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El compositor nord-americà Billy Strayhorn
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El duc i l’home invisible
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E
l tema més popular del re-
pertori de l’orquestra de
Duke Ellington, Take the ‘A’
Train, va ser compost pen-
sant en els arranjaments de

Fletcher Henderson. El seu autor vo-
lia, a més, ajudar els atrafegats usu-
aris del metro de Nova York a orien-
tar-se de camí a Harlem. S’havia in-
augurat la nova línia D i molta gent
s’equivocava i acabava el seu viatge al
mig del Bronx.

Darrere d’aquesta guia del
metro per a novaiorquesos i
de més de dos centenars de
peces del repertori del duc
–tan famoses com ara Lush
Life, Satin Doll i Chelsea Bridge–
hi ha Billy Strayhorn, un
home invisible. Un pianista i
compositor amagat darrere
unes ulleres de pasta i en-
voltat de fum, sempre en un
segon pla, ocult, condemnat
a la invisibilitat per la seva
condició de negre i oberta-
ment homosexual en una
època i una societat intole-
rants.

Billy Strayhorn ja havia
compost concerts d’inspira-
ció clàssica i el musical Fan-
tastic Rhythm, representat a
Pennsolvània amb el pianis-
ta Erroll Garner i el cantant
Billy Eckstine, entre els seus
intèrprets, quan el 1938 va
conèixer Ellington a Pitts-
burg. L’any següent es tras-
lladava a Nova York per col-
laborar amb la seva orques-
tra. “No et puc fer un con-
tracte, però proposa’m el
que et sembli bé”, van ser les
condicions d’Ellington. Començà així
a col·laborar com a compositor, pia-
nista ocasional i arranjador, sense un
sou fix, però amb les despeses gene-
rosament cobertes per Ellington. Du-
rant les tres dècades de la seva col·la-
boració, Strayhorn va sotmetre Ellin-
gton a gairebé un tema setmanal i va
intervenir de manera definitiva en al-
gunes de les cèlebres suites
ellingtonianes, com ara A Drum Is a
Woman i The Far East Suite.

Allunyat dels escenaris, Strayhorn
va enregistrar alguns discos amb el
seu nom i va mantenir col·laboraci-
ons al marge d’Ellington, escrivint
cançons per a la seva gran amiga
Lena Horne i números musicals per
als Copasetics, una societat de tap
dancers, i participant en jam sessions
de l’incipient bebop. Sovint descone-
gut pel públic, Strayhorn va tenir,
però, un gran prestigi entre els mú-

sics. Frank Sinatra va intentar con-
tractar-lo com a arranjador i Gil
Evans va reconèixer la gran influèn-
cia de Strayhorn en el seu treball
amb Miles Davis, que es materialit-
zaria en els històrics enregistra-
ments de Birth of the Cool.

A L’OMBRA DE DUKE ELLINGTON
Hi ha hagut veus que han criticat
Ellington per haver mantingut a
l’ombra el geni de Strayhorn i altres

que han considerat Billy Strayhorn
simplement com el Sancho Panza
del duc, modelat a la seva imatge.
David Hajdu, l’autor de Lush Life (Vida
fastuosa), la biografia definitiva de
Billy Strayhorn, insisteix, però, en
l’heroisme de la seva renúncia a la
popularitat que hauria pogut obte-
nir al capdavant d’una formació
pròpia, en una cultura “obsessiona-
da per la fama i els diners”, i en la

valenta decisió de no ama-
gar la seva homosexualitat
quan sortir de l’armari era
un fet insòlit en el món del
jazz. “Va decidir ser invisi-
ble i treballar a l’ombra per
poder seguir sent l’artista i
la persona que era”, afirma
Hajdu.

