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Diana Krall actuant a Sant Sebastià fa dos anys

N O M É S J A Z Z

Les veus cantants
J O A N R I A M B A U

L
es veus i l’encant artístic de
les cantants de jazz sempre
han captivat els públics més
diversos i també la crítica, en
un cas estrany d’unanimitat.

Algunes figures llegendàries han
quedat envoltades per sempre d’una
aura mítica. Hi ha contribuït també
una imatge que sembla sortida de la
ment de David Lynch: l’escenari co-
bert de cortines de vellut vermell en
una sala plena de fum on ressona la
cristalleria dels còctels que els espec-
tadors beuen mentre l’orquestra es-
calfa motors, fins que l’aparició de la
cantant, enlluernadora, transforma
l’emoció en silenci.

En els darrers anys, a
mesura que les darreres
grans dames del jazz
s’acomiadaven dels es-
cenaris semblava que
aquesta emoció s’esvai-
ria i desapareixeria per
sempre, donant la raó a
aquells que des de fa
anys pregonen la mort
del jazz. Hem assistit,
però, a l’ascensió de
noves veus i ara el jazz
vocal compta amb no-
ves estrelles. Diana
Krall, Norah Jones i Sli-
je Nergaard duen la veu
cantant. I tanmateix,
quan unànimement
s’afirma que tenen molt
‘swing’, un para l’orella i
no s’ho acaba de creure.
Sí, són impecables en
l’execució. Potser mas-
sa, però això no hauria
de ser un problema. I
no es tracta tampoc de
l’embolcall dels seus
discos, amb un estilis-
me massa proper a les
desfilades de moda,
com ja han observat al-
guns dels seus pocs de-
tractors. A les cobertes
dels discos clàssics del
jazz vocal sempre hi ha
hagut posats tempta-
dors, mitges espectacu-
lars i pells i pedreries.

Darrere d’aquesta eufòria actual
per un determinat jazz vocal, ele-
gantment guarnit però de curta vo-
lada, hi ha un fet que sembla anar
més enllà de la simple estratègia co-
mercial. Posant pels núvols aquestes
estrelles, deixant que duguin la veu
cantant, s’ignora o es desvia cap a
d’altres públics més marginals tota
una generació de veus forjades en el
rhythm & blues com ara l’Erykah Bad-
hu, N’Dambi, Jill Scott i Angie Stone,
que han begut de les fonts d’Ella
Fitzgerald i Sarah Vaughan, però
també de la d’Aretha Franklin. Unes
veus que han sabut destil·lar sàvia-

ment les essències del jazz, del soul i
del hip-hop i trobar nous camins,
nous repertoris, noves històries per
cantar i explicar. Aquest triomf de la
pulcritud exagerada és simptomàtic
quan alhora es pregonen les virtuts
d’un smooth jazz que té més sem-
blances amb allò que surt del fil
musical que amb el que se sentia en
les caves de jazz. A més, massa ve-
gades s’invoca injustificadament la
memòria de Nat King Cole i Frank
Sinatra quan ens posen a taula uns
records minsos i tebis. Fa la impres-
sió que algú ha decidit que la histò-
ria del jazz ha arribat a l’hora de les

postres i vol rematar el
sopar amb unes llami-
nadures ben dolces pe-
rò sense calories, que
no engreixin. I en el
menú del jazz hi ha
plats delicats, refinats,
com els que cuinava el
Modern Jazz Quartet,
però també altres
–com el mateix Louis
Armstrong– han lloat
les excel·lències d’unes
bones mongetes amb
arròs.

Afortunadament,
malgrat l’enlluerna-
ment per aquestes
menges baixes en ca-
lories, la cuina del jazz
actual no viu només de
records i d’ingredients
lleugers, sinó que con-
tinua fent bons rostits
sense deixar d’experi-
mentar i de tastar no-
ves salses. Sovint, però,
costa trobar els bons
cuiners. A vegades s’a-
maguen darrere els fo-
gons de restaurants
amb noms estranys,
misteriosos, en carre-
rons on mai havíem
entrat. La contrasenya
per accedir-hi, però, és
la de sempre: rima
amb música negra, ri-
ma amb aventures
musicals.
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A la muntanya!
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U
ri Gheller y Los Cucharas són un
grup musical que va triomfar de
manera sorprenent i, com sol
passar en aquests casos, efímera,
fa cosa d’un any i escaig. El seu

èxit va ser A la muntanya!, un tema humo-
rístic en què es fotien del món kumbaià,
un món marcat per la companyonia, l’a-
mor per la natura i la tradició.

I ja consolidats com a tradició són els
reculls de narracions nascudes a partir
d’una trobada d’escriptors al Pirineu. La
mecànica és molt senzilla: un consell co-
marcal o similar (suposo) decideix la zona
pirinenca concreta. L’administració de la
zona triada es fa càrrec de les despeses que
genera convidar entre quinze i vint es-
criptors d’arreu dels Països Catalans a
passar-hi un cap de setmana. Es passeja
aquests autors oferint-los el bo i millor de
la comarca i, a canvi, ells escriuran un re-
lat (no una crònica) ambientat en la zona,
amb la toponímia, la gastronomia, els
costums concrets i el que cada autor cre-
gui oportú incloure, sense cap més limi-
tació, com ara l’època o el nus argumental.

Ha aparegut el quart d’aquests volums:
Parnassius Apollo. Relats de l’Alt Pirineu. Els
anteriors van ser: Cua de bou. Literatura a les
Valls d’Àneu, Te de roca. Literatura a la Riba-
gorça i Set claus. Relats d’Andorra, tots quatre
publicats per Proa.

Màrius Serra es lamenta a la introducció
que va haver de canviar la Vall de Cardós
per la Vall d’Hebron. És a dir, que un im-
previst hospitalari li va impedir gaudir de
l’experiència de poder fer literratura [sic]
sobre l’Alt Pirineu. Però la resta de convi-
dats sí que van poder assistir a la trobada
i les impressions que es van endur han
quedat reflectides a: El rellotge (Josep Bor-
rell); Tomates de cor de bou (Pep Coll); Xolís del
vistaire amb peres de Cardós (Josep Colom);
Aigua d’espernallac (Isidor Cònsul); Trobada
al Pla de Nequa (Rosa Fabregat); L’última ser-
radora (Jordi Font-Agustí); Primer any a
Alendo (Núria Garcia Quera); Serrar amb ai-
gua de riu (Joan F. Mira); Kitten (Daniel
Montañà); Trasplantats (A. Munné-Jordà); La
quimera del ferro (Joan Peruga); La forcípula
del guardabosc (Ferran Rella); El baró de La-
hontan als Pirineus (Ferran Sáez); Les coses del
destí (Anton Sala-Cornadó); Dietari de l’eixida
filològica (Ramon Sistac); i, finalment, 1737
(Àngel Terrón).

La pregunta “on ta vaig?”, del tema dels
Uri Gheller, només pot tenir una resposta:
“A la muntanya!”.
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