 1832; Mozart auf der Reise nach Prag, 1856),
Nietzsche (Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, 1872), i Schnitzler (Der Weg ins
Freie, 1908).

alemanyes, ens confrontem amb la història del debat filosòfic sobre estètica que es
pregunta quina forma d’art és més elevada. Alguns escriptors han adoptat una
aproximació històrica a aquesta qüestió, rastrejant la història de la literatura en
relació al seu interès en la música i la connexió que hi manté. Aquest enfocament
representa un estudi de personatges musicals en del conjunt d’obres literàries. 2
Alguns escriptors han mirat de bastir ponts per saltar aquest buit, tot fixant-se en el
fenomen de la música verbal, 3 on les paraules tenen la funció de reproduir
l’experiència de la música absoluta. És el cas de Thomas Mann amb el «Preludi» del
tercer acte d’Els mestres cantaires de Nuremberg de Wagner. Hi ha una quantitat
innombrable de llibres i articles sobre escriptors com Thomas Mann i E. T. A.
Hoffmann, i sobre l’interès d’alguns autors per diversos compositors, músics i
composicions. La majoria d’aquests intents d’investigar la relació entre les paraules
(o la literatura) i la música remet a compositors concrets i obres concretes. Són
profusament descriptives o històriques. Mentre que la sensibilitat moderna tendeix
a evitar mirar de respondre preguntes sobre el rang jeràrquic de la música i les altres
arts, és evident que en l’època en què vivim la influència efectiva del so (la ubiqüitat
de la música popular moderna en el nostre dia a dia) i la imatge (premsa popular,
televisió, internet) comencen a rivalitzar amb la paraula escrita, o a superar-la.
Hermann Broch va preveure aquest fenomen en alguns assajos.4
Si ens centrem en la importància que la música té en l’obra de Hermann
Broch, ens adonarem que és central en la seva filosofia i, en alguns casos, en
l’estructura d’alguns dels seus llibres. Els altres interessos extraliteraris de Broch (les
matemàtiques, la sociologia, i la física) han rebut molta més atenció5 que no pas la
rellevància de la música en les seves novel·les i assajos.6 Tot i que Broch no tenia una
formació musical professional, la música ocupa un espai important en les seves obres
i filosofia. De fet, va mirar d’expandir l’abast de la literatura aportant-hi els valors
estètics i epistemològics de la música. Per tant, a la llum de la gran quantitat de
referències musicals que trobem en la seva obra i de les implicacions filosòfiques que
aquest art suscita al llarg de la seva obra, la manca d’estudis sobre aquest aspecte és
sorprenent.
Broch reprèn una idea que es remunta al romanticisme alemany: la creença

2

SCHOOLFIELD, George. The Figure of the Musician in German Literature. Nova York: AMS
Press, 1966.
3 El mes destacat dels quals és SCHER, Steven. Verbal Music in German Literature. New
Haven: Yale UP, 1968.
4 Per exemple a Das Böse im Wertsystem der Kunst.
5 SCHLANT, Ernestine. «Brochs Roman Die unbekannte Größe (1933)», i RIEMER, Willy.
«Mathematik und Physik bei Hermann Broch» a Hermann Broch, editat per Paul Michael
Lützeler (Frankfurt: Suhrkamp, 1986).
6 Tret dels articles següents: BOYER, Jean Paul. «Hermann Broch: auch ein Wagnerianer wider
Willen?» a KESSLER/ LÜTZELER. Hermann Broch: Das dichterische Werk, i CHARRIÉREJACQUIN, Marianne. «Zum Verhältnis Musik—Literatur im Tod des Vergil», a la mateixa obra.

que, d’entre totes les arts, la música és la forma d’expressió més elevada i més
sublim. 7 A Alemanya, la subordinació de totes les arts a la música 8 va ser la
conseqüència d’un rebuig conscient a la jerarquia esquematitzada de l’Estètica de
Hegel, on la música, tot i que se situa més amunt que les arts plàstiques, és un esglaó
per sota de la poesia. Així, doncs, la visió filosòfica de Broch pel que fa a la música i
la literatura té uns antecedents clarament romàntics.
El primer que va situar la música a dalt de tot de la jerarquia estètica va ser
Wackenroder, en el seu retrat del compositor de ficció Berglinger a
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders [‘Efusions sentimentals
d’un monjo enamorat de l’art’] (1797). En aquesta obra, la fusió que en el món
musical s’esdevé entre significat i forma, entre significat i significant, i les seves
associacions amb l’expressió directa i immediata de les emocions més profundes són
les qualitats que justifiquen que obtingui la primacia entre les arts. En la teoria
romàntica —i també en l’obra del modernista Hermann Broch— ressona la creença
que la capacitat expressiva de la música és universal.
L’habilitat de la música per fer miracles, o si més no per fer millorar
moralment (la μουσικη παιδεια [l’‘educació musical’] d’Aristòtil) és un tòpic
romàntic que de vegades Broch fa servir amb ironia, com a Pasenow (1931) o
Huguenau (1932). Fins i tot la ingenuïtat de Broch quan empra tecnicismes musicals
o es refereix a la creació musical té un to romàntic, i de vegades cau en la mateixa
mena de Schwärmerei [‘passió’] tan comuna en moltes descripcions musicals, que
van des de Wackenroder a Mann. Aquesta actitud, per exemple, és habitual en els
retrats que els romàntics fan dels músics. En general, però, Broch manté una
objectivitat freda quan escriu sobre música, al contrari de Berglinger —el personatge
de Wackenroder—, que queda consternat quan descobreix la base mecànica i
matemàtica de la composició musical. Broch s’assembla més a al Leverkühn de Mann
(Doctor Faust, 1947) i al Knecht de Hesse (El joc de les granisses, 1943), en el sentit
que confirma l’aspecte natural i matemàtic de la música i, com l’heroi de Hesse,
manté que la música mereix l’estatus artístic preeminent perquè és l’art més
abstracte de tots.
Significativament, Broch no va escriure cap novel·la protagonitzada per
artistes (Künstlerroman) com sí que ho va fer Mann amb el Faust; tret del poeta
Virgili (que, en aquest sentit, trobem confrontat sobretot a la seva mortalitat, més
que no pas a aspectes artístics), només hi ha una altra figura creativa descrita amb
7

Per a més informació sobre aquesta idea, vegeu NAUMANN, Barbara. «Musikalisches IdeenInstrument» a Das Musikalische in Poetik und Sprachtheorie der Frühromantik. Stuttgart:
Metzler, 1990.
8 No tots els romàntics feien aquesta classificació. El teòric més important del moviment,
Friedrich Schlegel, no hi estava d’acord perquè la seva intenció principal era incorporar la
musicalitat a la literatura. La música es considerava que era el paradigma de les altres arts:
representava l’ideal romàntic complet, cosa que la literatura encara no havia aconseguit.

simpatia en l’obra de Broch, i és un físic.9 Ara bé, la música és un protagonista latent
en molts passatges de les seves novel·les, particularment en La mort de Virgili. Al
llarg de totes les seves obres —no només a Die Schlafwandler [‘Els somnàmbuls’]—
recordem la comparació que Schopenhauer fa de l’art de la música amb la música
dels somnàmbuls: «com un somnàmbul magnètic, atenyent un coneixement sobre
coses que no recorda gens quan es desperta».
El compositor francès Jean Barraqué (1928-1973) va llegir la traducció
francesa de La mort de Virgili de Broch el 1955, i va sentir que la novel·la era tan
innatament musical que va decidir dedicar la resta de la seva vida creativa a una obra
musical gegantesca basada en textos d’aquest llibre. Aquesta peça incompleta, que
hauria d’haver estat «molt més llarga que la Passió de Sant Mateu i Parsifal
combinats»,10 preveia cinc parts, quatre de les quals corresponien a seccions de la
novel·la de Broch, i la cinquena havia de recapitular temes de les altres quatre.
Barraqué, com Broch, volia crear obres «en què la tècnica i l’estètica estiguin
perfectament fusionades». Si els escriptors modernistes comparteixen «una
tendència que els distingeix de la tradició poètica tot celebrant una harmonia
còsmica és gràcies a la fascinació per la dissonància».
Una altra interès que Broch té en comú amb molts altres escriptors alemanys
és l’estudi de la manera afronten les diverses arts la relació entre temps i espai. En
l’àmbit musical el temps té un significat especial, per descomptat. Des del temps del
Laocoont de Lessing (1776), pel cap baix, els escriptors alemanys han discutit
aquestes relacions. Molts altres escriptors (Schopenhauer, per exemple) també van
copsar el procés irreversible del temps com a essència de la negativitat i imperfecció
del món. Conseqüentment, anul·lar el temps té un component ètic i utòpic en els
escrits d’aquests pensadors. La creença que la música atura el temps, transformantlo en espai11 (i el seu contrari, l’arquitectura essent música congelada) té una tradició
que es remunta a Goethe i no és exclusiva de Broch. L’escriptor vienès Otto
Weininger, l’obra del qual Broch coneixia, té reflexions sobre el temps i la música
que van influir de manera evident els escrits primerencs de Broch. Ara bé, ben pocs
autors es van prendre aquestes idees tan literalment, o les van aplicar tan a
consciència com Broch.
De la mateixa manera que Schopenhauer, Broch emfasitza la immediatesa
de l’experiència musical. Per a Schopenhauer, la música «expressa completament en
el seu llenguatge propi l’essència interior de la voluntat abans que se solidifiqui en

9

El físic Richard Hieck a Die unbekannte Größe, 1933.
HODEIR, Andre. Since Debussy. Nova York: Grove Press, 1961.
11 A Buch der Freunde, Hofmannsthal inclou un seguit d’aforismes que va recollir durant la
seva vida (i que Broch cita en el seu estudi sobre aquest autor) entre els quals apareix aquest
trop, també. (HOFMANNSTHAL, Hugo. Buch der Freunde. Tagebuch-Aufzeichnungen. Leipzig:
Insel-Verlag, 1929.)
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formes singulars».12 Per altra banda, segons Broch la qualitat especial de la música
no és que sigui la manifestació de la voluntat (que en Schopenhauer ha de ser negada
al final), sinó que expressa un procés cognitiu unitari, integral i ni l’intel·lecte ni les
seves facultats són capaços d’expressar-lo. És per això que Broch es refereix a la seva
obra com a musical. George Steiner veu en la música una pista per entendre el
significat de l’existència:
«La música significa, fins i tot allà, o especialment allà on no hi ha cap altra
manera de parafrasejar el seu significat, de replantejar-lo de cap altra manera... En
música, ésser i significar són inextricables. Neguen la paràfrasi. Però són, i la nostra
experiència d’aquesta essencialitat és tan certa com qualsevol altra de la consciència
humana».13
La filosofia musical de Broch va amarar significativament la seva producció
literària, especialment La mort de Virgili i l’obra assagística, els textos sobre
Hofmannsthal i Schönberg en particular. Com Hofmannsthal, Broch veia en la
música un refugi per a l’artista quan el llenguatge ja no pot complir els demandes
que li fem. En els seus assajos, de vegades es desespera per la qualitat boirosa, onírica
de la poesia, i per la seva estructura opaca. Li sap greu que la literatura mai no serà
capaç de crear cap harmònic ni cap contrapunt. Broch, el poeta doctus, enveja el
coneixement teòric normatiu del compositor; Broch, el Dichter wider Willen (‘el
poeta contra la voluntat’) com el va definir Hannah Arandt, admira amb enveja la
naturalesa abstracta de la cognició musical.
El mètode musical més important de Broch és l’intent de produir un efecte
de simultaneïtat; en això és un esperit familiar de Joyce, Proust i Mann. Tanmateix,
a diferència de Proust i Mann, que tenen com a objectiu la simultaneïtat però que
procedeixen a partir d’unes formes narratives més o menys tradicionals, a La mort
de Virgili Broch fa servir el concepte d’unitats eidètiques per construir frases molt
llargues i complexes: tot intentant una figuració paramusical de la simultaneïtat,
esperava que la literatura, com la música, pogués tenir l’efecte ètic d’alliberar
temporalment l’home de la por de la mort.
L’obra de Broch no sembla que pugui aturar el temps com ho fa la música;
no ho pot fer cap obra literària extensa. Ans al contrari: l’estil de La mort de Virgili
fa que el llibre sembli més llarg del que és. Però allà on la novel·la se’n surt més bé és
en la figuració de la simultaneïtat i en l’ús de mètodes cognitius gairebé musicals,
com la repetició de paraules i frases. En això aquesta obra és única. Tot i que l’interès
que Broch té per la música travessa gran part de la seva obra, és a La mort de Virgili
on examina de debò les seves idees. Aquesta novel·la —el nucli de la qual és la reflexió
sobre el fet d’ésser més que no pas sobre el de deixar de ser— aconsegueix crear el
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seu significat de la mateixa manera que ho fa la gran música, cosa que cap altra obra
literària ha assolit mai. I quin és, aquest significat? Un ha de contestar aquesta
pregunta com va fer Schumann quan li van preguntar el mateix sobre una de les seves
obres: la va tocar una altra vegada.

JOHN A. HARGRAVES ha estat professor de literatura alemanya a la Universtat
de Connecticut, i a la de Yale. És l’autor de Music in the Works of Broch, Mann, and
Kafka i ha traduït a l’anglès obres de Hermann Broch, Michael Krüger i Elias Canetti,
entre d’altres. És músic i viu a Manhattan i Connecticut.

Entrevista a Claude Debussy
El gran finestral és obert i des del jardí puja un perfum de fulles mortes revifat per
la pluja lleugera. Cap soroll, cap sospita de vida urbana, tot i que la casa és a dues
passes de l’avinguda del bosc de Boulogne, on, ara mateix, centenars de cotxes
corren furiosament.
CLAUDE DEBUSSY: No sé com componc. Amb el piano? No; no vull dir això. No sé com
explicar-ho d’una manera exacta. Sempre he pensat que els músics som instruments
i prou, uns instruments molt complicats, cert, però instruments al cap i a la fi, i que
reproduïm harmonies innates. Tinc la convicció que cap compositor no sap realment
com s’ho fa. Ara, el que és segur és que he de trobar un tema. Aleshores, em concentro
en aquest tema, però no pas de manera musical, sinó de manera normal, com hi
meditaria qualsevol persona. Després, de mica en mica, quan les idees han fermentat
un cert temps, la música comença a concentrar-se al voltant d’aquestes nocions, i em
sento obligat a expressar les harmonies que em ronden. És en aquest moment que
treballo sense descans. Hi ha dies i setmanes —fins i tot mesos— en què no se m’acut
cap idea. Per molt que m’hi esforço, no soc capaç de produir res que sigui adequat.
Diuen que alguns compositors escriuen música cada dia, però confesso que aquest
sistema no l’entenc.
Debussy acaba una cigarreta; n’encén una altra, la tercera. Sembla un home
extremadament sensible i gens afectat. Molt reticent davant els estranys, és
deliciosament xerraire en companyia dels seus amics. El seu senzill vestit blau —
impecable, com el seu escriptori— està ben tallat i m’ha semblat característic
d’aquest home; un home que detesta les fantasies i els excessos, i que té molta cura
de la seva aparença.
DEBUSSY: No em demaneu que parli de mi… Us ho suplico. No, no vaig ser un nen
prodigi. Penso que certs músics, quan parlen de la seva joventut, tenen tendència a
guarnir els seus records, i us diran que van fer això o allò a la tendra edat de deu o
onze anys. No, reconec que no vaig escriure cap òpera als tres anys i mig, i que mai
no vaig dirigir cap orquestra als set.»
Els ulls de Debussy brillen, sorneguers. És curiós que aquest aspecte bromista no
s’hagi manifestat abans, perquè té un sentit de l’humor que amaneix
esplèndidament la conversa.
DEBUSSY: Com a molts altres nois joves, em van enviar al Conservatori de París. Allà,
des del principi m’hi vaig sentir malament. M’explicaven que tal acord havia de ser
així i que tal altre no havia de ser aixà; que allò era un cas d’harmonia perfecta i que
allò altre, no. En aquella època, com ara, creia que l’harmonia perfecta no existeix.
Durant molt de temps no vaig voler estudiar un seguit de coses que considerava

ximpleries. Aleshores em vaig adonar que, si més no, havia de fer veure que les
estudiava, per tal de sortir-me’n amb els exàmens. Vaig estudiar, però sempre a la
meva manera, i quan ens ensenyaven alguna cosa, sempre decidia jo mateix si era
certa o falsa. Al final, en el moment de deixar el conservatori, em van atorgar el premi
de Roma (l’honor més gran per a un estudiant de música). Hi vaig anar, a Roma. Al
principi, m’hi avorria moltíssim; però, de mica en mica, vaig començar a treballar i,
al final, me’n vaig sortir molt bé. Després, vaig tornar a França i no sabia gaire què
fer, fins que vaig descobrir Pellés i Melisanda.1 Ara preparo dues òperes inspirades
en els contes de Poe, «La caiguda de la casa d’Usher» i «El pou i el pèndol». Quan
les acabaré? No en tinc ni idea. Fa temps que hi treballo, i em temo que cal que encara
hi treballi més. Com ja us he dit, no em puc forçar a treballar. És com si volguéssim
que qualsevol planta donés llegums. Si poséssim molts productes químics i no sé què
més a la terra, potser podríem cultivar enciams a l’hivern, però no seria un enciam
com cal i no tindria el gust d’un enciam de debò! Igualment, la música nascuda en
circumstàncies artificials no seria música de debò: seria un producte d’hivernacle.
DEBUSSY: L’èxit i el fracàs són gairebé la mateixa cosa. Evidentment, quan algú
admira la nostra obra creiem que estem contents, però és així realment? No sé
expressar el que en penso, però considero que la música és com un ésser humà.
Tothom sap que quan experimentem un amor enorme per algú, si podem estar sols
amb aquesta persona, no demanem més. Com més estimem la persona o l’obra d’art,
més l’hem de conservar. Així, doncs, per mi la popularitat no té cap mena
d’importància, no la valoro gens.
Debussy parla sense afectació; la seva voluntat de restar fora de l’arena pública
sembla totalment natural. No obstant això, quan Debussy parla, no és pas perquè
vulgui xerrar i prou, sinó perquè les seves idees, d’alguna manera, li ho exigeixen.
És com si el cervell li dictés el funcionament de la boca. Ja que ell s’estimaria més
no dir res.
DEBUSSY: Sí, sempre he estimat la música. Quins gèneres? Tots! Aquí topem amb el
que per mi és l’error més gran dels temps actuals: el desig de dividir la música en
categories fixes. Parleu de la música alemanya, de la música italiana, de la música
impressionista, i d’altres tipus de música. Quina diferencia hi ha? Vull dir que, si
parleu d’una obra d’art, no podeu decretar que pertany a una categoria concreta. És
una obra d’art, amb això n’hi ha prou. No hi ha cap diferència fonamental entre, per
exemple, la música francesa i la música alemanya. La música italiana és banal? No
ho sé. Diuen que sembla una dona bonica, però sense intel·lecte. Tot i que la bellesa
és important, (fins i tot, molt important), no tothom en té. Fixeu-vos en la quantitat
de gent que se sent transportada per la música italiana: els toca la fibra sensible del
cor.
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Peça teatral que va inspirar una òpera a Debussy. (N. del t.)

