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l iles Davis va travessar la
història del jazz des dels
anys gloriosos, amb Charlie
Parker, Dizzy Gillespie i

companyia, fins més enllà de la
generació psicodèlica de les
estrelles del rock. Les seves
bandes van reunir els talents més
portentosos de l’estil i la seva vida,
tal com podem llegir a
l’autobiografia, és una enciclopèdia
de la música moderna. Un dels
períodes més controvertits –com
ho va ser en el cas de Bob Dylan–
va ser l’anomenada electrificació,
en què es va acompanyar de
sintetitzadors i altres instruments
elèctrics. Per fer-ho va reunir una
plèiade dels músics amb més
talent de l’època i el resultat va una
sèrie de discos fascinants. El
primer, del 1969, ha donat peu a Bitches
Brew: Génesis de la obra maestra de Miles
Davis, d’Enrico Merlin i Veniero Rizzardi,
publicat per la sempre interessant
editorial Global Rhythm, que dirigeix

M
Julián Viñuales. Després dels quintets
amb Coltrane i Evans i el dels joves amb
Hancock i Toni Williams, Davis es va
adonar que el jazz havia quedat enrere

davant l’empenta dels músics de rock i
funk. La referència de Jimi Hendrix,
James Brown i Sly Stone era inevitable, i
Davis es va llançar a l’aventura. Alguns
puristes el van titllar de venut, però,

davant del mig milió de persones que el
van veure al festival de l’illa de Wight el
1970, Miles es va sentir lliure i Bitches
Brew es va convertir en el disc més venut

de la història del jazz, si podem
anomenar jazz un estil híbrid amb
sintetitzadors, pianos elèctrics,
guitarres Fender... Tota la formació
eren un grapat de músics que
entraven en trànsit, joves com
Chick Corea, Keith Jarrett i
companyia, que al·lucinaven tocant
pel mestre en la seva Odissea
elèctrica. Davis va parlar
d’“orgasme espiritual” mentre els
crítics afirmaven que el músic
s’havia tornat boig i que s’havia
“autoviolat”. Amb els anys, es pot
veure que Miles va encapçalar una
revolució i amb valentia va acceptar
el futur. Li agradaven el ritme i les

melodies fortes i tots van volar dins un
coet que es va enlairar en plena
psicodèlia. Com va opinar Carlos
Santana, “calia molt coratge per saltar
sense paracaigudes”. ❋
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em deixat tants retalls de les
nostres vides a les andanes de
les estacions! Nits de vertigen
esperant trens que no arriben

mai i esperances marcides com les vides
massa curtes que evoquem presos per la
desolació dels llocs.

On s’acaba la volta de ferro i vidre de
l’Estació de França hi ha la nit. Ho vaig
viure en incomptables albades de joven-
tut fent temps perquè un primer tren em
tornés a casa: brut, amb els vidres ente-
lats, la imatge borrosa de nens mig nus
jugant al Camp de la Bota i la pudor letal
del raticida (“desinfecció, desinsectació,
raticida Ibis CB 106”, deien a Ràdio Bar-
celona) enganxada al nas. Anys després
vaig llegir el poema de Joan Margarit Es-
tació de França (editorial Hiperión) i
vaig constatar que tots tenim un tren de
la mort que ens du a un temps que mai no
ens tornarà a buscar. Per les vies cavalca
la tristesa. Potser sí que l’última veritat fa
tanta por que només per ella perdem la
vida.

Ja fa temps vaig demanar a en Marga-

H
rit que llegís els poemes que va es-
criure sobre música de jazz a Remol-
cadors entre la boira (Poesia 1975-
1995, editorial Proa). Hi havia una
connexió entre la pèrdua de tendre-
sa que, bo i esperant-lo cada dissabte
a l’andana de l’estació, va anar desco-
brint en el rostre del seu pare, i la be-
llesa com a part del mal que va trobar
escoltant Charlie Parker interpre-
tant Loverman, en què “deixa que el
saxo vagi seguint l’ombra / d’una do-
na que balla, els ulls tancats / i abra-
çada a ningú en l’obscuritat”. Aquell
capvespre, a la llibreria que teníem a
Premià, la veu fonda i greu del poeta
arribant entre volutes de fum, vaig
entendre algunes coses: perquè quan
Chet va arrencar les primeres notes
de My Funny Valentine, a Hanno-
ver, vam saber que serien les darre-
res; o perquè les llargues hores d’es-
pera a l’Estació de França sempre
són com capítols revisats d’algunes
vides que, potser, ja no viurem mai,
com els trens que van amb retard. ❋
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Viure als núvols
La Revolució Francesa (1789-1799) va moure les pe-
ces socials de manera que l’aristocràcia i el clergat
van quedar tocats de mort, el ciutadà es va fer visible
i la burgesia va assolir el domini polític. Van ser anys
convulsos, amb uns 30.000 guillotinats. Sorprèn que
un comte, el poeta lionès Jean Espérance Blandine
de Laurencin (1733-1812), pogués passar el gros de
la Revolució aliè a tot, escrivint un llarg poema sobre
ocells. Potser sí que només tenia ocells al cap i per ai-
xò va voler viure als núvols. Va ser dels primers a pu-
jar a un globus aerostàtic, el 1784, anomenat mont-
golfier en honor als seus creadors, els dos germans
Montgolfier que, el 1783 i després d’algunes proves
en buit, havien enlairat una versió dels músics de
Bremen, a Versalles i davant Lluís XVI, enganxant al
globus una cistella que carregava un ànec, un pollas-
tre i una ovella (ben esmaperduda). El 21 de novem-
bre del mateix any va tenir lloc el primer vol tripulat:
Pilâtre de Rozier i Marquis d’Arlandes van sobrevo-
lar París a 100 metres d’alçada, durant 25 minuts i
recorrent uns 9 quilòmetres. Quan als aristòcrates
els van punxar el globus van tocar de peus a terra, i
els van tallar el coll. Menys a Laurencin, que fins als
79 anys va viure als núvols abans d’acabar sota d’una
piràmide funerària al cementiri de Loyasse. ❋
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