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L’
enregistrament, el de-
sembre del 1964, d’A Love
Supreme (Un amor suprem),
constitueix una de les fi-
tes que marquen la histò-

ria del jazz. Després d’haver participat
en la formació de Miles Davis –amb
qui enregistraria, entre d’altres, Kind
of Blue–, el saxofonista John Coltrane
col·laborà amb Duke Ellington i amb
Thelonius Monk, i va fundar final-
ment el seu llegendari quartet inte-
grat per McCoy Tyner al piano, Elvin
Jones a la bateria i Jimmy Garrisson al
baix. Des de feia anys Coltrane s’inte-
ressava per la música africana i de
l’Índia, i per diverses formes d’espiri-
tualitat, com ara l’hinduisme i l’Islam,
i A Love Supreme va constituir el veri-
table manifest d’aquesta recerca mu-
sicalment fructífera que es veuria
truncada per la seva mort amb només
40 anys. En el text de la coberta d’a-
questa suite mística, veritable explora-
ció musical de la meditació i la il·lu-
minació, Coltrane afirmava: “Gràcies
a Déu, vaig experimentar un desper-
tar espiritual que m’ha conduït a una
vida més rica, més plena i més pro-
ductiva. En aquell moment, i en
agraïment, vaig demanar humilment
que se’m concedissin els mitjans i el
privilegi de fer feliços els altres mit-
jançant la música. Sento que això em
va ser concedit per la Seva gràcia.
Lloat sia Déu”.

Ashley Kahn, autor del celebrat es-
tudi Miles Davis y Kind of Blue, acaba de
publicar ara als Estats Units un nou
llibre, A Love Supreme: The Story of John
Coltrane’s Signature Album, en què dis-
secciona la gènesi d’aquesta obra amb
la col·laboració dels supervivents d’a-
quell històric enregistrament. A més,
una recent reedició d’aquest disc –A
Love Supreme (Deluxe Edition)– aporta un
segon cedé que inclou el concert del
quartet de Coltrane al festival de jazz
d’Antibes el 25 de juliol del 1965,
única ocasió en què Coltrane va in-
terpretar íntegrament la seva compo-
sició en directe. Als espectadors d’a-
quella vetllada, els cinquanta minuts
escassos de la descàrrega de la suite de
Coltrane els van semblar massa poc, i

André Francis va haver d’intervenir
per calmar els ànims: “Heu de com-
prendre que la música no es mesura
amb un cronòmetre”, va dir al públic
insatisfet. Igualment, aquesta edició
es completa amb dos enregistraments
alternatius d’Acknowledgement, la pri-
mera part de la composició, en què
Coltrane va comptar amb el reforç del
baixista Art Davis i del saxofonista
Archie Shepp.

L’impacte musical d’aquesta com-
posició de Coltrane va desbordar els

límits del món del jazz i va marcar
amb la seva empremta personalitats
tan dispars com ara Pharoah Sanders
i Carlos Santana, unides per la fasci-
nant figura del cantant Leon Thomas.
En plena dècada dels anys seixanta, A
Love Supreme condensava els canvis
polítics, socials i musicals que s’esta-
ven produint a tot el món i va ser ob-
jecte d’un veritable culte.

L’ESPIRITUALITAT DE COLTRANE
Més enllà de les profundes influències
musicals, A Love Supreme va despertar la
vocació religiosa del saxofonista Fran-
zo Wayne King, que, a primers dels
anys setanta, va fundar una congrega-
ció inspirada en la música i l’espiritu-

alitat de John Coltrane, l’Església orto-
doxa africana de sant John Coltrane,
de la qual és bisbe. Aquesta Església
que té Coltrane per patró disposa d’u-
na pàgina a Internet (www.saintjohn
coltrane.org) i obre les seves portes al
culte al 930 de Gough Street, a San
Francisco, cada diumenge a les dotze,
en un temple ornamentat amb icones
en la millor tradició ortodoxa de sant
John Coltrane entronitzat i amb un
saxo que desprèn flames. El bisbe King
justifica la santedat de Coltrane amb la

profunda espiritualitat de la
seva música i, a la vegada,
amb el descens del saxofo-
nista als inferns de l’addicció
a l’heroïna, de la qual Déu el
va alliberar.