Un cop més, Debussy calla per agafar una altra cigarreta. Sembla que rumiï el que
acaba de dir. De sobte, es reclina al sofà i exhala cercles fum. Després s’incorpora.
DEBUSSY: No em parleu de millorar el gust del públic. És un acudit enorme. Com ho
faríeu ? Amb quins mitjans? Penseu una mica en la composició del gran públic. En
un auditori, quantes persones tenen un mínim coneixement de música? Un nombre
infinitesimal!? La majoria de la gent està cansada després de treballar tot el dia o de
no fer res. I voleu que s’interessin realment per alguna cosa nova o seriosa? Per tant,
això que demaneu és directament impossible. No, l’única cosa que un compositor pot
fer per al públic —i només per a una part ínfima del públic— és fer-lo sortir,
momentàniament, de les preocupacions quotidianes. La música és capaç, durant un
instant molt breu, de fer que el públic oblidi les operacions financeres i els problemes
socials. El músic s’ha de conformar amb això.
La identitat del periodista que va entrevistar Claude Debussy el 17 de juny de 1910
continua sent un misteri. Segons els Cahiers Debussy, es podria tractar d’Alan
Francis Seaborn (1866-1950), corresponsal a París de diversos diaris nordamericans.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918). De ben jove va destacar com a pianista. El 1884
li van concedir el Premi de Roma. Peces seves com La suite bergamasque o
Childre’ns Corner sorprenen encara per la seva modernitat. Debussy només va
conèixer l’èxit els darrers anys de la seva vida, quan ja estava malalt. Va inspirar
molts compositors, com el nord-americà George Gershwin.

La música al meu volt
JOSEP CARNER
A Xavier Tusell

N

o em puc queixar gota de la meva cambra a l’hotel. És assolellada. Té cadires
de braços. Té un gran mosquiter blanc sobre el llit, que em permet de
dormir, com un déu, protegit contra el nyic-nyic dels éssers inferiors. Té
una cambra adjacent amb el bany platxeriós sota una claraboia: algun cop m’he
banyat, com les fades, a la llum de la lluna. Té tres o quatre indrets que suporten
generosament llibres i papers, i un parquet lluent damunt el qual és agradable
d’anar, peunu, de puntetes, segons de moda de París, abaltidora i laxativa.
També té l’avantatge d’ésser voltada de música. Al peu mateix de la meva
cambra hi ha un magatzem d’instruments musicals. Dos o tres pianos sonen pel
veïnat. Un quartet s’aplega també algunes nits per les contornades de la meva
cambra. Finalment, el senyor que ocupa la cambra immediata a la meva es troba en
aquella incessant expansivitat melòdica de qui acaba d’adquirir un gramòfon; i sé
quan es vesteix i quan es despulla perquè té el costum de fer-ho tot estrafent amb el
cant el millor repertori de la seva màquina tan prodigada.
La meva sensibilitat es refina d’una manera gran. A esguardament de la que
ara tinc, la d’abans, la que m’ha servit per qui-sap-los ants, barroerejava d’allò més.
Ara, en sentir un dels pianos que em volten, puc endevinar quants de semestres fa
que hom no pensa de recomanar a l’afinador aquella passadeta. Per la manera com
sonen els músics en l’assaig, gairebé diria si el que han begut de massa és un vinet
industrial o bé aiguardent de canya. I més de quatre vegades he endevinat si la noia
que assajava el piano al magatzem de sota havia après la seva art en un col·legi de
monges o bé en dos col·legis de monges.
En realitat, la cambra no té cap culpa que d’uns quants mesos ençà facin
furor en aquesta ciutat el fox Veiled Kisses i La Melenita (cançó pas doble). Jo, per la
meva part, em recuso de dar-vos la meva opinió sobre aquestes dues peces. Tot el
que us puc dir és que d’aquí a setanta o vuitanta ants semblaran bastant adequades
perquè hom les soni en un Circ Eqüestre. No res pot negar que quan encara no les
heu sentides massa, us donen un cert entrenament. Jo, ara com ara, ja he arribat
(sabeu com és terrible l’abús dels estimulants) a tal estat d’abatuda depressió, que,
tot i sentint-me desmenjat envers ambdues peces mentre conservo algun control de
mi mateix, les repeteixo d’esma sempre que no me n’adono. Això fa que, tot sovint,
en retornar a mi mateix després d’un deseiximent, i sobtat de bell nou per les
acostumbrades notes, em llancin a tractar, en un prompte, d’idiota una persona que
després resulto ser jo mateix.

A mi m’agrada fer-me càrrec de les coses, i soc enraonat per natural: i no
adreço cap retret als músics que assagen si, obligats pel públic, no tenen més remei
que assajar aquelles dues peces; ni a les noies més o menys casadores si sobretot
s’esmercen, en llurs pianos, a estabornir-hi aquelles dues peces, perquè convé tenir
en compte, pobretes, que ja un amic meu alemany sardònic les judicava així: «En
Grieg no m’acaben d’agradar. Quan encara les trobo més passadores és quan
interpreten Czerny.» I, quant al meu veí de gramòfon, em penso que el dissortat és
un monomaníac. El seu ideal és substituir indefinidament el disc de Veiled Kisses pel
de La Melenita, i indefinidament, sense parar esment a revolucions ni terratrèmols.
O bé potser és un d’aquells inguaribles que de vegades trobeu, i es passarà la vida
sospesant les dues peces a veure quina és la que fa més per a ell.
Ben mirat, aquest estat de coses més aviat augmenta l’encís de la meva
cambra. Viatgers impressionables paguen caríssims tickets de ferrocarril o es
trenquen el coll en excursions de muntanya per a conèixer una cripta històrica o bé
una recolzada del penyalar on cada paraula és repetida cinquanta o seixanta vegades,
successivament. Sembla que hom considera que un tal fenomen és una mena de
meravella. I bé, aquí em teniu a mi que sense moure’m de casa, i de franc, estic voltat
d’ecos immancables i exageradament fidels.
Aquest dia, però, va esdevenir-se quelcom d’inesperat. Vaig ésser conduit
fora del son, i possiblement del somni, d’una manera plena d’encís. Em vaig anar
despertant amb voluptuosa dilació, amb inefable delícia. Em va anar tornant l’esma,
a pleret, quelcom de més plaent que no pas els besos d’una amiga delicada. Al
magatzem de sota, algú que en sabia hi assajava una flauta. O carícia, èxtasi,
benaventurança! Aquell so de flauta va fer renéixer la meva antiga i aquí perduda fe
que la música era una cosa del cel.
21/4/1926

JOSEP CARNER (Barcelona, 1884 – Brussel·les, 1970) és considerat com un dels
poetes més importants de la literatura catalana, tot i que també va destacar com a
prosista. Tant sigui en poesia o en prosa, la seva obra participa d’uns trets comuns
inconfusibles d’entre els quals cal ressaltar la ironia i el lirisme.

Ígor Stravinski
ENRIC CASALS

L’

any 1924, al Sindicat Musical de Catalunya hi havia més de sis-cents socis,
però només n’hi havia tres a qui se’ls digués senyors. El senyor Vila, primer
flauta de l’Orquestra Pau Casals, el senyor Valls, contrabaixista primer,
també de la nostra orquestra, i el senyor Llubes, que fa molts anys havia tocat al
Teatre del Liceu.
Aquest preàmbul és perquè el protagonista fou un d’aquests senyors: el
senyor Vila.
En diferents ocasions, l’Orquestra Pau Casals havia fet les seves sèries de
concerts al Gran Teatre del Liceu i, en dues d’aquestes, el director era Ígor Stravinski,
que dirigia programes sencers de les seves obres.
Avui dia els públics estan acostumats a tot, i els músics encara més, però
durant els anys vint les obres de Stravinski motivaven el trencament de les butaques
de les sales on es tocaven. El senyor Vila, en un assaig, no pogué dominar la seva
indignació pel que es veia obligat a tocar i, posant amb tota la calma la flauta en el
seu estoig, s’aixecà, i sense dir paraula se n’anà.
Entre els assistents a l’assaig, assegut en una butaca, hi havia el president de
l’Orquestra Pau Casals, el senyor Carles Vidal-Quadras, persona de la més gran
distinció. El fet de la deserció del senyor Vila l’impressionà tant, que en arribar la
pausa al mig de l’assaig, va córrer a trobar Stravinski, que encara era davant el seu
faristol de direcció.
El senyor Vidal-Quadras tenia de natural el cutis vermellós, però en aquell
moment el vaig veure per primera vegada pàl·lid. No sabia com començar per
disculpar l’acció del senyor Vila. Per fi, mig quequejant, li va demanar disculpes,
al·legant que el senyor Vila tenia ja una certa edat. Però Stravinski no el deixà acabar.
Amb bon humor li digué: «Jo estic acostumat que em deixin orquestres senceres;
així que per una sola flauta no em ve pas d’aquí».
El senyor Vidal-Quadras va tornar-se’n mig rient de si mateix, que havia
patit tant per disculpar una sola flauta.

ENRIC CASALS (Barcelona, 1892 – 1986) va ser un violinista destacat reconegut
arreu d’Europa, compositor i pedagog. Va crear una vintena de sardanes, gènere que
l’entusiasmava. Era germà de Pau Casals.

Música i silenci
JAUME COLLELL

B

arcelona neda en la disbauxa, presa d’un brogit incessant, mentre Europa
cau en els embats de la Primer Guerra Mundial. No hi ha hagut època amb
més màniga ampla durant la modernitat. Les dones comencen a fumar,
condueixen automòbils i llancen els primers crits feministes. Rambles avall, mig
borratxos, el capità Primo de Rivera i el poeta Sagarra pixen darrere un arbre, camí
del Paral·lel, una generosa avinguda poblada de teatres i cafès oberts de bat a bat, nit
i dia, per devorar ramats de burgesos i proletaris que, aparentment, exhalen la
mateixa suor. Els empresaris hi van a buidar l’armilla del bracet d’amants i barjaules,
regant-ho tot amb xampany francès i fent córrer l’opi i la cocaïna quer és un gust. El
públic, desbordat, busca la diversió contínua. Arran del negoci emergeix una
frenètica indústria de l’espectacle.
Joan Viladomat té el nas fi, salta al mig del sarau i posa en solfa el vici. No hi
ha home més indicat per a una bogeria com aquesta. Fabrica un vestit a mida per a
cada espasme: el tango per arrambar, el cuplet per confessar-se, la sardana per
entendrir, el pasdoble per giravoltar, i encara la moda del foxtrot, el xarleston, la
rumba, l’one step, el xotis, el pericon, el shimmy... El bulliciós bulevard li va com
anell al dit. Comença a treure-hi el cap a partir del 1910, i només en quatre o cinc
temporades ja és una firma de referència. La fama l’empeny cap al conreu de les
varietats, la revista i la sarsuela. Als anys vint, malgrat les convulsions polítiques i
socials, la ciutat esprem una dècada de felicitat i inconsciència.
Arriba un moment en què la intensa activitat de Viladomat està sotmesa a
les necessitats del mercat amb totes les conseqüències i, per tant, a les regles de la
producció, encara que la feina per a ell no és una disciplina sinó una distracció. Ungit
per la sort de ser un Mides, converteix de forma immediata les melodies en reclams
populars. N’és un producte obstinat; tant, quela maquinària artística no para de
créixer i diversificar-se. Li prenen els títols dels dits: per una banda, els teatre que
n’hi van programant, per l’altra, els editors d’aquí i de fora que li publiquen partitures
contínuament. Ara li compren un cuplet a París, ara un foxtrot a Berlín. Les
partitures més selectes aviat viatgen, a través dels oceans, per tots els continents: de
Nova York a Sydney. «Fumando espero», que s’estena el 1923, de seguida
dersembarca a Buenos Aires i s’escampa arreu del món, fins a convertir-se en una de
les melodies més emotives dels últims cent anys, com «Bésame mucho» o «Strangers
in the Night».
Proposant-s’ho o no, Viladomat viu professionalment lligat a aquella
sorollosa llei de l’oferta i la demanda. Com a bon comerciant ven i compra, però
sobretot demostra posseir un caràcter ideal per ordir un joc de complicitats humanes

a l’entorn d’un ofici en què participa una variada fauna d’artistes. A la sala de
màquines hi ha els lletristes de confiança i, especialment, els músics amb qui compon
les peces o forma grups i orquestres. A l’aparador, un estol de deleroses cupletistes i
ballarines. La difusió massiva corre a càrrec de les incipients cases de gravacions que
estampen els primers discos per a gramòfon. Amb el segle, l’escalada de progressos
tècnics —com la ràdio, el cinema, la televisió i finalment internet—, amplifiquen en
espiral el ressò del seu «Fumando espero».
I després de posar en moviment centenars i centenars d’obres, entre
cançons, balls i peces de teatre líric, durant l’època més vibrant que ha viscut mai la
ciutat portuària, venen els anys d’abaltiment. D’una banda, aquell devessall de
llibertat culmina en una república valenta i alhora inestable que, al final dels anys
trenta, és engolida per una guerra civil abrupta i destructora. D’altra banda, la pau
franquista esborra sense misericòrdia l’herència d’aquell esplendorós món. Encara
que, abans del desastre, les varietats ja comencen a tastar el xarpo amarg de la
decadència per la irrupció del cine com a espectacle de masses i l’arribada del jazz
americà . Els locals no tenen més remei que adaptar la programació als gustos del
públic. Si cada cop es canten menys cuplets és perquè es projecten més
llargmetratges.
Tanmateix, l’ascens brillant i exemplar, i la caiguda sostinguda i inevitable
del compositor s’expliquen per l’essència de l’art que cultiva. No hi ha música sense
silenci. Sempre ha estat així. Per això, arran de la mort de Joan Viladomat, el profús
calaix de partitures emmudeix i travessa un llarg i feixuc desert de pols i oblit.

JAUME COLLELL (Manlleu, 1956) és periodista, músic, actor i director de teatre.
Ha exercit com a professor a la Universitat Ramon Llull. Va ser redactor de Manlleu
publicació, del Diari de Barcelona, d’El Triangle, i del Magazine de La Vanguardia,
i director d’El Ter. Creador del suplement satíric «El Burladero», publicat a La
Vanguardia (1991-2004), des del 2010, forma part de la redacció de La Vanguardia
en català. També escriu la secció setmanal «Què se n'ha fet de...» al suplement «Qui»
que apareix en aquest diari els dissabtes. Ha publicat una quinzena de llibres.

Entrevista a Dan Morgenstern
MARC MYERS
Els aficionats al jazz coneixen Dan Morgenstern: arxivista, editor, historiador i
autor, ha dedicat cinquanta anys de la seva vida a popularitzar aquest gènere
musical. És director del Rutger’s Institute of Jazz Studies, on hi ha la col·lecció més
gran del món de material relacionat amb el jazz. La tasca de Dan Morgenstern ha
estat valorada amb diversos premis, d’entre els quals cal destacar set Grammys
per les seves notes d’acompanyament d’àlbums, que des del 1958 han educat i
entretingut milers de lectors. Ha estat editor de les revistes Metronome, Jazz i Down
Beat. Morgenstern ha escrit desenes de libres de jazz i ha participat en molts altres.
Ell es descriu com a defensor del jazz. El que no és tan conegut és que Dan
Morgenstern és fill del gran escriptor Soma Morgenstern (1890-1976), novel·lista i
memorialista, i amic de Joseph Roth i d’Alban Berg, entre molts altres.
MYERS: Dan, heu guanyat set Grammys pels vostres textos d’acompanyament de
diversos àlbums. En què treballeu, ara?
MORGENSTERN: Estic escrivint les notes per a un cd doble de gravacions del 1937 de
Louis Armstrong que provenen d’un programa de ràdio que es feia a l’emissora NBC.
El repertori és molt engrescador. Bona part de les vint-i-quatre cançons del primer
cd no s’havien editat mai, ni tan sols en format pirata. El segon cd ofereix un seguit
de gravacions casolanes de cintes privades de Louis, amb música i converses. El disc
ha de sortir aviat a Music Masters i inclourà material de big band fantàstic. Algunes
d’aquestes peces Armstrong no les havia gravades mai, ni abans del 1937 ni després.
MYERS: I on han estat aquestes gravacions fins ara?
MORGENSTERN: Eren en la col·lecció personal d’Armstrong, als arxius Louis
Armstrong, al Queens College. Els màsters són unes gravacions privades que Louis
va fer d’un programa setmanal de ràdio en què va participar la primavera del 1937.
Les gravacions es van fer directament del que sonava i es van gravar en discs de dotze
polzades d’acetat. El 1937, Armstrong va substituir durant tres mesos el cantant
Rudy Vallee, que era a Gran Bretanya de vacances. Aquesta substitució no és tan
sorprenent com et pot semblar: Vallee era un gran seguidor de Louis i fins i tot havia
escrit la introducció de Swing That Music, la primera autobiografia del músic, l’any
1936. El 1937, Vallee tenia un programa setmanal de ràdio a l’emissora NBC
patrocinat per Fleischmann’s Yeast. Quan en Louis se’n va encarregar, van rebatejar
el programa «Harlem». Hi participaven ell mateix i la seva banda, un equip de
còmics i un repartiment de convidats musicals que anava canviant. Aquestes
gravacions representen la primera vegada que un artista negre és l’amfitrió d’un
programa patrocinat de ràdio nacional. La qualitat del so és excel·lent gràcies a
l’extraordinària feina de restauració de Doug Pomeroy. Del programa ho han
eliminat tot, tret de la participació d’en Louis i la seva banda.