Tres mesos després de la
mort de Strayhorn, l’any
1967 –a l’hospital encara
havia escrit una darrera
composició, Blood Count
(Recompte de glòbuls)–, Ellin-
gton li dedicà el disc And His
Mother Called Him Bill. Ni
Billy, ni Swee’ Pea, com era
conegut entre els músics.
“Billy Strayhorn és un home
molt valent, un artista ma-
jestuós, un músic de gran
talent”, va dir Ellington. Va
ser el meu alter ego. Era el
meu braç dret, el meu braç
esquerre, els ulls al meu
clatell, i al seu cap hi arri-
baven les meves ones cere-
brals i al meu les seves”,
afegí.

Han hagut de passar més
de trenta anys des de la seva
mort perquè Strayhorn ha-

gi aconseguit escapar a la llarga
ombra del duc. Finalment, i de la mà
de músics com ara Joe Henderson,
Cedar Walton i Art Farmer, les seves
composicions han recobrat una no-
va vida i la seva figura ha entrat de
ple dret en el panteó de les llegendes
del jazz amb perles exquisides com
ara els discos Lush Life, en què es pot
sentir Strayhorn al piano i cantant, i
Great Times! Piano duets, un cara a cara
del duc i l’home invisible.
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E
ls Joglars van celebrar 40 anys
com a companyia interpretant
una trilogia amb tres personatges
basats en personalitats públiques,
retratats amb l’habitual càrrega

satírica d’Albert Boadella & Cia. Salvador
Dalí (Daaalí), Josep Pla (La increïble història del
doctor Floit & Mr. Pla) i Jordi Pujol (Ubú presi-
dent o els últims dies de Pompeia). En tots tres
casos, el paper principal estava interpretat
per un Ramon Fontserè pletòric.

Lluís Racionero, en el seu últim llibre,
Converses amb Pla i Dalí (Edicions 62), ha es-
tat a punt de repetir la combinació, però
n’ha deixat fora Jordi Pujol (que ja dóna
voltes al món amb Ramon Pedrós). L’actual
director de la Biblioteca Nacional d’Espa-
nya ens narra la relació que durant alguns
anys va mantenir amb els dos genis em-
pordanesos, quan, a finals dels anys se-
tanta, se’n va anar a viure al mas que
s’havia comprat a Cinclaus. Racionero, sa-
bent que tenia tant Pla (Llofriu) com Dalí
(Portlligat) a poca distància, no va voler
desaprofitar l’oportunitat de conèixer-los.
Però no va ser fàcil. Josep Pla va rebutjar
rebre’l en diverses ocasions i quan final-
ment va acceptar la visita es va comportar
de manera aspra, com solia. Al final, però,
li va obrir les portes del diàleg i Racionero
ens transmet l’esperit d’aquelles converses
plenes de política, de molta literatura i de
filosofia de la vida i amanides d’anècdotes
com ara que Terenci Moix va ser, potser,
l’únic que va poder vèncer la dialèctica de
Josep Pla. El fet va tenir lloc quan, el 1969,
durant el sopar de lliurament del premi
Pla a Terenci Moix per la novel·la Onades
sobre una roca deserta, Pla li va preguntar:
“Escolti, Terenci, vostè és maricón, oi?”. La
resposta va ser ràpida i incisiva: “Sí, senyor
Pla, per servir-lo”.

L’entrada a casa de Salvador Dalí va ser
molt més senzilla perquè les portes de la
mansió solien estar obertes i transitades
per tota mena de personatges del món de
la cultura i de la beautiful people. La relació
amb el pintor potser no resulta tan culta
com amb Pla, però en canvi està més car-
regada d’anècdotes divertides i frases sor-
prenents, com ara el consell que li va do-
nar Dalí a Racionero en saber que era ur-
banista: “Si fa ciutats, faci-les toves”.

Un llibre molt distret i en força frag-
ments interessant en què es combinen els
gèneres de memòries, entrevista, anecdo-
tari i biografia per mostrar-nos els últims
anys de Josep Pla i Salvador Dalí.
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