En les cerimònies, en què
es reuneixen els veïns d’a-
quest barri pobre i devots
coltranians, hi participen el
grup Ohnedaruth, liderat pel
mateix bisbe, i el cor de la
parròquia, i estan presidides
per fervents improvisacions
sobre temes de Coltrane. En
la seva litúrgia, els solos de
saxo de Franzo Wayne King
substitueixen els tradicionals
sermons i els seus fidels es-
colten A Love Supreme tres ve-
gades al dia i reciten la pre-
gària que figura en la coberta
del disc dues vegades diàries.
Compten, a més, amb un

programa de ràdio a l’emissora KPOO
presentat per la germana Wanika
King, que difon la música i la paraula
de sant John Coltrane.

En aquest inici de mil·lenni carac-
teritzat per un furor beatificador pro-
pi dels temps de les croades, quan les
portes del cel s’obren al fundador de
l’Opus i a Gaudí, comptar amb un
sant patró del jazz com Coltrane és
sense cap mena de dubte una garantia
de salvació o d’intercessió per als
músics i fidels d’una música sovint
titllada d’infernal i considerada prò-
pia de gent de mal viure. Mentre es-
perem impacientment la canonitza-
ció de Miles, Lester, Chet i Satchmo,
lloat sia sant Joan Boptista!
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E
l 17 d’octubre us vaig parlar d’un
recull de contes ambientats al Pi-
rineu. Ara insistiré en el tema, pe-
rò no des del vessant literari, sinó
des de l’organitzatiu, gràcies a les

informacions que, molt amablement, m’ha
facilitat Ferran Rella, president del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, “entitat priva-
da, no política, d’àmbit cultural sense fina-
litats lucratives” que fa nou anys, el 1993, va
engegar un projecte literari amb l’única in-
tenció de donar a conèixer la serralada: les
Trobades d’Escriptors al Pirineu.

En l’article anterior vaig fer curt de da-
des, a pesar meu, i aprofito l’ocasió per
compensar-ho, perquè si està bé “retornar
les paraules a la terra”, tal com demanen
els organitzadors als seus convidats, també
ho està mostrar l’altra cara de la mateixa
moneda que, amb un gravat diferent, té el
mateix valor numismàtic.

Aquestes trobades han tingut dues eta-
pes definides. La primera va del 1994 al
1997, en què estaven organitzades exclusi-
vament pel Consell Cultural de les Valls
d’Àneu i durant la qual es van publicar els
volums Crestes i crestons (El Mèdol), Herba de
prat (Pagès Editors), Brufera d’estiu (Pagès
Editors), La Vall de Nabius (Editorial Brome-
ra) i el primer editat per Proa que ja us vaig
comentar, Cua de Bou.

La segona etapa va del 1998 a l’actualitat
i compta amb els títols Te de roca, Set claus i
Parnasius Apollo, tots tres publicats per Proa.
La diferència de l’època anterior és que
aquestes trobades van ser coorganitzades
pel departament de filologia catalana de la
Universitat de Lleida i el Consell Cultural
de les Valls d’Àneu.

Actualment estan preparant el recull que
contindrà les narracions ambientades a la
Vall Fosca i que està previst que aparegui
abans de la desena trobada, el 2003. Quan
tingui lloc aquesta desena trobada, hauran
passat per l’experiència 100 escriptors.

Tot i que la iniciativa és prou sòlida,
bastida amb esforços de tota mena i vessa
bones intencions, les de donar a conèixer
unes terres bellíssimes i poc transitades
(juraria que és una relació inversament
proporcional...), no puc estar-me de finalit-
zar l’article llançant als lectors un eslògan
publicitari semblant a molts, d’acord, però
no per això menys sincer: no espereu que
un, deu, cinquanta o cent escriptors, per
bons que puguin ser, us mostrin el seu Pi-
rineu. El Pirineu s’ha de viure, no deixis
que te l’expliquin.
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