MYERS: Com escriviu les notes d’acompanyament que us demanen?
MORGENSTERN: Com a escriptor, el repte més important que tens és dir alguna cosa
que faci que l’oient encara gaudeixi més de la música. La clau és barrejar
convenientment informació biogràfica i musical i explicar què passa en la gravació.
En l’apartat biogràfic m’agrada escriure sobre el que feia l’artista en l’època en què
es va gravar l’àlbum. Pel que fa a les interpretacions, sempre miro d’explicar coses
que l’oient pot ser que no percebi immediatament/ de primera.
MYERS: Encara us emociona veure les vostres notes en un àlbum?
MORGENSTERN: I tant. Com a escriptor, un dels plaers més grans que hi ha és que
algú em digui que alguna cosa que he escrit —un llibre, un article o notes d’un disc—
els ha ajudat a conèixer un artista de jazz en concret. Avui dia, això m’arriba de gent
d’una certa edat [riu].
Fa poc algú se’m va apropar i em va dir: «Quan era a la universitat vaig llegir
la vostra crítica de The Panther de Dexter Gordon i d’ençà no m’he separat del jazz».
Va ser gratificant. Els disc-jockeys també em diuen que les meves notes els són útils
perquè els expliquen qui fa els solos en les cançons, si una cançó és lenta o ràpida, i
altres detalls útils a l’hora de programar.

MYERS: Feu molta recerca?
MORGENSTERN: Sovint faig una mica de recerca sobre l’artista i el moment en què es
va gravar el disc. Tinc l’avantatge que soc aquí, a l’Institut dels Estudis de Jazz, a la
Universitat de Rutgers, on hi ha tot de material de referència a la meva disposició. Si
escric les notes per a un àlbum d’un músic contemporani, m’interessa entrevistar
l’artista o gent que el conegui bé.
MYERS: Heu escrit mai cap crítica o entrevista que hagi fet empipar algun músic de
jazz?

MORGENSTERN: De fet, en aquest sentit he tingut molta sort. Sempre he mirat d’anar
en compte que l’objectiu d’un titular atractiu no m’empenyés a interpretar malament
el que els músics m’han dit. Als anys cinquanta i seixanta això era complicat perquè
les revistes volien destacar i qualsevol polèmica hi ajudava.
Quan parlava amb músics de jazz, sempre acabava sortint alguna cosa que era un
apart o dit en un cert context. Si hagués agafat aquells comentaris expressats fora de
context i els hagués imprès per augmentar la visibilitat de la revista, hauria molestat
i frustrat l’artista, cosa que hauria estat injusta.
MYERS: Mai ningú no se us va enfadar?
MORGENSTERN: Només em va passar dues vegades. La primera, durant els anys
seixanta, quan vaig fer la crítica del Festival de jazz de Newport i vaig comentar que
la interpretació a la bateria d’Elvin Jones havia estat massa estrident. La següent
vegada que vaig coincidir amb l’Elvin em va arraconar. Era gros i podia arribar a
tenir un aspecte ferotge amb aquelles dents estranyes que recordaven les d’un drac.
Després que m’expressés el seu malestar, jo vaig insistir que la bateria havia sonat
estrident i li vaig dir que potser no s’havia adonat que els tècnics de so s’havien
excedit i que jo potser ho hauria d’haver expressat d’aquesta manera. L’Elvin ho va
entendre. Després vam tornar a ser molt bons amics. M’he adonat que els artistes no
et tenen rancúnia quan els expliques el perquè de la teva crítica.

MYERS: I la segona vegada?
MORGENSTERN: Va passar el maig del 1965, quan George Russell va tornar a Nova
York després d’unes quantes estades a Europa. Vam parlar del que estava a l’última
en el jazz contemporani, aquí i a l’estranger. George era un compositor seriós que
havia desenvolupat el seu propi concepte de tonalitat lídia i era tot un intel·lectual
del concepte de llibertat en el jazz. Durant l’entrevista, va expressar certes reserves
sobre el free jazz que es feia llavors. Quan aquestes paraules seves van aparèixer a
Down Beat, alguns músics de free jazz d’avantguarda li van picar el crostó i es van

queixar que ja era prou complicat atraure el públic sense aquesta mena de
comentaris.
MYERS: Per què? Què va passar?
MORGENSTERN: Per dissimular, en George em va acusar en una carta a l’editor de
Down Beat d’haver-lo citat malament, cosa que no era veritat. Em vaig enfadar força,
i el meu editor, Don DeMichael, em va donar suport quan va publicar la carta d’en
George. Tot plegat, ara ja és aigua passada.
MYERS: Mai no us ha amoïnat que el fet de ser tan amic de músics de jazz pugui
comprometre la vostra objectivitat?
MORGENSTERN: S’ha d’anar amb molt de compte per tal que els teus lligams amb els
músics no emboirin el que n’has de dir. Si ets escriptor, la teva responsabilitat
sempre la deus al lector i l’oient. Si enganyes el teu públic, perds credibilitat. Vaig
mirar d’evitar aquests conflictes simplement no escrivint sobre males actuacions,
tret que ho hagués de fer per força. Quan m’hi trobava, sempre emmarcava els meus
comentaris dient que l’artista no havia tingut gaire bona nit, més que no pas
destrossant-lo.
MYERS: No considereu que això és concedir massa?
MORGENSTERN: No gens. És ser honest. Com a escriptor, sempre vols prendre una
certa distancia respecte de l’artista per evitar que la teva objectivitat quedi en
entredit. Has de ser franc amb el lector dient-li des del principi: «Escric d’algú que
conec bé». Ho repeteixo: la manera com el lector et percep a tu i a les teves intencions
és fonamental per la teva integritat i reputació.
MYERS: Dan, per què hi va haver tants artistes de jazz que durant els anys quaranta
i cinquanta van caure en les drogues? Era per por d’improvisar davant un públic
tan crític?
MORGENSTERN: Aquesta angoixa hi va tenir a veure, però hi va haver molts altres
factors. Les drogues van entrar en el món del jazz durant la Segona Guerra Mundial,
amb l’accés fàcil a la morfina. Abans de la Guerra, hi havia poc accés a les drogues i
els músics de jazz no n’abusaven. Es fumava molta marihuana i es bevia molt, ja que
durant la prohibició molts músics tocaven en tuguris. Tocar jazz esgota molt i és un
repte, i el mam i l’herba servien per rebaixar la tensió.
MYERS: Què hi va tenir a veure, la Segona Guerra Mundial?
MORGENSTERN: Les drogues dures es van començar a consumir quan els nois que
s'havien enganxat a la morfina van tornar del servei. Potser els havien injectat
morfina per alleugerir el dolor o per alguna malaltia i s’hi van acostumar. Si eres a la
guerra, sempre hi havia alguna manera que els metges et donessin més morfina per
tractar problemes com aquests. Quan a aquests soldats els van donar d’alta, van
tornar a la societat. Amb una o dues persones n’hi ha prou per començar qualsevol
cosa.

Charlie Parker va ser un dels qui va estendre l’ús de les drogues en el món
del jazz: el seu talent combinat amb la droga va afectar molts músics joves que
l’admiraven. Van creure que consumir drogues els ajudaria a tocar més bé, tot i que
Parker mateix els advertia que no en consumissin. En aquella època, l’ús de la droga
també era una cosa social pels músics. Reforçava la sensació de ser un outsider, de
no ser acceptat pel públic i de pertànyer a una comunitat de músics insular, tancada.
MYERS: Però a banda d’abusar de les drogues per mirar de ser com Bird, hi havia
altres motius, oi?
MORGENSTERN: Hi havia músics que consumien drogues perquè així, quan tocaven
en un club, es podien distanciar de la tensió de l’actuació i aïllar-se del púbic
convencional. Tots els qui van començar a prendre drogues creien que ho podien
controlar. Ningú no en prenia pensant que hi quedaria enganxat. Però a la majoria
els va passar, i molts van morir massa d’hora.

MYERS: Vau ser l’editor de Metronome, Jazz i Down Beat durant els anys seixanta,
que va ser quan el rock es va imposar. Per què hi va haver aquest canvi?
MORGENSTERN: Quan el 1964 el rock va començar a guanyar un nombre molt gran de
seguidors, el jazz ja tenia problemes. En aquest país hi havia hagut un temps en què
el jazz havia estat part de la música popular i comercial. L’interpretaven les big bands
i la gent el ballava. Gent que no n’eren gaire seguidors el consumien i el gaudien. A
més, compositors americans molt bons van compondre grans cançons que van ser
ràpidament adaptades per bandes de jazz.
MYERS: Què va canviar?

MORGENSTERN: Durant i després de la Segona Guerra Mundial el jazz es va tornar
més complex i més exigent per a l’oient. El públic va començar a minvar. Fins i tot
dins del seguidors de jazz hi va a ver una escissió profunda entre els moldy figs, que
adoraven el swing, i els bepoppers radicals. La rivalitat entre aquests dos bàndols va
ser força intensa, la batalla va desanimar molta gent innecessàriament i va tancar
moltes mentalitats de cara al nou jazz.
MYERS: Com va perdre el jazz els seguidors joves?
MORGENSTERN: Els músics de jazz van deixar de tocar per a la gent que volia ballar i
van perdre actuacions, i fins i tot un tros encara més gran de públic. Tant el R&B al
principi dels anys cinquanta com el rock al principi dels seixanta van començar a
captivar oients joves que volien música per ballar i que ja no s’identificaven amb el
jazz. A més, també va emergir una actitud racista envers el jazz que abans no hi era.
El 1964, el jazz ja estava afeblit per canvis interns i externs, i al rock no li va costar
gaire acabar sent més popular, especialment entre els adolescents.
MYERS: Això com va afectar les revistes de jazz?
MORGENSTERN: El 1967 vaig debutar com a editor de Down Beat. La revista s’estava
reformant per adaptar-se a aquestes canvis. Curiosament, les pressions que havíem
d’afrontar no provenien dels nostres lectors. La circulació de la revista estava
estancada, però no disminuïa. Van ser els anunciants els qui van canviar. Com que
es venien molts discos de rock, les companyies de discos dedicaven cada cop menys
diners a anunciar els segells de jazz. Vam acabar depenent més dels anuncis dels
fabricants d’instruments i d’accessoris.
MYERS: Com va acabar, tot plegat?
MORGENSTERN: Els anunciants ens pressionaven perquè incloguéssim més rock en
les nostres pàgines. No hi havia més remei que fer canvis. Al cap i a la fi, una revista
paga les factures amb els diners dels anunciants, no pas gràcies a les subscripcions.
Però quan vam intentar parlar de rock seriosament, els nostres lectors de jazz ens va
amenaçar que ens deixarien. Aleshores vam mirar de trobar gent que fos capaç
d’escriure sobre rock de manera intel·ligent. I vam cobrir grups com Blood Sweat and
Tears i Chicago que estaven influenciats pel jazz. Al final, els lectors van tornar.
MYERS: Quins àlbums de jazz són els que arriben més endins encara avui dia?
MORGENSTERN: Escolto moltes gravacions contemporànies i també reedicions. Un
dels discos recents més estimulants que he sentit és Kids: Duets Live at Dizzy’s Club
Coca-Cola, amb Hank Jones i Joe Lovano. És una música increïble.
Ara bé, sempre acabo tornant a la música amb què vaig créixer durant els anys trenta
i quaranta. Aquestes gravacions són obligatòries en qualsevol col·lecció:
—Billie Holiday and Lester Young: A Musical Romance (Sony) inclou el millor de
les precioses gravacions de que aquests dos artistes van fer junts per Columbia.

—The Tatum Group Masterpiece (Pablo) és fantàstic. Hi ha l’Art Tatum amb Ben
Webster, Roy Eldridge i molts altres músics esplèndids. Podeu comprar les
gravacions en cds individuals o en una capsa, The Complete Pablo Group
Masterpieces. La capsa està descatalogada però segurament es pot trobar de segona
mà a internet.
—Louis Armstrong i Ella Fitzgerald junts són extraordinaris. El millor de les seves
gravacions Verve està disponibles en un únic cd: The Best of Ella Fitzgerald and
Louis Armstrong (Polygram). O podeu comprar The Complete Ella Fitzgerald and
Louis Armstrong (Polygram) en tres cds. Aquestes sessions combinen les cançons
americanes més boniques amb els arranjaments més bonics. I en Louis està tan bé,
aquí.
—La banda de Duke Ellington de 1940-1942, també coneguda com la banda de
Blanton-Webster, és atemporal i immortal. Està disponible en quatre cds, Never No
Lament: The Blanton-Webster Band (RCA).
—Les gravacions de Count Basie amb Lester Young encara donen canya. Aquest
material inclou produccions de Basie per als segells Decca i Columbia. Trobareu
aquestes gravacions a Count Basie: Complete Original American Decca
Recordings (Definitive Classics) i Count Basie: The Complete 1936-1941 Columbia
Recordings (Definitive Spain).
—I, finalment, les gravacions de Savoy i Dial de Charlie Parker. Totes aquestes
sessions han aparegut en diverses capses, incloent-hi Charlie Parker: The Complete
Savoy & Dial Master Takes (Savoy).
MYERS: Quins tres músics de jazz creieu que han estat poc valorats i es mereixen
més atenció?
MORGENSTERN: El clarinetista Pee Wee Russell, el pianista Jimmy Rowles, i Tony
Fruscella, un trompetista meravellós que va tenir uns problemes terribles amb les
drogues. Va deixar l’escena jazz durant els anys seixanta i va morir jove, el 1969. Les
gravacions de Fruscella amb Stan Getz el 1955 i el seu àlbum per Atlantic, Tony
Fruscella, són excel·lents. Es poden trobar per separat, o junts a la capsa Tony
Fruscella: The Complete Works (Jazz Factory).

*Aquesta entrevista va aparèixer en dues entregues (13 i 14 de desembre de 2007) al blog
JazzWax.

MARC MYERS escriu col·labora a The Wall Street Journal i és l’autor d’Anatomy
of a Song (2016) i Why Jazz Happened (2012). Des del 2007 porta el blog JazzWax,
amb el qual ha guanyat tres vegades el premi de millor blog de l’Associació de
periodistes de jazz.

The Pee Wee Russell Memorial Album
DAN MORGENSTERN
Les notes d’acompanyament que el crític de jazz Dan Morgenstern va escriure per
al disc Pee Wee Russell Memorial Album són importants perquè representen un
tribut sensible a la figura original i complexa d’un mestre de la història del jazz i al
seu talent musical. Aquestes notes també són un exemple excel·lent de la crítica
apassionada, accessible i convincent de Morgenstern.
El disc el va editar el segell Swingville el 1960 amb el títol Swinging with
Pee Wee, però aquestes notes Morgenstern les va escriure per a una reedició de
Prestige que es va fer l’any 1969, set mesos després de la mort de Russell.
A primera hora del vespre del 20 de març de 1960 vaig entrar al Beefsteak Charlie’s,
un bar del centre de Manhattan freqüentat per músics de jazz. Amb certa sorpresa,
hi vaig reconèixer una figura familiar; familiar, però no pas allà.
Pee Wee Russell, que dos dies abans havia fet cinquanta-quatre anys, no
acostumava a passar l’estona en aquell bar; de fet, ni en aquell ni en cap altre. Ja
n’havia tingut prou d’aquestes coses —massa i tot—, i després d’haver-se recuperat
miraculosament d’una malaltia gairebé fatal, s’havia retirat d’aquest món, ja feia
alguns anys.
Doncs allà el tenia, sol, prenent alguna cosa amb calma. En aquella època jo
encara no el coneixia gaire —tot i que ja feia anys que m’havia captivat—, i Pee Wee
era tímid. Però m’hi vaig acostar i vaig gosar saludar-lo.
«Com estàs, nano?», em va respondre amb aquella inoblidable veu greu que
tenia. «Pren alguna cosa.» Pee Wee estava de bon humor i aviat va quedar clar per
què. «Acabem de fer un disc —em va dir— i crec que és dels bons.»
Allò em va sorprendre gairebé tant com haver-me’l trobat en aquell bar. Tot
i que Pee Wee no era tan discret com alguns es pensen, era molt crític amb si mateix
(sovint feia que no amb el cap i amb el dit quan el públic aplaudia els seus solos, i
gairebé mai estava satisfet amb els discos que gravava).
Ara bé, d’aquestes sessions no se’n penedia gens. Estava especialment
satisfet de la secció rítmica. «És moderna —va assenyalar. I el pianista és un dels
millors amb qui he tocat.» Pee Wee era exigent amb els pianistes. De fet, era exigent
amb tot el que tingués a veure amb la música, però anys d’associació forçosa amb
col·legues que ell feia dècades que havia superat l’havien fet més flexible. Havia après
a aguantar i a sobreviure.
aquesta vegada no hi havia hagut cap problema. Aquest grup no havia estat
cap càrrega. I al programa no hi ha cap cançó dixieland suada. I la instrumentació

tampoc no ha estat la tradicional. Feia més d’un any que no liderava cap grup i ara
Pee Wee estava preparat per tocar seriosament.
Com va passar amb la majoria dels grans intèrprets de jazz que anomenem
populars (per manca de cap terme millor), els anys cinquanta i seixanta van ser
problemàtics per a Pee Wee. Molt sovint va haver de tocar en llocs que deixaven molt
a desitjar. Buck Clayton, l’estilista sensible i elegant de la trompeta clàssica del swing,
es guanyava la vida tocant a l’Eddie Condon, on l’essència del menú musical eren
«That’s A Plenty» i «Muskrat Ramble», amb l’afegit d’una balada en forma de
popurri per descansar. Ep, allà també hi feien bona música i tant de bo el club encara
funcionés, però en Buck es mereixia un marc menys restringit. El va trobar aquí.
Pee Wee feia anys que havia renunciat a la rutina Condon, i havia liderat
algunes bones bandes pel seu compte, però ben aviat les tribulacions del lideratge el
van atabalar massa, i per tant cada vegada tenia menys concerts i els que hi havia
sovint eren poc agradables. Les coses acabarien millorant dos anys després, però
enllestir aquest disc va significar un descans que Pee Wee va agrair molt.
I ara que en Pee Wee ja no hi és, la gravació ha esdevingut un regal preciós.
Cada nota que va transferir al vinil s’ha de guardar com un tresor, i per sort, ens hi
va llegar algunes d’immortals. Aquest àlbum és especial; no conté moments avorrits.
És un disc rodó.
Mentre escric això ja fa gairebé set mesos que vam rebre la mala notícia. Si
t’agrada el jazz i la gent que el fa, i has estat en contacte amb aquest món prou temps,
t’acostumes a les males notícies —algunes d’esperades; d’altres, no—, aprens a
sobreviure mentre molts van desfilant i acceptes que hi ha coses inevitables.
Tot i això és difícil resignar-se a la mort de Pee Wee. Tots som únics i
insubstituïbles, però ell ho era més. I encara tenia molta música per oferir. A
seixanta-dos anys, no era cap ombra de grandeses passades sinó, més aviat, la
substància de nous descobriments; era tan bo com sempre, potser fins i tot millor. I
més enllà de la música, Pee Wee era un home adorable. Unes quantes hores amb ell
t’il·luminaven durant molts dies. No era cap sant, però era una benedicció.
Alguns desafortunats no van entrar mai en la música de Pee Wee. Entre
aquesta gent hi ha notables savis del jazz, un dels quals no fa pas gaire es va queixar
que Pee Wee havia espatllat un disc que, de fet, s’havia salvat de la mediocritat
gràcies a la presència del músic.
Per a mi aquell home era una revelació permanent. De jovenet (aquells anys
de descobriment de les coses que fan que la música acabi formant part de tu) vaig
trobar un disc amb «Hello Lola» i «One Hour» dels Mound City Blue Blowers. El
vaig agafar perquè a la coberta hi havia vist el nom de Coleman Hawkins, i la cara de
la balada va fer que m’enamorés de Hawk. Però hi havia una altra cosa que
m’empenyia a posar aquell disc un cop rere l’altre: el solo d’un clarinetista que es
deia Pee Wee Russell.

Aquell solo em va estabornir, ho va capgirar tot. El disc era del 1929, l’any
que vaig néixer, i, tot i que el vaig sentir per primer cop a setze anys, sonava modern:
al principi estrany i, després, tan clar i inevitable com si fos de Louis o de Pres [Lester
Young]. És un solo que encara m’agrada i que em continua semblant tan fresc com
aleshores. Va ser la meva introducció real al món de Pee Wee, un món complet en si
mateix i ple de delícies úniques. Era un músic de jazz fins al moll de l’os i mai no va
tocar cap nota falsa. Algunes d’incorrectes, potser: podia fer que un error sonés bé,
però mai fals.
Alguns deien que era estrany i hi havia gent que subestimava la seva manera
de tocar. No obstant això, empetitir Pee Wee només revela la petitesa de
l’empetitidor. Ara, aquestes coses li feien mal, com quan un clarinetista més jove, a
qui anava a veure sovint i amb qui col·laborava espontàniament, va dir, dirigint-se al
pianista —no prou fluixet com perquè l’oïda fina de Pee Wee no ho captés mentre
deixava l’escenari—: «Bé, ara ja podem tocar música de debò».
Pee Wee no va badar boca, però mai no va tornar a aquell lloc, i mai més no
va tocar amb aquell paio. Més que no pas l’insult, el que li havia fet mal era que aquell
home a ell li agradava i se’n considerava amic.
Entre les moltes teories peculiars sobre Pee Wee n’hi havia una que deia que
era un músic natural que tocava el seu instrument d’una manera atzarosa, una mena
d’accident feliç. Però, de fet, era un professional molt ben preparat, que havia fet
molta feina en sessions en grups de ball més o menys jazzístics, doblant saxos alts i
tenors. Tocava de la manera que ho feia perquè volia, no pas perquè no tingués un
talent ben legítim. Era prou bo com per haver esdevingut un fix als estudis de
gravació, però era un artista innat i per temperament, i valorava la llibertat.
Pee Wee va ser un dels supervivents d’una generació de músics de jazz blancs
(tot i que ell estava molt orgullós dels seus avantpassats indis) que van descobrir,
sense cap ajuda ni manuals, la bellesa de la música negra i en van acabar formant
part. Tots aquets homes eren (o són) innovadors autèntics. Alguns van aconseguir
més fama i notorietat que Pee Wee, però d’alguna manera ell va ser el que destacava
més. Des del principi, la seva música va ser única, tot i que encaixava en gairebé
qualsevol entorn. En els darrers anys, mai no va mirar enrere. La recreació no li
interessava gens, només li interessava la creativitat espontània. Mentre que alguns
altres tocaven peces antigues, Pee Wee en va aprendre de noves, i d’aquesta manera
va trobar nous seguidors. La seva obra de la darrera dècada crec que està entre la
millor música d’aquesta època i de qualsevol altra. Quan va gravar aquest disc, Pee
Wee s’estava reinventant, com sempre.
Aquí hi tenim una de les seccions rítmiques més compenetrades i disteses
que puguem imaginar. Qualsevol trompetista amb flaca pel swing s’ha d’inspirar per
força amb un grup així, i Pee Wee Russell i Buck Clayton són autèntics músics de
swing.
Osie Johnson, que de vegades tocant pot ser una mica brusc, aquí flueix tota
l’estona; Wendell Marshall toca les notes que calen en els llocs que calen amb el
tempo necessari, i Tommy Flanagan és una joia.

Buck Clayton és la parella ideal de Pee Wee. Tots dos són melòdics, però amb
estils agradablement diferents. Buck és simètric i lúcid; Pee Wee, asimètric i oblic. I
tots dos escolten tan bé com toquen.
En aquest disc hi ha dos grans blues, tots dos originals de Pee Wee (que era
capaç d’escriure peces meravelloses). «Midnight Blue» és un blues alegre, que arriba
al clímax amb uns bons intercanvis de quatre compassos entre la secció de vent.
«Englewood» és un blues impressionant que s’obre i es tanca amb un clarinet funky
esplèndid. Pee Wee i Clayton interpreten un parell de tornades brillants cadascun i
en el darrer reagrupament la trompeta vocalitzada de Buck assaja «West End Blues».
Només per aquesta peça ja val la pena el preu d’admissió.
Les altres peces són totes estàndards, però no n’hi ha cap que desentoni.
«The Very Thought of You» és l’única balada i Pee Wee hi toca un solo commovedor
que Buck complementa de manera subtil i tendre. Aquesta cançó la va gravar Billie
Holiday, amb el un espai per al clarinet de Lester Young, el meu segon clarinetista
preferit. Pee Wee i en Pres tenien molt en comú —pel que fa al sentiment— i el solo
de Pee Wee aquí acaba amb una nota lesterosa. Fixeu-vos en la coda, també, i en la
mitja tornada de Tommy Flanagan.
«What Can I Say» comença amb una interpretació extraordinària de tot el
grup. Tots tres solistes tenen el seu moment, i Pee Wee està inspiradíssim.
«Lulu’s Back in Town» té un tempo agradable, i Pee Wee hi exhibeix el seu
registre baix, saltant a l’alt en la segona part del seu solo. En Buck es guarda alguns
glissandos impressionants pel clímax. Al final el grup demostra les virtuts de la
interacció intel·ligent: cap arranjador no ho podria millorar.
A «Troubles» Flanagan sona molt com un Jess Stacy modern. Buck arriba a
cotes molt altes, mentre que Pee Wee comença la segona tornada amb un rugit que
és marca de la casa.
«Anything for You», una melodia que a Pee Wee li agradava i va gravar en
diverses ocasions (una vegada tocant el tenor), conté un solo de clarinet
impressionant, basat gairebé del tot en la frase inicial. Buck es mostra especialment
ferm i alegre en el final col·lectiu.
Bé, aquestes són algunes de les coses que m’encanten d’aquest disc. Captura
moments de la vida d’un gran músic de jazz. A ell li agradava i a vosaltres us passarà
el mateix.
DAN MORGENSTERN (Viena, 1929), fill de l’escriptor Soma Morgenstern, fa més
de quatre dècades que és una figura del món de la crítica del jazz. Va arribar als Estats
Units el 1947. Ha estat editor de les prestigioses revistes Metronome, Jazz i Down
Beat. Des del 1976 és director de l’Institute of Jazz Studies a la universitat de Rutgers
de Nova Jersey. Ha guanyat premis per les notes d’àlbums d’artistes com Art Tatum,
Coleman Hawkins, Erroll Garner i Louis Armstrong entre d’altres.

Les dones i el blues
RICHARD K. SPOTTSWOOD

A

primer cop d’ull pot estranyar que hi hagués un temps en què el blues fos
sobretot cosa de dones. Les pianistes Bertha Gonsoulin i Lil Hardin, que van
treballar amb King Oliver; la pianista Mary Lou Williams de Kansas City i de
les bandes de John Willians i d’Andy Kirk, i Dolly Jones, que incorporava la trompeta
del jazz al seu espectacle de vodevil, van formar part d’una minoria molt reduïda de
dones instrumentistes negres que tenien feina durant els anys vint. Lovie Austin,
originària de Chicago, va ser més coneguda perquè el seu nom apareixia sovint en les
edicions de blues del segell Paramount, com a pianista, com a líder dels Lovie
Austin’s Blues Serenaders, acompanyant les estrelles Ida Cox i Ma Rainey, i
component algunes peces instrumentals pròpies de tant en tant.
Ara bé, als locals de vodevil negre que es van estendre en les ciutats
principals dels Estats Units durant els anys de prosperitat provocats per la Primera
Guerra Mundial, les qui comandaven el centre de l’escenari eren les cantants. Les
dotzenes de clubs, restaurants i cafès que van sorgir en aquesta època —d’entre els
quals cal destacar especialment el Pekin i el Vendome a Chicago, i el Lincoln i el
Lafayette a Nova York— van significar un seguit incomptable d’oportunitats per a
moltes aspirants amb talent. La naturalesa comparativament igualitària de l’escenari
va donar a moltes dones joves l’oportunitat de desenvolupar els seus dons i, si més
no, de guanyar-se la vida, encara que fos precàriament. A mesura que el blues va anar
sent rendible, els artistes començar a actuar per tot el país mitjançant el circuit
T.O.B.A. (Theater Owner’s Booking Association), que connectava escenaris de pobles
petits amb els de les grans ciutats, cosa que va permetre que els habitants de molts
llocs poguessin gaudir d’una vetllada amb els seus músics preferits.
La història del blues és indeslligable de la de les gravacions fonogràfiques,
que van tenir un paper fonamental en la disseminació de la música popular en el
segle XX. Fins al 1920, la indústria musical no permetia la participació de músics i
artistes negres nord-americans, amb unes quantes excepcions com el còmic Bert
Williams, l’intèrpret de cançons coon1 George W. Johnson, les orquestres de societat
de Jim Europe i de Ford Dabney, i un grapat de cantants negres d’espirituals, la
majoria dels quals van ocupar un lloc en el món de l’entreteniment blanc molt al
principi del segle. En canvi, discogràfiques pioneres com Victor, Columbia i Edison
1 Les cançons coon van ser molt populars entre els anys 1880 i 1920, tant als Estats Units com

a Gran Bretanya: se’n van arribar a vendre milions de còpies. Aquest gènere caricaturitzava la
població negra nord-americana, que hi era representada com a indolent, ignorant, violent,
lasciva i grotesca. (N. del t.)

no tenien cap recança a l’hora de gravar artistes negres d’Amèrica Central i d’Amèrica
del Sud; ens han arribat enregistraments del 1910, i fins i tot d’anteriors, d’artistes
negres de Cuba, Puerto Rico, el Brasil i l’Argentina, que es duien a terme durant els
viatges freqüents que les discogràfiques feien a aquestes zones per gravar i
posteriorment distribuir música indígena d’aquests països i d’alguns altres. Als
Estats Units la música i els estils musicals negres eren usurpats i polits per artistes
blancs de vodevil com Marie Cahill, Eddie Cantor, May Irwin i Al Jolson,
acompanyats per orquestres que pertanyien a les discogràfiques. Molts artistes
blancs populars pouaven sense complexos en composicions de James A. Bland,
Gussie I. Davis, Creamer i Layton, Shelton Brooks, i altres autors negres, les
interpretaven en un dialecte més estàndard o directament en feien mofa. (Per ser
justos, hem de recordar que en la mateixa època els jueus, els hispans i d’altres
col·lectius percebuts com a aliens a la cultura popular blanca també eren parodiats
en el món de l’espectacle.)
Tenint en compte aquestes condicions, les gravacions que Mamie Smith va
fer el 1920 són realment un esdeveniment històric. En aquella època, Smith tenia
trenta-set anys i era una veterana que feia anys que actuava com a ballarina, corista
i cantant de cabaret. Els seus primers discos, sobretot «Crazy Blues», es van vendre
molt bé, i van obrir el camí a altres dones negres amb talent que provenien del món
del vodevil —Edith Wilson, Mary Stagfford, Lucille Hegamin, Trixie Smith i Ethel
Waters, per anomenar-ne algunes— i que van poder incrementar els seus guanys
amb l’enregistrament de discos.
Tret d’alguns viatges a ports d’escala situats sota de la frontera, pràcticament
totes les gravacions del principi dels anys vint es van fer a Nova York, tot i que, en
general, als sofisticats harlemites no els interessava gaire el blues. Perry Bradford
explica que el 1918 la banda de W. C. Handy de Memphis havia estat escridassada
quan havien intentat tocar blues al Harlem Lafayette Theatre. Algunes d’aquestes
mentalitats van canviar en el moment que cançons com «Crazy Blues» i «Down
Home Blues» d’Ethel Waters, i «Arkansas Blues» de Lucille Hegamin van ser èxits
de vendes; tot i això, aquestes intèrprets (amb l’excepció notable de Waters) no van
tenir gaire èxit si ho comparem amb les cançons híbrides semiblues que durant els
anys vint tot de candidats a escriptors de Broadway van produir, amb l’objectiu de
millorar el blues.
Una excepció d’aquesta tendència va ser Trxie Smith, nascuda a Atlanta. El
1922, Smith va guanyar un concurs de blues molt popular amb la cançó «Trxie’s
Blues» i va aconseguir un contracte de gravació. Tot i que Smith també era una
veterana dels escenaris, les seves arrels del sud la feien estar a prop del blues.
«Freight Train Blues», «My Man Rocks Me», «Railroad Blues» i «Minning Camp
Blues» eren composicions noves que incorporaven elements tradicionals i van ajudar
a fer entendre que fora de Nova York hi havia moltes ganes d’escoltar un blues que
fugís del vodevil.

Tot i que era una cantant excel·lent, Trxie Smith va tenir un impacte suau
comparat amb el de Bessie Smith, la veu meravellosament greu de la qual era capaç
d’expressar una emoció profunda d’una manera que en el món del blues era antiga
però que fins al 1923 mai ningú no havia transferit a cap enregistrament. Fins aquell
moment, Bessie Smith havia treballat en minstrel shows2 del sud i en teatres del
nord, la qual cosa la convertia en una intèrpret tant de cançons pop com de blues. Hi
ha rumors que diuen que les gravacions originals es van fer els anys 1921 i 1922 i que
van ser rebutjades perquè Smith tenia una veu primitiva i un comportament massa
sensual. Certes o no, aquestes històries (i n’hi ha moltes més) han ajudat a
entronitzar una cantant magnífica i l’han convertida en una llegenda encara més
gran.
El productor de Columbia Records, Frank Walker, va gravar la Bessie Smith
al principi del 1923 i ràpidament la va contractar per un any, tot i que el seu primer
disc (i èxit més gran) era una versió de «Down Hearted Blues» que Alberta Hunter
havia escrit i gravat dos anys abans. El pianista Clarence Williams, que havia
presentat Smith a Walker, era un compositor i productor molt actiu. Williams havia
compost «Gulf Coast Blues» (per a la cara B) i havia obtingut els drets de «Down
Hearted Blues». És evident que el seu objectiu era promoure el seu catàleg i la nova
cantant.
D’entre les discogràfiques que van rebutjar Bessie Smith després d’escoltarla cantar sempre s’esmenten Edison, Emerson, Black Swan i Okeh. A posteriori
sempre es fàcil ridiculitzar aquesta mena d’errors. Tanmateix, el motiu de les
reaccions de les discogràfiques es veu més clar quan es comparen les primeres
gravacions d’Smith amb les de les seves contemporànies, que tenien unes veus més
primes que no amenaçaven tant l’agulla de gravació del disc, i que s’expressaven en
uns dialectes molt menys personals. Tot el mèrit, doncs, és de Frank Walter, l’encert
del qual va ser valorat pel públic. La parella «Gulf Coast Blues» i «Down Hearted
Blues» va vendre gairebé vuit-centes mil còpies durant el 1923, una xifra que
probablement va superar fins i tot la de «Crazy Blues» de tres anys abans. Tot i que
les seves produccions posteriors mai no van vendre més que la primera, Bessie Smith
va continuar sent una artista important en el catàleg de Columbia fins a la Depressió.
Frank Walter també es va quedar a l’empresa durant força anys i el 1947 encara hi
treballava com a productor. Va ser justament en aquella època que va signar un
cantant desconegut d’Alabama, que feia honky-tonk i que es deia Hank Williams.
Els discos de Bessie Smith sempre es gravaven a Nova York, on hi havia els
estudis òptims per capturar la reverberació àmplia d’aquella veu tan magnífica.
Smith gairebé mai es feia acompanyar per més de dos o tres músics; sovint, tant ella
2

Espectacles itinerants nascuts el segle XIX i que incloïen balls, números còmics i
representacions teatrals protagonitzades per actors blancs pintats de negre. Al principi del
segle XX, els minstrel shows van ser reemplaçats pel espectacles de vodevil. (N. del t.)

com Walker ja en tenien prou amb un simple acompanyament de piano, la qual cosa
feia que gairebé res no distragués l’oient de la veu de la cantant. Ara, quan la peça
demanava la participació de grups més extensos, els músics generalment provenien
de l’orquestra del pianista Fletcher Henderson. Els cornetes Joe Smith i Louis
Armstrong van aportar segones veus memorables en les poques cançons en què van
intervenir, i el trombonista Claude Green, un solista de blues excepcional de la banda
de Henderson, va acompanyar Bessie Smith molt sovint, tant que la cantant fins i tot
el va homenatjar en la cançó «Trombone Cholly». Green i Joe Smith també van
participar en una única sessió de 1927 dedicada exclusivament a melodies de Tin Pan
Alley; les versions de Bessie Smith d’«Alexander’s Ragtime Band», «After You’ve
Gone» i «There’ll Be a Hot Time in the Old Town Tonight» continuen sent definitives
i insuperables.

En altres ocasions, els seus discos no estan a l’alçada per culpa
d’acompanyaments maldestres i de tempos fúnebres, pensats per donar el màxim de
llibertat a la veu d’Smith. Aquesta manera d’interpretar funcionava bé en directe,
quan la cantant actuava sense micròfons en grans sales, i amb músics tan bons com
els clarinetistes Bob Fuller i Abraham Wheat o els pianistes Porter Grainger i Fred
Longshaw n’hi havia prou per complir amb el mínim acompanyament necessari.
Però a l’estudi aquests homes no se n’acabaven de sortir i se senten massa bé. Els
millors discos d’Smith acostumen a ser els que va fer amb músics capacitats que
sabien acompanyar-la i alhora proporcionar moments interessants.
Si la Bessie Smith va tenir èxit en part va ser perquè es va situar
magistralment damunt la línia que separa el vodevil i el blues; el seu estil vocal rural
va millorar unes cançons que, en comparació, sonaven superficials quan les
interpretaven els seus contemporanis, més aviat orientats a l’escenari.
Gertrude Pridgett Ma Rainey també havia trepitjat molts escenaris amb fires

ambulants, minstrel shows i tent shows,3 que eren els llocs on actuaven els artistes
negres del sud més profund ja abans del canvi de segle. L’estudiós del folk John W.
Work la va entrevistar (segurament és l’únic que ho va fer) i això és el que ens explica
de la primera vegada que Rainey va sentir blues:
«Va ser el 1902 en un poblet de Missouri mentre ella participava en un tent show. Es
veu que un matí una noia del poble s’hi va acostar i va començar a cantar una cançó
que tractava d’un home que l’havia deixada. La cançó era tan estranya i
commovedora que va captar l’atenció de molta gent. Ma Rainey s’hi va interessar
tant que la va memoritzar i sovint la feia servir en la seva actuació com a bis.
La cançó va rebre una resposta tan afalagadora per part del públic que
immediatament va ocupar un lloc especial en els concerts de Rainey. Moltes vegades
li preguntaven quina mena de cançó era, i un dia, en un moment d’inspiració, va
respondre: “És blues”.»
Aquesta història és fascinant perquè genera tantes preguntes com les que
respon. Rainey també va explicar a Work que el 1905 la premsa ja s’havia fet ressò
del fet que cantés aquelles cançons estranyes. Si la memòria no li fallava, havia
descobert el blues fins i tot abans que W. C. Handy l’hagués sentit a Tutwiler,
Mississippi, el 1903. La majoria de relats situen l’origen del blues en els primers anys
del segle xx. Si l’explicació de Ma Rainey (el seu nom sempre apareix a les citacions)
és tan plausible com sembla, va actuar com a llevadora i defensora d’una música nova
perquè la va adoptar com a cantant professional i per mitjà d’espectacles populars la
va presentar al sud i l’oest mitjà del país. Seria interessant conèixer quines cançons
van caure del repertori quan hi va incorporar el blues, perquè, a banda d’aquest
gènere, les gravacions que va començar a fer vint anys després contenen ben poca
cosa més. També estaria bé esbrinar quina va ser la cançó que va sentir aquell matí
a Missouri, i trobar les notícies de diaris del 1905 que va esmentar a Work.
Tret de tres excepcions, les cantants femenines de blues que van
protagonitzar les gravacions del principi dels anys vint havien nascut al voltant del
1895. Mammie Smith (1883-1946), Sara Martin (1884-1955) i Ma Rainey (18861939) ja tenien més de trenta anys quan van gravar discos. Smith i Martin van
proporcionar al seus públics sofisticats els aspectes innovadors que els demanaven.
Rainey, en canvi, estava amarada de la cultura folk de la seva gent. El seu atractiu era
de caire popular perquè les cançons que interpretava estaven farcides de referències
a l’agricultura, a la precarietat, a supersticions, i, per damunt de tot, a amors
aconseguits i perduts.

Espectacles molt populars als Estats Units durant la segona meitat del segle XIX. Les
companyies de tent shows es desplaçaven sobretot a zones on no hi havia teatres. Els
espectacles eren a l’aire lliure i incloïen, entre d’altres, actuacions circenses i musicals. (N. del
t.)
3

Això no vol pas dir que Ma Rainey fos una transmissora de tradició i prou.
En aquella època, l’autoria, la propietat i els drets d’autor no eren aspectes tan
rellevants com avui dia, per tant és complicat de saber fins a quin punt aquell
material el va compondre ella o simplement el va agafar prestat o va polir els esforços
d’altra gent. No obstant això, sembla que les cançons que va enregistrar reflecteixen
la seva personalitat i punts de vista: el d’una veterana cansada que ha vist de tot, i
que sap equilibrar la vulnerabilitat al dolor i al desengany amorós amb una fortalesa
residual —de vegades cinisme— que fa que el seu blues sigui atemporal i universal.
Rainey feia servir les tradicions del folk de manera creativa, per exemple quan va
incorporar la melodia de «Frankie and Johnny» de Leighton-Shields a la seva
composició «Stack O’Lee Blues» o quan va escriure una de les primeres cançons
dedicades al desastre del Titanic («Titanic Man Blues», 1925). Va tractar amb
franquesa desviacions socials, tot combinant l’humor amb l’astorament quan canta
que es troba el seu home amb un altre home («Sissy Blues»), celebrant el lesbianisme
quan canta en primera persona «Prove It On Me Blues», i lamentant la vida d’una
prostituta a «Hustling Blues». En aquestes i altres cançons no es mossega la llengua.
Són blues autèntic, i permeten que l’humor es barregi amb el dolor i el candor
desplaci la vulgaritat. No menys extraordinàries són les seves lletres d’amor perdut i
traït, com en el final de la que deu ser la seva cançó més popular: «Bo-Weavil Blues»:
I went down town
I got me a hat
I brought it back home
I laid it on the shelf
I looked at my bed
I’m gettin’ tired sleepin’ by myself.4
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«He anat a la ciutat / m’hi he comprat un barret / me l’he endut a casa / l’he deixat al
prestatge / he mirat el llit / m’estic cansant de dormir sola.» (N. del t.)

A la Ma Rainey sempre la comparen amb la Bessie Smith. De la segona es
diu que personifica el blues de la seva època més que no pas Rainey. Totes dues eren
artistes dotades supremament; la diferència principal rau en la manera com en van
enregistrar les veus. Bessie Smith va tenir la sort de caure en mans de Frank Walter
i de Columbia Records. Amb Walker va trobar un productor comprensiu, i amb
Columbia un sistema de gravació modern, sobretot a partir del maig del 1925, quan
aquesta discogràfica va incorporar les noves tècniques de gravació de la Western
Electric.
En canvi, Ma Rainey va signar un acord per força menys diners amb la
Paramount de Chicago. Quan va produir els seus primers discos, el desembre de
1923, el segell havia trobat un forat beneficiós en la indústria emergent del blues,
especialment després de descobrir que podria vendre un producte tècnicament
inferior. El resultat és que els discos de Rainey són relativament inaccessibles per a
les oïdes modernes. Per començar, a la seva veu rogallosa i de contralt greu li
mancava volum, i les gravacions tenen problemes per captar els matisos del seu
dialecte. De vegades un s’ha d’esforçar per captar les paraules i fins i tot frases
senceres, que sembla que desapareguin darrere una cortina de so subterrani. Tot i
això, els productes originals sonen molt millor que les reedicions que van començar
a aparèixer fins i tot abans que Rainey morís l’any 1939. Aquestes reedicions, que es
va fer amb la idea de compensar la manca de netedat de les gravacions originals, són
un intent poc reeixit de filtrar i millorar els sorolls dels enregistraments inicials.
Una altra cantant notable de blues d’aquesta època va ser Ida Cox, la carrera
de la qual s’assembla molt a la de Ma Rainey en alguns aspectes. Totes dues van fer
gires amb els mateixos minstrel i tent shows durant la segona dècada del segle, i totes
dues un cop van haver gravat amb la Paramount el 1923 van esdevenir estrelles
consolidades amb molts seguidors. Cox també era una excel·lent poeta del blues: la
seva obra posterior a l’èxit de «Graveyard Dream Blues» (1923) es caracteritza un
seguit de cançons sobre la mort i tot de creences i supersticions que s’hi relacionen.
Més endavant va escriure peces com «Bone Orchard Blues», «Death Letter Blues»,
«Marble Stone Blues», «Coffin Blues» i fins i tot «Graveyard Bound Blues». Ida Cox
no va ser ni de bon tros la primera a trobar inspiració en la mort i els enterraments,
temes centrals en la música sagrada i les balades antigues i fins i tot en una bona pila
de música popular del segle anterior. Cox va gravar «Graveyard Dream Blues» el
juny del 1923 (la data exacta s’ha perdut) en el mateix moment que Fiddlin’ John
Carson feia el seu primer disc hillbilly per Okeh a Atlanta, «The Little Old Cabin in
the Lane», una composició de 1870 sobre la imminència de la mort. Les cançons
sobre la mort van continuar essent centrals en la música country durant dècades, i el
tema apareix de manera important en el country blues de Blind Lemon Jefferson,
Leroy Carr, Charley Patton, Robert Johnson i d’altres, tot i que d’una manera no tan
dominant com en la música d’Ida Cox.

D’altres cançons memorables d’Ida Cox són «I’ve Got the Blues for Rampart
Street», la primera lletra de cançó gravada que celebra la música i vida nocturna de
Nova Orleans, i «Wild Women Don’t Have the Blues», una peça famosa entre
feministes contemporànies. «The Blues Ain’t Nothin’ Else But!» defineix el gènere
amb gràcia, i «Hard, Oh Lawd» és una versió inicial de «Hard, Ain’t It Hard», una
cançó folk que més tard van homenatjar Skip James, Roy Acuff i els Weavers, entre
d’altres.
Sarah Martin, nascuda a Louisville, pertanyia a la generació de Rainey i
Mamie Smith. Tot i que no posseïa una gran veu, la seva versatilitat i do per a
l’espectacle van fer que tingués molts seguidors. El primer disc que va gravar per
Okeh, «Sugar Blues» (1922), va esdevenir un clàssic, recuperat per Bon Wills i el
trompetista Clyde McCoy durant els anys trenta. Martin també va gravar versions
primeres de «Joe Turner Blues», d’origen folk, «Hesitation Blues» de W. C. Handy,
i «Michigan Water Blues» de Tony Jackson. L’elecció dels acompanyants revela un
gust ampli. Fats Waller va participar en dos dels seus tres primers discos. El
guitarrista de Louisville Sylvester Weaver va venir a Nova York el 1923 per aportar
una atmosfera rural a algunes de les cançons de Martin i gravar algunes magnífiques
peces instrumentals seves, la qual cosa significa que Martin va promoure el primer
enregistrament d’un bluesman rural. El 1924, Clifford Hayes i Earl McDonald van
portar una jug band5 des de Louisville perquè toqués en els discos de Martin i perquè
en fessin alguns ells sols. Quatre anys després, Martin es va retirar per dedicar-se
exclusivament a tasques d’església. De fet, en diverses ocasions ja havia gravat
algunes versions extraordinàries de cançons gòspel amb Sylvester Weaver, Arizona
Dranes —el compositor, cantant i pianista cec de l’Església de Déu en Crist—6 i, el
1927, amb el seu futur marit, Hayes Withers.
L’any 1923 Rainey, Cox i Bessie Smith van trepitjar uns estudis de gravació
per primer cop, la qual cosa, si més no, va determinar un canvi respecte del blues de
vodevil de Nova York. Rainey i Cox havien sorgit de l’escena de Chicago,
especialment del Monogram Theater, on el supervisor de Paramount Records Mayo
Williams les havia sentit per primera vegada i les havia convençudes de gravar. L’èxit
de totes dues va fer que el nucli de l’activitat de les gravacions de blues de la
Paramount romangués a Chicago, on la companyia podia pouar en les enormes
5

Una jug band és un grup de músics que originàriament compta amb la participació d’un
instrument que és el que dona nom a aquest estil: el jug (‘gerra’). La resta de músics toquen
instruments casolans fets per ells mateixos o adaptats, com culleres, posts de rentar la roba,
ossos... Com que els músics no es podien permetre instruments convencionals, havien de fer
servir l’enginy per fer música d’una altra manera. (N. del t.)
6 És

la denominació pentecostal que té més adeptes als Estats Units, la majoria dels quals són
negres. Es va formar el 1897. (N. del t.)

mines de talent negre que passaven pel circuit de la T.O.B.A. o que vivien a la ciutat.
Aquell any mateix es va produir una expansió d’estudis de gravació més enllà
de l’àrea de Nova York. Tot i que, des dels anys 1904 i 1905, Victoria, Columbia i
Edison havien fet servir equips de gravació en els viatges a l’Amèrica Central i
l’Amèrica del Sud, fins al principi dels anys vint Nova York va ser virtualment l’únic
lloc on es va gravar de tot els Estats Units. El més recordat d’aquests viatges inicials
va dur l’empresa Okeh a Atlanta i Chicago el juny del 1923, just en el moment que
Ida Cox feia les seves primeres gravacions. A aquestes ciutats s’hi van afegir altres
metròpolis del sud i del centre, i com que les discogràfiques tenien els mitjans per
fer-ho es van llançar a la carretera amb la intenció de descobrir-hi cantants de blues,
bandes de hillbilly i altres artistes amb atracció popular regional. Eixamplar la base
geogràfica de les gravacions també va permetre per primer cop l’aparició
d’enregistraments del que es va anomenar country blues. El 1925 i 1926, artistes com
Blind Blake, Blind Lemon Jefferson, Lonnie Johnson, i Papa Charlie Jackson van
gravar discos amb els seus propis acompanyaments de guitarra en un estil de folkblues l’atracció del qual ben aviat va rivalitzar amb les dames de vodevil de Nova
York.
El terme country blues és un nom poc apropiat ja que engloba tot el blues de
vodevil, rural o urbà, o intermig. Les intèrprets femenines de blues encara apareixen
en força discos del final dels anys vint, tot i que el nombre ha minvat. La primera
cantant regional que va tenir èxit va ser la texana Beulah Sippie Wallace, amb el seu
primer disc, «Shorty George» i «Up the Country Blues» el 1923. Wallace formava
part d’una família molt productiva musicalment parlant que incloïa els seus
germans: el pianista Hersal Thomas i el compositor George Thomas. Una neboda
seva, Hociel Thomas, també va ser una cantant rellevant de blues a la meitat dels
anys vint. Wallace va sobreviure i va ser una artista respectada dins el circuit de
festivals folk dels anys seixanta, fins que va morir el 1986.
Victoria Spivey també provenia d’una família de músics: les seves germanes
Addie (Sweet Pease) i Elton van tenir unes breus carreres en l’escena blues durant
els anys vint i trenta, però Victoria va esdevenir una estrella quan el 1926 Okeh va
publicar el seu «Black Snake Blues» mentre ella vivia a St. Louis. La cançó també va
funcionar molt bé per a Blind Lemon Jefferson l’any següent, quan «That Black
Snake Moan» va esdevenir la seva cançó més popular. «TB Blues», «Furniture Man
Blues» (amb Lonnie Johnson) i «Funny Feathers» van mantenir Spivey en el focus i
la van ajudar a romandre gairebé sempre activa fins que va morir el 1976.
De St. Louis van emergir molts cantants de blues que van fer carrera en el
món de la música després de Lonnie Johnson i Victoria Spivey. Jesse Johnson,
propietari d’una botiga de discos, va organitzar uns quants viatges a Chicago,
Richmond, i Indiana (seu de Genett Records), i a Grafton, Wisconsin (Paramount
Records a partir del 1929) cercant músics amb talent, que van ocupar els catàlegs a

partir del 1926. El guitarrista i mandolina Al Miller va acompanyar la seva dona
Luella en un bon nombre de discos enregistrats per a Vocalion entre el 1926 i 1928;
Mary Johnson va estar casada amb Lonnie Johnson entre 1925 i 1932, tot i que mai
no van gravar res junts. Els millors dels seus pocs discos contenen una poesia blues
notable, i en alguns hi ha l’acompanyament del trombonista Ike Rodgers i l’influent
pianista Henry Brown. Edith North Johnson (casada amb Jesse Johnson) tocava el
piano en diverses cançons seves; Roosevelt Sykes va participar en d’altres. El seu
«Honey Dripper Blues» és l’origen del nom (‘The Honey Dripper’) amb el qual Sykes
era conegut durant els anys trenta. Alice Moore (Little Alice de St. Louis) potser va
ser intèrpret femenina de blues més important de la ciutat. La seva veu tensa, de
soprano, confegia un poder especial a les seves cançons, que incloïen diverses
versions de «Black and Evil Blues», una declaració esfereïdora d’autonegació d’un
mateix basada en el color. Igualment persuasiva és «Broadway Street Woman
Blues», una peça narrativa sobre l’arrest i empresonament d’una prostituta. Ike
Rodgers i Henry Brown van col·laborar en alguns dels seus millors discos; d’altres
bluesmen de St. Louis com Peetie Wheatstraw, Jimmy Gordon i Lonnie Johnson
apareixien sovint en les gravacions de Moore.

Alice Moore i els seus contemporanis de St. Louis haurien pogut tenir més
preeminència si haguessin gravat més o si s’haguessin dedicat a fer més concerts,
com va ser el cas de Ma Rainey i de Bessie Smith. D’aquesta manera haurien deixat
constància de les seves vides i carreres. Malauradament, de tots aquests artistes no
ens n’ha arribat gaire informació i si no fos per les gravacions n’hauríem oblidat els
noms. El mateix els va passar a altres cantants de blues, homes i dones, del sud. Molts
eren amateurs o semiprofessionals i van deixar poca empremta, tret d’algunes visites
ocasionals a l’estudi de gravació.
Tot i que durant els anys vint i trenta Nova York va continuar sent el centre
neuràlgic de l’activitat discogràfica, mai no va ser l’únic lloc on es feien discos. Les
discogràfiques regionals ja havien obtingut la llicència d’Edison durant la darrera
dècada del segle XIX. Edison també va gravar algunes òperes cantoneses
interpretades per immigrats xinesos a Sant Francisco el 1902, i el 1915 Columbia
havia transportat equips mòbils a Chicago per gravar-hi música polonesa. Quan el
mes de juny del 1923 Okeh va fer el primer de molts viatges a Atlanta ja feia molt de
temps del primer trasllat a Sud-Amèrica. A Atlanta van enregistrar diversos músics
locals que van rebre reconeixement nacional gràcies a les emissions de l’emissora
WSB, fundada el 1922, i que tenia un senyal tan potent que cobria bona part del
planeta. Okeh va gravar grups de ball locals, espirituals del Morehouse College
Quartet, peces de hillbilly de Fiddlin’ John Carson, i les cantants de blues Fannie
Goosby i Lucille Bogan. Poc després, tant Goosby com Bogan van ser convocades a
Nova York per més gravacions, però no van tenir gaire impacte —sobretot perquè
Okeh ja tenia un catàleg pròsper de cantants de blues que competien per cridar
l’atenció.

Lucille Bogan va ser una figura interessant. Vivia a Birmingham, Alabama,
on, tal com recordava el pianista Big Chief Ellis, tenia lligams molt forts amb el
submón negre de la ciutat. El 1927 va aparèixer als estudis de la Paramount a Chicago

i entre 1928 i 1930 va gravar a Chicago una altra vegada, aquest cop per a Brunswick.
El març d’aquell any, va enregistrar «Alley Boogie» amb el pianista Charles Avery,
cançó que va ser un petit hit i que destaca per una de les primeres cançons després
de la mort de Clarence Pine Top Smith el 1929 que associen el terme boogie-woogie
amb l’estil blues de piano. Bogan també va gravar una cançó gens sentimental sobre
les penúries econòmiques de la prostitució durant la Depressió. Per algun motiu
desconegut en la sessió de gravació del març 1930 la va titular «They Ain’t No
Walking No More», però quan es va reeditar el desembre van corregir l’error; la
cançó es deia «Tricks Ain’t Walking No More».
«Tricks Ain’t Walking No More» es va reeditar el 1932 amb «Alley Boogie»
en còpies barates destinades a magatzems d’ofertes. En aquestes edicions Bogan
apareixia com a Bessie Jackson i, com que el disc es va vendre molt bé, entre 1933 i
1935 va fer moltes més gravacions amb aquest nom. L’aparença de dona conflictiva
que assumia en aquestes cançons no era nova. Bessie Smith, Ma Rainey i Victoria
Spivey ja havien fet cançons durant els anys vint en què lloaven l’assassinat, la droga
i la prostitució i altres activitats antisocials com a elements de poder i
d’independència en la vida d’algunes dones. Rainey, com ja hem indicat, va afegir el
lesbianisme a la llista; Lucille Bogan també ho va fer amb «Women Won’t Need No
Men» el 1927 i «B. D. (bull dyke)7 Woman’s Blues» el 1935. També va interpretar
versions expurgades de clàssics picants com «Sweet Petunia» (1927) i «Shave ’Em
Dry» (1935). El pianista de Cincinnati Jesse James va gravar una versió relativament
íntegra de la primera el 1936, que va aparèixer amb pseudònim en una edició pirata
de 1950. Bogan mateixa va enregistrar una versió sense cap mena de censura de
«Shave ’Em Dry», que també es va editar anònimament. No hi ha cap altra gravació
de blues que celebri la sexualitat d’una manera tan desinhibida, i el seu potencial ha
continuat sorprenent —o astorant— veterans de la revolució sexual fins avui dia.
Les gravacions de Bessie Jackson estaven realçades pel piano d’un altre natiu
de Birmingham, Walter Roland, els acompanyaments sobris i vibrants del qual
encaixen perfectament amb l’estil de Bogan. Aquests discs representen la darrera
aparició d’una gran cantant de blues en la línia d’interpretació vocal de Ma Rainey i
Bessie Smith. Lucille Bogan era una cantant de blues captivadora i la seva obra es
mereix més atenció avui dia.
Al final dels anys vint, els cantants de blues que també tocaven la guitarra o
el piano van acabar dominant les vendes de discos de blues. Aquests discos eren
barats de fer, sobretot perquè els músics cobraven en efectiu en comptes d’obtenir
percentatges de les vendes. Noms com Alberta Brown (Nova Orleans), Bertha Ross
(Birmingham) i Cleo Gibson (Atlanta) revelen unes veus femenines magnífiques en
un grapat de gravacions obscures, però són l’excepció de la norma. Tanmateix, al
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Manera despectiva de referir-se a una dona lesbiana o de trets masculins. ‘Cavallot’ o
‘gallimarsot’ en seria una aproximació en català. (N. del t.)

final dels anys vint dues cantants de Dallas van ser reconegudes. Lilliam Glinn va
enregistrar dues cançons populars «Doggin’ Me Blues» i «Brown Skin Blues», en un
disc per Columbia (14275-D) després que la discogràfica fes la primera de les seves
visites anuals a Dallas el 1927. La darrera cançó, amb la tornada «a brown skin man’s
all right with me»,8 és una de les poques cançons d’aquesta època que celebrava la
negror. La veu queixosa, i el contralt ressonant de Bessie Tucker amplificava l’estil
cridaner dels camps de cotó de Blind Lemon Jefferson i Texas Alexander. Els pocs
discos que va fer entre 1928 i 1929 contenen algunes cançons destacables que
inclouen una edició sorprenent de la cançó infantil «Ride and Shine on the Dummy
Line». A «The Dummy» la protagonista de la cançó intenta colar-se al tren sense
pagar el bitllet i el revisor «took me by the hand and led me to the door, he beat me
’cross the head with a two-by-four».9 «Key to the Bushes» és un blues rebel de presó
en la millor tradició de Texas:
Captain got a big horse-pistol
And he thinks he’s bad
I’m gona take it this mornin’
If he makes me mad10
Com Lucille Bogan a Birmingham, Tucker tenia fama de freqüentar el
submón de Dallas, cosa que no concorda gens amb una imatge publicitària que ens
n’ha arribat dels anys vint que mostra una dona prima amb trets delicats i un
somriure agradable.
Al costat d’un grapat de músics de blues com Tampa Red i Big Bill Broonzy,
Memphis Minnie va ser una de les poques figures que van viure amb èxit la transició
del blues rural dels anys vint al blues centrat en la guitarra que omplia els clubs
urbans durant la dècada següent. Nascuda com a Lizzie Kid Douglas a prop de Nova
Orleans abans del canvi de segle, la Minnie va participar en activitats musicals dels
carrers i els salons de Memphis abans de la guerra. El 1929 ja apareix en els discos
del seu igualment dotat marit Kansas Joe McCoy, amb qui va fer solos i duets amb
l’acompanyament de les seves pròpies guitarres. Els McCoy es van separar el 1935;
en Joe va fundar la famosa banda Harlem Hamfats amb el seu germà Charlie McCoy,
mentre que la Memphis Minnie es va afegir a un grup dispers de cantants de blues
contractats pel publicista i productor Lester Melrose amb la intenció que fessin
discos per a diversos segells. El 1935 la Memphis Minnie tocava en seccions
rítmiques de discos dissenyats per ballar i pensats per als jukeboxes11 de les tavernes
que havien començat a proliferar un cop derogada la prohibició el 1933. El seu
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«Un home de pell fosca ja m’està bé» (N. del t.)
«em va agafar de la mà i em va dur fins a la porta, em va picar el cap amb un tauló.»
(N. del t.)
10 «El capità té una pistola grossa / i es pensa que és dolent / aquest matí la hi prendré / si em
fa emprenyar.» (N. del t.)
11 Màquina tocadiscos dels bars. (N. del t.)
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primer disc per Vocation, «Bumble Bee»/ «I’m Talking About You» (1930), va ser
un èxit considerable. Més tard, aquell any mateix, la Minnie va ser la convidada de
la versió de «Bumble Bee» de la Memphis Jug Band. «I’m Talking About You» va
esdevenir una cançó habitual de molts grups de western-swing liderats pels Maddox
Brothers i Rose, Bob Wills i Milton Brown. «Fishing Blues» (1932) perquè en aquell
moment les vendes havien caigut en picat, però va crear prou impacte com perquè
Bumble Bee Slim la versionés el 1935 i el cantant de country Lew Childre, el 1936.
Childre es va convertir en el pilar del Grand Ole Opry12 durant els anys quaranta i
cinquanta i la cançó de la Minnie es va associar més amb ell que amb ningú més. La
Minnie es va casar amb Little Son Joe (Ernest Lawlars) el 1939 i van començar a
actuar com a duet de guitarra. El següent gran èxit els va arribar el 1941, després que
ella adquirís una guitarra elèctrica. «Me and My Chauffeur» va arribar a tots els
jukeboxes, com «Black Rat Swing» que incloïa la veu de Joe, que als crèdits apareix
com a Mr. Memphis Minnie.
Amb les excepcions que hem esmentat, els anys trenta van representar l’auge
de la dominació dels homes en l’esfera del blues. Aquests músics gairebé sempre ja
tenien els seus acompanyants, fins i tot quan se’ls afegien seccions rítmiques de l’estil
Melrose.13 Cantants blancs i negres com Ethel Waters, Ivy Anderson, Billie Holiday,
Mildred Bailey, Ella Fitzgerald i Teddy Grace incloïen blues en els seus repertoris,
però només com a part d’una barreja de cançons populars i de musicals. Fins i tot
Helen Humes, que el 1927, mentre encara era una adolescent, havia gravat blues, va
acabar cantant balades i cançons sentimentals durant els anys que va treballar amb
Count Basie; les peces de blues les interpretava Jimmy Rushing.
Durant els anys trenta, algunes dones van romandre fidels al blues,
segurament en perjudici de les carreres que haurien pogut tenir si també s’haguessin
dedicat al pop. El fet que tantes es dediquessin a estils més populars té més a veure
amb el mercat i les demandes de les empreses de jukeboxes que amb els desitjos de
les mateixes cantants. Georgia White va causar un cert impacte amb algunes cançons
antigues revisades com «Trouble in Mind», «Dupree Blues», «Alley Boogie» i «Your
Worries Ain’t Like Mine», però peces com «I’ll Keep Sittin’ on It» i «Daddy Let Me
Lay It on You» van arribar molt més lluny, com era previsible. El 1936 Lil Johnson
la va encertar amb «Hot Nuts (Get ‘Em From the Peanut Man)» i «Press My Button
(Ring My Bell)», i va marcar una tendència semblant. Afortunadament, molts dels
discos de Johnson estan animats per la presència del pianista Black Bob (Hudson) i
el guitarrista Big Bill Broonzy, que segur que s’havien sentit atrets per la manera de
cantar rogallosa i agradable de Johnson. A Merline Johnson li deien The Yas Yas Girl
ja que de bon principi havia deixat ben clares les seves preferències sexuals al
12

Concert de música country que se celebra periòdicament a Nashville des del 1925 i que es
transmet per la ràdio. (N. del t.)
13 Es refereix a l’estil popularitzat per Lester Franklin Melrose (1891 - 1968), un dels primers
productors del blues de Chicago. (N. del t.)

públic.14 Potser el seu malnom va ser un producte publicitari; irònicament, algunes
de les seves cançons més potents, com «New Muddy Waters Blues» i «Got a Man in
the “Bama Mines”» gairebé no contenen cap referència eròtica.
Al final dels anys trenta la posició sòlida de les cantants de blues es va acabar.
Amb la mort de Clara Smith el 1935 i de Bessie Smith el 1936 en un accident de cotxe
llegendari a Mississipi, les pioneres que havien dominat tan decisivament l’escena
durant la dècada anterior van començar a desaparèixer. El productor de Decca Mayo
Williams va gravar algunes cançons de cantants com Alberta Hunter, Coot Grant (i
el seu marit Wesley Wilson), Trxie Smith i una cantant de poca anomenada dels anys
vint que es deia Rosetta Crawford. Williams ja coneixia aquestes intèrprets de quan
havia treballat com a productor per a la Paramount. Aquell any, Decca també va
enregistrar noves versions d’una pila de blues antics, interpretats pel cantant blanc
nascut a Louissiana Teddy Grace. Força grups de western-swing havien inclòs el
blues en els seus repertoris de manera rutinària, com a part d’una barreja eclèctica
que oferien a les sales de ball del sud-oest, però els esforços de Grace, dirigits a un
mercat musical més ampli, van encetar un patró de versions pop d’èxits de discos
racials, que es va generalitzar en l’era del rock’n’roll. El 1936, John Hammond, de
Columbia Records, va produir una reedició d’un disc de Bessie Smith, amb material
curosament seleccionat amb la intenció d’atraure el creixent públic de
col·leccionistes de jazz, que estaven tan interessats en els acompanyants com en la
cantant. Hammond havia produït el darrer disc de Smith —i els primers de Billie
Holiday— el 1933, i les havia envoltades a totes dues d’acompanyants estrelles.
Quan Hammond va organitzar el primer dels seus concerts From Spirituals
to Swing al Carnagie Hall de Nova York el desembre del 1938, va convidar-hi Ruby
Smith, neboda de Bessie Smith, perquè hi interpretés algunes de les cançons de
l’antiga estrella del blues. Un any més tard, va localitzar Ida Cox a Knoxville i la va
convèncer perquè també fes un concert al Carnegie. La va envoltar de músics
seleccionats per ell mateix i van acabar gravant un disc.
Les cantants de blues dels anys quaranta van combinar cançons populars
amb peces de blues d’una manera molt semblant de com ho havien fet les seves
antecessores de la generació de Mamie Smith. El 1940, la cantant de Chicago Lil
Green va tenir un gran èxit amb «Romance in the Dark», seguit l’any següent de
«Why Don’t You Do Right?», una cançó que, a més, va catalitzar la carrera d’una jove
Peggy Lee, que la va gravar amb Benny Goodman el 1942.
El 1941 va ser testimoni d’una altra fusió interessant (i valenta per aquella
època) quan la cantant Sister Rosetta Tharpe va combinar el gòspel amb el blues
d’arrels en el si de la big band de Lucky Millinder. Tharpe era una guitarrista molt
bona i una cantant amb autoritat, i el fet que el seu instrument quedés dissolt en el
14

«Yas Yas» era una manera eufemística d’anomenar l’ass, és a dir, el cul. (N. del t.)

context d’un grup tan ampli de músics va ser una pena. Finalment, les pressions de
la comunitat religiosa van forçar Tharpe a abandonar el seu públic secular. Wee Bea
Booze (Muriel Nichols) també va participar amb la guitarra en algunes gravacions de
Decca del 1942, que inclouen l’èxit de la seva versió de «See See Rider» que Ma
Rainey havia gravat el 1924. La versió de Wee Bea Booze va convertir la cançó en un
estàndard i va ser la que Chuck Willis va fer servir el 1957, quan la va tornar a
convertir en un èxit.

El 1940 el blues era una música gairebé exclusivament d’homes, el vehicle
de cantants urbans i jump bands15 d’una nova generació d’intèrprets i de guitarristes
del sud com John Lee Hooker, Muddy Waters i Lightnin’ Hopkins. Moses Asch va
gravar el blues de Sonny Terry, Brownie McGhee i Huddie Ledbetter en els segells
Asch, Disc i Folkways, i el va comercialitzar als entusiastes de la música folk que hi
havia al nord del país, però no va trobar intèrprets femenins comparables. Una
generació abans, artistes amb talent com Pearl Bailey, Una Mae Carlisle, Sarah
Vaughan, Camille Howard, Savannah Churchill i Dinah Washington haurien cantat
blues; a la dècada dels anys quaranta, però, es van dedicar a fusionar el món del pop,
del rhythm and blues i del jazz, àmbit en què van trobar molt més públic del que el
blues mai havia atret, ni tan sols en el seu apogeu dels anys vint.
Durant els anys cinquanta i més enllà poques dones han optat per cantar
blues. Entre les excepcions notables hi ha Koko Taylor, que ha treballat amb la
majoria de músics de blues de la seva ciutat, Chicago, des que va començar als clubs
fa més de trenta anys; Willie Mae (Big Mama) Thornton que va interpretar el poderós
«Hound Dog» el 1952, eclipsat per la versió relativament continguda d’Elvis Presley
del 1956, i Big Maybelle, que va romandre més propera al blues que la majoria de
cantants de R&B.
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Subgènere del blues que interpreten grups reduïts i liderats per instruments de vent. Se’l
considera precursor del rhythm and blues i el rock’n’roll. (N. del t.)

Durant els anys seixanta, a mesura que els festivals de folk es van anar
popularitzant, unes quantes veteranes supervivents van aconseguir rebre algun
reconeixement tardà i noves gravacions. Victoria Spivey es va situar al capdavant
d’aquest revival, amb el seu segell Spivey, on va produir les seves noves gravacions,
juntament amb supervivents del blues de vodevil com Lucille Hegamin i Hannah
Sylvester. Edith Wilson va treballar per Quaker Oats durant molts anys com a
l’encarnació mediàtica de la seva marca Aunt Jemima, 16 i va aparèixer durant un
temps en el circuit de cafès i de festivals revivint cançons seves de feia cinquanta
anys, fins que va morir el 1981. Una feble però encisadora Sippie Wallace va fer el
mateix durant els anys vuitanta, a més d’apelar a la nostra consciència col·lectiva
amb el seu «Women, Be Wise».
Sembla que es pot afirmar que l’era de les dones dins el blues comença a
l’inici del segle, o si més no quan Ma Rainey va sentir el blues per primer cop, el
1902. Tot i que aquest període no es va acabar el 1925-1927, la proliferació del viatges
de gravació al sud i la introducció de les gravacions elèctriques van marcar el final de
l’hegemonia femenina en el blues. La Depressió, els jukeboxes, la guerra i el canvi de
gustos del públic van acabar de capgirar-ho tot. Algunes produccions recents com
«Bubbling Brown Sugar», «Ma Rainey’s Black Bottom» i «One Mo’ Time» han estat
protagonitzades per noies joves que interpreten blues antics ressaltant-ne el valor
històric, però sense insuflar al gènere la nova vida que afecti el gust del públic. Els
cantants de blues d’avui dia són generalment homes amb una guitarra fortament
amplificada i una banda liderada per un saxòfon, que rarament miren al passat quan
componen les seves cançons. Ara bé, si és cert que tot torna, les dones poden trobar
una manera de reincorporar-se al blues. Per bé que fa més de noranta anys que Ma
Rainey va descobrir el aquest gènere musical a Missouri, encara hi ha un món de
sentiments humans que esperen poder ser expressats per mitjà del blues.

RICHARD K. SPOTTSWOOD (1937) és un musicòleg nord-americà, responsable
de l’edició de multitud de gravacions de música folklòrica i ètnica. La seva obra
mestra són els set volums d’Ethnic Music on Records: A Discography of Ethnic
Recordings Produced in the United States, 1893-1942 (University of Illinois Press,
1990), un compendi de totes les gravacions fetes per minories ètniques en idiomes
que no fossin l’anglès als Estats Units abans del 1942.
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Aunt Jemima és una de les marques que pertanyen a l’empresa de productes alimentaris
Quaker Oats. La seva imatge és una dona negra somrient. (N. del t.)

Entrevista a Mose Allison
JAMES BREWER

A

quest novembre vaig tenir l’oportunitat de presenciar l’actuació de l’artista
de blues Mose Allison en un club de jazz de Detroit. Era el primer cop que el
veia en directe, tot i que l’escolto des de jove. Encara que sempre m’hi he

sentit connectat, fa poc que m’he tornat a engrescar per la seva música: simplement
no coneixia l’enorme quantitat de gravacions que Allison ha fet durant tants anys.
El mes passat Mose Allison va fer vuitanta-tres anys. La seva combinació de
frases eloqüents de piano bebop i de missatges senzills, però corrosius i enginyosos,
encara és irresistible. La música d’en Mose mai no ha abaixat el nivell. La seva
sensibilitat es va forjar durant anys d’actuar amb alguns del millors músics de jazz:
Stan Getz, Zoot Sims, Gerry Mulligan, Bob Brookmeyer i, és clar, Al Cohn. La veu
d’Allison mai no ha sigut un instrument excepcional, però sempre transmet alguna
cosa.
En benefici del públic més crític, en Mose mai no ha amagat la seva visió del
món: el domini absolut dels diners, la manca d’empatia dels poderosos envers la
població, guerres i més guerres, i la hipocresia subjacent de la societat.
En Mose mai no s’ha deixat encasellar per la indústria musical. Ha
aconseguit forjar-se un espai on poder fer la seva música. Al llarg de més de seixanta
anys de carrera ha bastit un catàleg de gravacions molt extens. Si el públic fa l’esforç
d’interessar-s’hi, hi trobarà col·laboracions amb artistes com els ja esmentats Al
Cohn i Zoot Sims. Seguint interessos propis, el negoci musical ha esmicolat la música
en gèneres estancs que gairebé sempre serveixen per amagar tot allò que els humans
compartim relacionat amb l’expressió i l’experiència.
Les influències musicals van molt més enllà del que en general es vol creure,
i no encaixen amb els límits que dibuixa la indústria. Fins i tot abans que l’electricitat
arribés a les zones rurals, la gent compartia la música en els cors de les esglésies, en
reunions socials, en moviments de reforma i de protesta populars, i en
enregistraments antics. Amb l’arriba de l’electricitat, una explosió de música es va
escampar per totes les ràdios i jukeboxes del país.

El jove Mose Allison Jr. va viure tot això des de Tippo, el seu poble natal, al
Mississippi. Venia d’una família de músics i havia heretat un piano de l’avi. En Mose
s’hi va posar de ben jovenet però, davant el desconcert del pare, hi interpretava l’estil
boogie woogie que havia après ves a saber on.
En Mose absorbia la música com una esponja. Els primers artistes que el van
influir van ser sobretot Louis Jordan, Memphis Minnie, i Big Bill Broonzy, que sentia
als jukeboxes locals, que en aquella època eren omnipresents al sud rural. Fins i tot
n’hi havia a les benzineres. Aquestes màquines van esdevenir un canal que va
escampar els estils musicals més nous per tot arreu.
Fa poc vaig tenir la sort de poder parlar amb Mose Allison sobre la seva
carrera musical durant un descans de la seva programació atapeïda.

JAMES BREWER: En una ressenya recent vaig escriure que quan vau arribar a Nova
York vau ser «tutelat per Al Cohn». Potser vaig subestimar les habilitats musicals
que ja teníeu en aquell moment.
MOSE ALLISON: No estic segur de si en podem dir tutela. Havia treballat força anys al
sud, a Dallas i en molts altres llocs com Florida, per tant quan vaig arribar a Nova
York ja tenia un estil gairebé del tot consolidat.
JAMES BREWER: En general els músics sempre han passat per alt o ignorat els

estigmes i els límits racials, potser perquè els interessen més aspectes com l’estil
musical de cadascú.
MOSE ALLISON: Bé, en el meu cas sempre ha estat així. Una vegada un policia blanc
em va demanar que marxés d’un club negre de Memphis, però això no me’n va
allunyar pas.
JAMES BREWER: Així, doncs, vau arribar a Nova York el 1956 i us vau relacionar
amb Al Cohn.
MOSE ALLISON: Quan la meva dona i jo vam arribar a la ciutat, ens va convidar a sopar
a casa seva. I em va demanar si volia participar en les actuacions que feia
regularment al Half Note, al Village.
JAMES BREWER: Als anys cinquanta i seixanta, hi havia una escena pròspera a
Greeenwich Village...
MOSE ALLISON: Hi havia molts concerts en tot de lofts de per allà. T’hi podies estar
tocant tota la nit. Allà és on vaig conèixer en Frank Isola [el bateria de jazz]. Ell va
ser qui em va aconseguir la primera actuació amb l’Stan Getz.
JAMES BREWER: Dave Van Ronk va escriure una autobiografia abans de morir-se.
El coneixíeu?
MOSE ALLISON: Sí, el conec. És un músic de blues.
JAMES BREWER: Doncs en aquesta autobiografia es refereix a vós. Hi descriu la
creença que tenen alguns músics i aficionats de jazz segons la qual els intèrprets
seriosos no canten. I diu que molta d’aquesta gent va deixar de prendre’s
seriosament el que vós fèieu quan vau començar a cantar. La meva pregunta és,
què us va empènyer a escriure cançons i cantar-les?
MOSE ALLISON: Bé, vaig escriure la meva primera cançó quan tenia tretze anys. És el
que feia. Després, a Nova York, a la meitat dels anys cinquanta, això és justament el

que les discogràfiques volien. Volien cançons amb paraules.
JAMES BREWER: En una entrevista, esmenteu que el productor Jerry Wexler
(Atlantic Records) sempre us pressionava perquè introduíssiu alguns canvis en la
vostra música per tal que fos més comercial.
MOSE ALLISON: Sí, pretenia que anés a Muscle Shoals (Alabama) i que hi toqués amb
bandes que Atlantic Records tenien allà, que toqués coses més populars. Jo no ho
volia. Moltes de les coses que em va suggerir, no les vaig fer.
JAMES BREWER: Si li haguéssiu fet cas, hauríeu tingut més èxit.
MOSE ALLISON: Crec que sí. La meva idea era: si tinc èxit, aleshores hauré de repetir
el mateix contínuament, un cop i un altre. I com que eren coses que ja no m’agradava
tocar ni una sola vegada, doncs no vaig voler anar per aquí.
JAMES BREWER: Us he de dir que vaig redescobrir la vostra música mentre
intentava trobar la millor versió de «I Ain’t Got Nothin’ But The Blues» [Una cançó
de Duke Ellington].
MOSE ALLISON: Sí, recordo que ho vau escriure.
JAMES BREWER: En tinc totes les versions que n’he pogut trobar i la vostra és la
millor. Hi vau incorporar unes variacions excel·lents.
MOSE ALLISON: Sí, en vaig canviar coses i hi vaig afegir la meva lletra. Sempre ho faig,
això.
JAMES BREWER: La vostra darrera gira ha durat molt de temps i vaig tenir la sort
de veure’s al Dirty Dog de Detroit no fa pas gaire. Em va semblar tot molt
espontani. És com si tota l’estona toquéssiu el que us ve de gust.
MOSE ALLISON: És així. Puc anar canviant l’ordre de les cançons i les tonalitats per
arrodonir més el repertori, però en general és el que faig.

JAMES BREWER: Realment quan actueu fa l’efecte que us ho passeu molt bé.
MOSE ALLISON: Sempre he gaudit molt tocant en directe. Sempre és un repte, com el
de la primera nit que vaig sortir a l’escenari. És exactament el mateix, encara que
hagin passat seixanta anys. Mai no saps com et sentiràs ni què passarà.
JAMES BREWER: Fa dècades que les vostres gires són molt llargues. Com us ho feu?
MOSE ALLISON: Viatjar costa, de vegades, però m’agrada tocar.
JAMES BREWER: Teníeu moltes actuacions programades de cara al futur?
MOSE ALLISON: Bé, en tinc alguns al gener. Actuo habitualment al Blues Alley de
Washington i tinc algunes altres coses abans. Després potser em prendré un descans.
No n’estic del tot segur. Aquest any he viatjar molt... He tocat per tot el país i he estat
a Europa tres cops... He decidit que he de descansar, potser abaixar el ritme. Tocaré
on ja m’hi hagi compromès i després ja veurem què faig. Fa uns quants mesos que
no accepto cap proposta, però potser canvio d’idea.
JAMES BREWER: Voldríeu afegir res sobre els alts i baixos que heu viscut durant la
vostra carrera?
MOSE ALLISON: No; n’estic content, de la meva carrera. Continuo fent el que
m’agrada, com he dit. Cada nit és un repte. Mai no saps com anirà ni com et sentiràs.
Cada nit és una cosa nova.
JAMES BREWER: Vaig ser molt feliç de poder veure-us al Dirty Dog el mes passat.
Espero que continueu actuant molt de temps.
MOSE ALLISON: Gràcies.

La dona d’en Mose, l’Audre, va voler afegir això per correu electrònic:
«Les seves lletres sempre reflecteixen el que té al cap... i està content que els altres
ho trobin interessant... o que hi estiguin d’acord. Crec que senzillament diu coses que
molta gent pensa, o coses que fan pensar. Ja saps que li deien el William Faulkner
del jazz, el Mark Twain del jazz, el Savi de Tippo i el filòsof. Fa poc que la Universitat
Estatal de Louisiana li va concedir el títol de Doctor en Lletres.
Només vull afegir el que potser ja saps i has dit... En Mose sempre ha estat atent al
que passa al món, i sempre ha llegir voraçment històries passades i presents. Sempre
s’ha implicat de manera apassionada amb la història present, amb la política i
l’actualitat, i sempre ha parlat a través de la seva música. És feliç d’haver tingut i
mantingut el seu públic.»
L’Audre Mae i en Mose es van conèixer va seixanta anys. L’Audre s’ha dedicat en cor
i ànima a la carrera musical d’en Mose, tot i que també ha destacat com a escriptora
i professora.

*Aquesta entrevista es va publicar el 29 de desembre de 2010 al web World Socialist Website.
Mose Allison va morir el 15 de novembre de 2016.

Contrapunts
Classificant les coses segons els graus de plaer que em donen, situo a dalt de tot la
improvisació musical en un moment de felicitat.
FRIEDRICH NIETZSCHE

La música és l’exercici ocult de la metafísica per part d’un esperit que no sap que està
filosofant.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Molts mozartians entusiastes no poden suportar que diguem que el seu heroi no fou
el fundador de cap dinastia. Però en art, la fita més elevada consisteix a ésser el darrer
descendent d’una línia més que no pas l’iniciador. Tothom, o gairebé tothom, pot
començar: el que és difícil és produir una obra que ningú no podrà excel·lir.
GEORGE BERNARD SHAW
La música és el problema. Més enllà dels nivells d’imitació rudimentària i la pintura
sonora —el cant de l’alosa, el bram del mar— rebutja la similitud. No és igual a res
més. Fins a quin punt la invenció, si ho és, d’una melodia és el «misteri suprem de
les ciències de l’home» (Claude Lévi-Strauss)?
GEORGE STEINER

Gustave Flaubert, Tres contes
ITALO CALVINO

E

n italià, els Trois contes de Flaubert es titulen Tre racontti i no ho podem dir
de cap altra manera, però el terme conte (en comptes de récit o nouvelle)
subratlla el parentiu amb la narrativa oral, amb la meravella, la ingenuïtat i
la faula. Aquesta connotació és vàlida per a tots tres contes: no tan sols per a «La
llegenda de sant Julià l’Hospitalari», que és un dels primers documents de l’adhesió
moderna al gust primitiu per l’art medieval i popular, i per a «Herodies» —
reconstrucció històrica erudita, visionària i estetitzant—, sinó també per a «Un cor
senzill», on la realitat quotidiana contemporània és viscuda des de la simplicitat
d’esperit d’una pobra criada.
Els Tres contes són una mica l’essència de tot Flaubert i, com que es poden
llegir en una nit, els aconsello vivament a tothom que en ocasió del centenari del savi
de Croisset, li vulgui retre un homenatge, encara que sigui ràpid. (Per a l’ocasió
Einaudi els ha reeditat en la finíssima traducció de Lalla Romano.) Ara bé, qui tingui
menys temps pot deixar de banda «Herodies» (la presència del qual al llibre sempre
m’ha semblat una mica dispersiva i redundant) i concentrar tota l’atenció en «Un cor
senzill» i «Sant Julià», partint d’una dada fonamental: la visual.
Hi ha una història de la visualitat novel·lesca —de la novel·la com l’art de fer
veure persones i coses— que coincideix amb alguns moments de la història de la
novel·la, però no pas amb tots. De Madame de La Fayette fins a Constant, la novel·la
explora l’ànima humana amb una agudesa prodigiosa, però les pàgines hi són com
persianes tancades que no deixen veure res. La visualitat novel·lesca comença amb
Stendhal i Balzac, i amb Flaubert arriba a la relació perfecta entre paraula i imatge
(el màxim d’economia amb el màxim de rendiment). La crisi de la visualitat
novel·lesca començarà mig segle després, coincidint amb l’arribada del cinema.
«Un cor senzill» és un conte ple de coses que es veuen, de frases simples i
lleugeres en què sempre s’esdevé alguna cosa: la lluna damunt els prats de
Normandia que il·lumina uns bous ajaguts, dues dones i dues criatures que passen,
un toro que surt de la boira i les segueix galopant amb el morro abaixat, Felicité que
li llança terra als ulls per permetre als altres que puguin saltar un marge; o bé el port
d’Honfleur amb les grues que alcen els cavalls per dipositar-los als vaixells, el nebot
jovenet que Félicité aconsegueix veure un instant i que de seguida desapareix amagat
rere una vela; i, sobretot, la petita habitació de Félicité curulla d’objectes, records de
la seva vida i de la vida dels amos, on una pica d’aigua beneita de coco al costat d’una
pastilla de sabó blau, el conjunt dominat pel famós lloro embalsamat, gairebé com
un emblema del que la vida no ha pogut oferir a la pobra criada. És per mitjà dels
ulls de Félicité que veiem totes aquestes coses; la transparència de les frases del conte

és l’únic mitjà possible per representar la puresa i la noblesa natural en l’acceptació
de les coses bones i dolentes de la vida.
A «La llegenda de sant Julià l’Hospitalari», el món visual és el d’un tapís o
d’una miniatura en un còdex o el d’un vitrall de catedral, però el vivim des de dins
com si nosaltres també fóssim figures brodades o miniaturades o compostes de
vidres de colors. Una profusió d’animals de tota mena, pròpia de l’art gòtic, domina
el conte. Cérvols, daines, falcons, galls fers, cigonyes: el caçador, Julià, se sent empès
cap al món animal per un impuls sanguinari i el conte transcorre per la frontera
subtil entre crueltat i pietat, fins que ens fa l’efecte que hem entrat en el cor mateix
de l’univers zoomorf. En una pàgina extraordinària, Julià se sent ofegat per plomes,
pèls, escates, el bosc del seu voltant es transforma en un atapeït i embullat bestiari
de tota la fauna, inclosa l’exòtica. (No hi manquen els papagais, com fent l’ullet de
lluny a la vella Félicité.) En aquest punt els animals deixen de ser l’objecte privilegiat
de la nostra vista, perquè som nosaltres mateixos que hem estat capturats per la
mirada dels animals, pel firmament d’ulls que ens miren; notem que hem passat a
l’altra banda: ens sembla que veiem el món humà per mitjà dels ulls rodons i
impassibles d’un mussol.
L’ull de Félicité, l’ull del mussol, l’ull de Flaubert. Ens adonem que el
veritable tema d’aquest home aparentment tan tancat en ell mateix ha estat la
identificació amb l’altre. En l’abraçada sensual de sant Julià al leprós hi podem
reconèixer el difícil punt d’arribada a què tendeix l’ascesi de Flaubert com a
programa de vida i de relació amb el món. Potser els Tres contes són el testimoni
d’un dels itineraris espirituals més extraordinaris que mai hagin estat duts a terme
al marge de qualsevol religió.
«L’occhio del gufo», La Repúbblica, 9 de maig de 1980.
Traducció de Teresa Muñoz Lloret
ITALO CALVINO (Santiago de las Vegas, 1923 – Siena, 1985) va ser un narrador i
assagista italià. En català en podem llegir El baró rampant (2017), L’especulació
immobiliària (2017), Per què llegir els clàssics (2016), Els amors difícils (2016), Les
ciutats invisibles (2012), Un dia d’eleccions (2012), Marcovaldo o les eleccions a la
ciutat (2011), Palomar (2011), Totes les cosmicòmiques (2011), Si una nit d’hivern
un viatger (2010), Els nostres avantpassats (2008), Lliçons americanes. Sis
propostes per al pròxim mil·lenni (2000), El castell dels destins encreuats (1996) i
El Vescomte Migpartit (1994).
TERESA MUÑOZ LLORET és professora de secundària. Ha escrit estudis sobre
literatura catalana contemporània i la biografia Josep M. Castellet. Retrat de
personatge en grup. Ha traduït Primo Levi, Natalia Ginzburg, Antonio Tabucchi,
Italo Calvino, Paolo Giordano i Carlo Levi.

Un chien andalou
SALVADOR DALÍ

E

l nostre film, realitzat al marge de tota intenció estètica, no té res a veure amb
cap dels assaigs de l’anomenat cinema pur. Tot al contrari, l’únic important
del film és el que hi passa.

Es tracta de la simple anotació, constatació de fets. Allò que el diferencia en
un abisme dels altres films és únicament que els tals fets, en lloc d’ésser
convencionals, fabricats, arbitraris, gratuïts, són fets reals o semblants als reals, i per
tant enigmàtics, incoherents, sense explicació. Únicament la imbecil·litat i el
cretinisme, consubstancials a la majoria dels literats i de la gent de les èpoques
particularment utilitaristes, han fet possible creure els fets reals com dotats d’un
significat clar, d’un sentiment normal, coherent i adequat. D’aquí la supressió oficial
del misteri, l’admissió de la lògica en els actes humans, etcètera, etc.
Que el fets de la vida apareguin com a coherents és el resultat d’un procés
d’acomodació molt semblant al que fa també aparèixer el pensament com a coherent,
essent com és el seu funcionament lliure, la incoherència mateixa.

Els literats sobretot i els novel·listes en particular han contribuït a la
fabricació de tot el món convencional i arbitrari que han imposat com a real. Aquest
món, on tot és explicable i educadament conseqüent, és avui ja totalment esmicolat
per les recerques de la psicologia moderna. En ell tot hi és voluntàriament esclau i
putrefacte, però serveix a meravella perquè hi pasturin encara els porcs i la gent de

bons sentiments. No obstant això, al costat de la realitat confeccionada a la mida de
la imbecil·litat i seguretats necessàries hi ha els fets, els simples fets independents
del convingut; hi ha els crims afrosos; hi ha els actes de violència inqualificables i
irracionals que il·luminen periòdicament amb llur resplendor reconfortant i
exemplar el desolat panorama moral. Hi ha l’os formiguer, hi ha simplement l’os dels
boscos, hi ha etc., etc.
L’os formiguer arriba a mides superiors al cavall, posseeix una ferocitat
enorme, té una força muscular excepcional, és un animal terrible. L’os formiguer
menja únicament formigues valent-se d’una llengua de mig metre de llarg, prima
com un fil.
L’os dels boscos, el terror dels habitants del bosc, s’alimenta de mel. I així
successivament. La ciència podrà analitzar l’anatomia i la fisiologia de l’os formiguer.
La psicoanàlisi podrà analitzar els més subtils mecanismes psíquics i estudiar
novament els fets humans, però per això ni aquests ni la llengua de l’os formiguer
esdevindran menys enigmàtics i irracionals.
Si he agafat uns lleus exemples de la història natural no és pas per atzar, ja
que, tal com ha dit Max Ernst, la història del somni, del miracle, la història sobrereal
és ben bé i essencialment una història natural.
NOTA: Un chien andalou ha tingut a París un èxit sense precedents, cosa que
confessem que ens subleva i indigna com qualsevol altre èxit de públic. Creiem però
que el públic que ha aplaudit Un chien andalou és un públic embrutit per les revistes
i divulgacions d’avantguarda, que aplaudeix per esnobisme tot el que li sembla nou i
estrany.
Aquest públic no ha comprès el fons moral del film, que va dirigit
directament contra d’ell amb tota violència i crueltat.
L’únic èxit que compta per nosaltres és el discurs d’Einsenstein al Congrès
de la Larraz i el contracte del film per la República dels Soviets.
*Aquest article va aparèixer a Mirador, el 29 d’octubre de 1929.

SALVADOR DALÍ (Figueres, 1904 – 1989) va ser un dels ideòlegs i creadors més
representatius del surrealisme. Personatge volgudament polèmic, va deixar la seva
empremta en molts àmbits.

Incertesa per incertesa
MARIA ÀNGELS ANGLADA

Incertesa per incertesa,
Litúrgia per litúrgia.
Encara trio la vella església
On potser
Déu enraona amb música de Bach
Abans que el temple fred
Amb culte incomprensible
D’alces i cracs
Metàl·lica esperança i amargues
Decepcions,
Encara el cor sacsejat es decanta
Per la dolça harmonia del mig punt,
No per la línia
Trencada abruptament
Amb humans sacrificis a l’altar
De cada davallada.

MARIA ÀNGELS ANGLADA (Vic, 1930 – Figueres, 1999) és coneguda entre els
lectors més joves per la novel·la El violí d’Auschwitz. Tanmateix, Anglada va conrear
altres gèneres, especialment la poesia. De la seva obra en destaquen les referències
gairebé constants a la mitologia grega. Va rebre diversos premis literaris.

Borges i Islàndia
ÁNXELA ROMERO-ASTVALDSSON

L

a passió de Borges per Islàndia el va acompanyar tota la vida i, fins i tot, més
enllà, ja que la làpida de la seva tomba ginebrina, que té una inscripció en
anglosaxó a la part frontal, a la part posterior en té una altra en escandinau
antic —tallada a petició de María Kodama— reblada per la frase: «D’Ulrica a Javier
Otálora», referint-se als personatges del relat a què al·ludeixen i que representen
María Kodama i Borges mateixos. La citació està extreta de la Volsungasaga, una
saga islandesa anònima escrita vora el 1270, que, quan era un adolescent, Borges va
rebre de mans del seu pare, en una traducció de William Morris. Per a Borges, la
lectura d’aquest llibre va ser una revelació d’un enlluernament tan íntim i intens que
mai no el va abandonar, i que es va consolidar al llarg de tota la seva vida.
Borges va viatjar a Islàndia els anys 1971, 1976 i 1978. Com a resultat de les
seves lectures prèvies, en el primer viatge va ser capaç d’entendre la llengua escrita,
tot i que el seu interès fou sempre més de caire etimològic que no pas vers la llengua
parlada, cosa que no ens ha d’estranyar, tenint en compte que la seva fascinació per
Islàndia neix de la que sentia per la llengua islandesa, segons ell «el llatí del nord»,
una llengua que s’ha mantingut gairebé sense canvis des de fa set segles. Aquest interès —insòlit en aquella època per part d’un escriptor hispanoamericà— va donar
com a fruit tres llibres sobre cultura islandesa medieval: Las kenningar (1933), que,
revisat, va incloure a Historia de la eternidad; Antiguas literaturas germánicas
(1951), reeditat el 1966 amb poques correccions i amb el títol Literaturas germánicas medievales, i la traducció a l’espanyol amb María Kodama de Gylfginning (La
alucinación de Gylfi) que és una part de l’Edda de Snorri Sturlusson, un dels seus
autors islandesos de referència.
A Las kenningar, de brevetat borgeana (amb prou feines trenta pàgines),
Borges reflexiona sobre el sistema metafòric islandès, les denominades kenningar,
que apareixen en els poemes escàldics, sovint intercalats en les sagues. Els poemes
escàldics eren composicions laudatòries dedicades a reis o personatges principals de
la cultura noruega i islandesa, la característica de les quals consisteix en què no eren
anònimes. Per il·lustrar la seva reflexió, escull la Snorra Edda, composta al voltant
del 1230, que va servir als joves escaldes com a ars poetica, ja que era un text que els
donava lliçons de retòrica i de poètica.
Las kenningar són, en la seva accepció més simple, perífrasis metafòriques,
associacions d’imatges en què, per exemple, la «tempesta de les espases» fa referència a la batalla, i el «prat de la gavina», al mar. Borges reconeixia que algunes podien
semblar artificioses —«flors retòriques», les anomena— i que el seu encant es difumina quan es tradueixen a llengües com l’espanyol o el portuguès. Però no per això
deixa d’admirar la profunda evocació imaginativa que desperten i el cabal de significats que la majoria desprenen. La seducció que van exercir sobre Borges té relació
amb el caràcter diferenciador respecte de les perífrasis que abundaven en la literatura arcaica, ja sigui a la Ilíada o a Beowulf. Un exemple del seu funcionament i del
mecanisme gradual de complexitat que les caracteritza és el següent: l’expressió «la

llar de l’ocell» per referir-se a l’aire es pot combinar per crear imatges més sofisticades. Si el cel és «l’elm de l’aire», podem trobar «l’elm de la llar de l’aire». Desxifrar
les kenningar, per tant, demana coneixements de mitologia nòrdica. En aquest llibre, Borges s’acull a un tema desconegut per al lector de l’època i ho fa guiat pel seu
gust personal, per això escull les metàfores que l’han seduït i omet les de «potència
més alta», les de «segon grau», les de «motiu mitològic», que són les que escolliria
un islandès expert en mitologia. En aquest sentit, el text té un caràcter lúdic, ja que
el planteja de manera endevinatòria, com a «mer suborn a la intel·ligència».
Borges sovint es lamentava del desconeixement en el món hispànic de la literatura escandinava, i amb les seves aportacions pretenia pal·liar una mica aquest
buit. Ara bé, no el guiava cap mena de puresa acadèmica, sinó una curiositat cabalosa
i un gust personal que, malgrat certes inexactituds que apareixen en Las antiguas
literaturas germánicas, no deixen de posseir un valor informatiu. Malgrat que
l’aproximació de Borges a la literatura islandesa es va centrar en l’Edat Mitjana i no
el va connectar amb la literatura contemporània, cap escriptor hispànic actual no ha
secundat l’autor argentí a l’hora de bastir ponts entre aquestes dues cultures. Tot i
que sovint la interpretació històrica de Borges és discutible, les seves valoracions literàries tenen interès a l’hora d’estudiar-ne l’obra. Ell mateix reconeixia la influència
d’aquesta literatura quan afirmava que creia que havia après a narrar gràcies a
aquells llibres. Borges no pot deixar d’incloure en la seva ficció tot allò que l’entusiasma, encara que fos com a experiment. La fascinació per les sagues va emmotllar el
seu estil, cosa que explicava en una entrevista concedida durant el seu primer viatge
a l’illa, i en què deia que l’economia d’aquella antiga literatura el seduïa perquè «tots
els que escriuen en espanyol tenen tendència a allargassar el seu estil». Borges no va
poder evitar que la fascinació que sentia pel mecanisme creatiu de les kenningar fes
que n’incorporés en la seva obra, com és el cas del poema «Fragmento». El substrat
islandès també és en la base de «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», on Borges alterna el
seu coneixement de les kenningar amb diverses possibilitats inventades per ell. En
una altra entrevista reconeix haver compost «La intrusa» atenent «l’estil i esperit de
les sagues», i l’illa boreal és la protagonista de nombrosos poemes com «A Islandia»,
d’El oro de los tigres; «Islandia el alba», de La moneda de Hierro, i «Islandia»,
d’Historia de la noche. Va dedicar la composició onírica «Midgarthormr», de Los
conjurados i Atlas, al mític monstre marí o «serp verda cosmogònica». L’islandès
era, de ben segur, la llengua en què Borges es permetia somniar.

ÁNXELA ROMERO-ASTVALDSSON és gallega i viu a Anglaterra. Ha escrit
crítica literària i ficció. És doctora en Literatura llatinoamericana i s’ha centrat en la
figura de l’autor argentí David Viñas, de qui ha escrit un estudi.

Rhema
ERNEST HEMINGWAY
A les meves novel·les no hi ha missatges. Quan vull enviar un missatge, vaig a
l’oficina de correus.
ANDRÉ MALRAUX
La nostra època creu en els secrets desvelats. Primer, perquè no suporta l’admiració;
després perquè, d’amagat, espera que, entre els secrets desvelats, trobarà el del geni.
Sota l’artista, volem descobrir-hi l’home. Gratem el fresc fins a la vergonya:
acabarem trobant-hi el guix.
ANDRÉ GIDE
Anomeno periodisme a tot el que serà menys interessant demà que avui.
ALAIN ROBBE-GRILLET
En definitiva, no hi ha res que sigui més fantàstic que la precisió.
BLAIRE PASCAL
L’home només és una canya, la cosa més fràgil de la naturalesa, però és una canya
que pensa. Per a esclafar-la, no cal que l’univers sencer s’armi: amb una bufada de
vent o una gota d’aigua n’hi ha prou per destruir-lo. Però encara que l’univers
l’esclafés, l’home encara seria més noble que allò que el mata. Perquè sap que mor, i
coneix l’avantatge que l’univers té damunt seu, però l’univers, de tot això, no en sap
res.
ARTHUR SCHOPENHAUER
L’art de no llegir és molt important. Consisteix a no interessar-se per tot el que crida
l’atenció del gran públic. Quan tothom parli d’una obra en concret, recordeu que a
qualsevol que escrigui per als imbècils mai no li mancaran lectors. Per llegir bons
llibres, la condició prèvia és no perdre el temps llegint-ne de dolents, perquè la vida
és curta.

Imatges
Pàgina 6: Conjunt de músics klezmer. Aquest estil barreja música folklòrica
balcànica amb lletres ídix i va ser molt popular entre la població jueva de l’est
d’Europa des de les primeres dècades del segle XIX fins a la Segona Guerra Mundial.
El gènere continua en plena forma avui dia amb elements incorporats del jazz i del
rock.
Pàgina 10: Dibuixos i poemes de l’artista japonès Kitagawa Utamaro (1753-1806).
L’obra és al MET, a Nova York.
Pàgina 19: Retrat de Lorenzo da Ponte.
Pàgina 21: Fotograma d’Harmonies Werckmeister, dirigida pel director hongarès
Béla Tarr el 2000.
Pàgina 24: Coberta de la revista La Música, de publicació efímera.
Pàgina 27: Coberta de la partitura de l’Eroica de Beethoven, signada pel compositor
alemany. L’obra es va estrenar a Viena el 7 d’abril de 1805.
Pàgina 29: Tercera variació de Schloss Kammer am Attersee (1910), del pintor
austríac Gustav Klimt. El quadre fa 110 x 110cm i és a la Galeria Belvedere de Viena.
Pàgina 33: Reproducció d’un daguerreotip d’una imatge de Franz Liszt quan el
pianista tenia trenta anys. La imatge pertany a l’arxiu Hulton de Getty Images.
Pàgina 38: Pleyel de l’any 1848. Es creu que el darrer concert que va fer a París i el
primer que va fer a Londres Chopin els va interpretar amb aquest piano que, segons
els arxius de la marca, li va costar 2.200 francs. Quan va marxar de Londres, el va
vendre a Margaret Trotter, una amiga escocesa, i va estar en mans d’aquesta família
fins al 1981. Ara pertany a The Cobbe Collection Trust, d’Anglaterra.
Pàgina 40: Una de les imatges més conegudes (de les poques que se’n conserven)
de Friedrich Nietzsche.
Pàgina 49: Hermann Broch treballant.
Pàgina 59: Coberta del disc The Panther! del saxofonista de jazz Dexter Gordon
(1923 - 1990) editat pel segell Prestige el 1970. Els altres músics que hi intervenen
són Tommy Flanagan (piano), Larry Ridley (baix) i Alan Dawson (bateria).
Pàgina 60: Elvin Jones en plena actuació. Era conegut per l’energia extraordinària
amb què tocava el seu instrument. Va ser el bateria de discos mítics de John Coltrane
com My Favourite Things, Olé Coltrane, A Love Supreme i Ascension. El seu Poly
Currents és un altre clàssic del jazz.

Pàgina 62: Charlie Parker actuant a Birdland l’any 1949. L’acompanyen (d’esquerra
a dreta) Max Kaminsky, Lester Young, George Wettling i Hot Lips Page. El pianista
Lennie Tristano és a la dreta de Parker.
Pàgina 72: Bessie Smith (1894-1937) en l’apogeu de la seva carrera.
Pàgina 74: Ma Rainey (1886-1939), una de les artistes de blues més importants i
influents de la història, amb la seva Georgia Band.
Pàgina 78: La carrera musical de Victoria Spivey (1906-1976) va començar quan
tenia setze anys amb la gravació de «Black Snake Blues», que ràpidament va
esdevenir un clàssic del blues. Va deixar nombrosos discos, molts dels quals
acompanyada de gegants de la música com Lonnie Johnson, King Oliver, Louis
Armstrong i Henry Red Allen.
Pàgina 79: La carrera de Lucille Bogan (1897-1948) va començar el 1923 i va acabar
el 1935. Bogan és una de les cantants de blues més grans de tots els temps. El seu
estil vocal era provocatiu i tenia molt de talent escrivint cançons. Gairebé sempre
l’acompanyava el pianista Walter Roland.
Pàgina 84: Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) va gravar amb la discogràfica Decca
durant els anys trenta i quaranta. Era una guitarrista extraordinària.
Pàgina 87: Coberta del disc Young Man Mose, gravat el 1958 i editat per Prestige.
Pàgina 95: Fotograma de Le Chien andalou, curtmetratge surrealista de setze
minuts dirigit per Luis Buñuel el 1929. El guió el van escriure conjuntament Buñuel
i Dalí.
Pàgina 102: El club Flamingo de Londres, 1964.
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