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Babs Gonzales va ser un del poetes del jazz
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El xòfer d’Errol Flynn
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B
abs Gonzales és un d’aquells
personatges que en les his-
tòries del jazz sovint s’han
de conformar amb una
simple nota a peu de pàgina

i, tanmateix, quin aficionat al jazz no
ha sentit mai el famós Oop-Pop-A-Da, ve-
ritable himne del bebop, entonat per
Dizzy Gillespie? Babs Gonzales, nascut
amb el nom de Lee Brown, va haver de
dur la discogràfica RCA als tribunals
per la utilització del seu tema sense ni
tan sols citar-lo en els crèdits.
La memòria de Dizzy també
el va relegar a l’oblit i en la
seva autobiografia només cita
Babs per involucrar-lo en una
sòrdida història de drogues,
sense fer cap esment de l’u-
surpació d’aquest tema.

Sentint els seus enregistra-
ments, a més, es descobreix
que Babs Gonzales va ser,
malgrat la seva veu limitada,
un dels grans de l’scat –cant
onomatopeic i sil·làbic– i que
la seva inesgotable inventiva
lingüística el situa entre els
més importants poetes del
jazz. A ell es deuen també
moltes de les entrades d’un
eventual diccionari de l’argot
propi dels músics de bebop,
des d’anomenar The President a
Lester Young fins a rebatejar
com The Track (la pista) la mí-
tica sala de ball Savoy Ballro-
om i referir-se als tres policies
més famosos de Harlem com
King Cole Trio. I va ser el crea-
dor d’expressions que evoquen els so-
los de saxo de Charlie Parker, com
Dil-ya-bla per una trucada telefònica i
Oop-Pop-A-Da per dir hola.

Al llarg de la seva carrera va alter-
nar les actuacions al davant del seu
propi grup –els Three Bips and A Bop
amb el pianista Tadd Dameron– i els
contractes com a cantant de les or-
questres de Charlie Barnett i Lionel
Hampton amb les feines més diverses.
Amb el cap cobert per un turbant va
aparèixer fent d’indi en exòtiques
produccions de Hollywood sota el
nom artístic de Ram Singh i, sense

allunyar-se del glamur de la meca del
cinema, va fer de xòfer d’Errol Flynn.
Va ser viatjant amb l’estrella del cine-
ma quan, per poder accedir als luxo-
sos hotels en què s’allotjava l’actor
que havia donat vida a Robin Hood i
que acabaria estiuejant a Mallorca, va
adoptar el nom de Ricardo Gonzales.
Així es feia passar per mexicà i evitava
els problemes a les recepcions d’a-
quells establiments que prohibien
l’entrada als negres.

Aquest vocalista polifacètic, de ca-
maleònica personalitat, no va ser
l’únic jazzman que va treballar per a
Errol Flynn. En una de les seves esta-
des a Jamaica –aleshores paradís tu-
rístic freqüentat per Noel Coward,
Robert Mitchum i Ian Fleming–
Flynn va escoltar el saxofonista ja-
maicà Andy Hamilton i el va con-
tractar perquè amb el seu grup ani-
més les vetllades al seu iot Zaka. Andy
Hamilton va treballar dos anys per a
Errol Flynn i posteriorment viatjà de
Jamaica al Regne Unit, des d’on pen-
sava creuar l’Atlàntic i compartir es-

cenari amb els grans del jazz als Es-
tats Units. Finalment, es va quedar a
Birmingham, on es convertí en un
ídol local fins a la seva segona joven-
tut en el circuit internacional arran
de l’èxit del seu disc Silvershine –títol
també del calypso amb accents de jazz
que va compondre per a Errol Flyn-
n–, produït per Nick Gold, rei Mides
de la world music i responsable també
de la resurrecció artística dels papis
del Buenavista Social Club.

Malgrat la seva caòtica i
dispersa carrera musical,
Babs Gonzales va enregis-
trar diversos discos en què
es va fer acompanyar per
les més distingides figures
de l’època. Al seu costat
trobem grans músics de
jazz com ara un molt jove
Sonny Rollins, James Mo-
ody, Jimmy Smith, Johnny
Bennie Green, Wynton Kel-
ly i J.J. Johnson. Aquestes
veritables perles del bebop
vocal reapareixen de ma-
nera irregular i callada en
el mercat discogràfic en
forma d’antologies o de re-
edicions limitades, com
Babs Gonzales 1947-1949 (Me-
lodie), en què es poden
trobar joies com ara els te-
mes Lesson on Bopology i Pro-
fessor Bop.

A més de la seva produc-
ció musical, Babs va ser
l’autor també de dos llibres
de memòries – I Paid My

Dues. Good Times, No Bread, el 1967, i
Movin’ On Down De Line, el 1975– en
els quals recull un divertit anecdo-
tari dels anys d’esplendor del bebop
i de la beat generation, amb els poetes
de la qual es va tractar de tu a tu i
va compartir singulars aventures
literàries i musicals en què es bar-
rejaven poesia i jazz.

De la mateixa manera que sovint es
repeteix que una imatge val més que
mil paraules, a vegades una nota a
peu de pàgina val per deu capítols. En
el cas de Babs Gonzales, poeta del bop,
hi posaríem la mà al foc.
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E
l tema de les malalties és motor,
rerefons o excusa de moltes obres
literàries i assajos. Tot i que hi ha
exemples en què la malaltia de què
se’ns parla és de tipus físic –com la

novel·la Al galop (Rosa dels Vents), en què
Bruno de Stabenrath explica la seva experi-
ència com a tetraplègic–, la problemàtica
central acostuma a estar relacionada amb
trastorns psicològics. Mostra d’això seria Una
cuestión personal, del Nobel Kenzaburo Oé, en
què el protagonista lluita amb l’angoixa, en-
tre d’altres, de tenir un fill monstruosament
deformat per culpa d’una hèrnia cerebral.

La depressió seria un dels temes més re-
currents, però també la bulímia i l’anorèxia,
mostrats per autores com ara Assumpta
Roura, Espido Freire i Teresa Costa-Gramunt,
entre d’altres. Entre els clàssics podríem
destacar Diari d’un boig, de Gogol, L’estrany cas
del Dr Jekyll i Mr. Hyde, de Stevenson (si la lle-
gim en clau d’esquizofrènia), i, entre d’altres,
Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey.
A banda d’obres de Kafka, Poe, Lovecraft, etc.,
en què el fenomen fantàstic i la malaltia real
es poden barrejar a gust del lector.

La ciència, però, ens acosta al reconeixe-
ment i diagnòstic de noves malalties, tot i
que en molts casos la malaltia en si és antiga.
Hi ha un llibre recent, Montsemar i les estrelles
(Editorial Granollers), en què l’autor, Arian
Botey, ens mostra a dues veus (la de la pro-
tagonista i la del narrador) la problemàtica
d’una adolescent afectada per la síndrome de
Savant, una mena d’autisme en què la lenti-
tud per comunicar-se contrasta amb les bo-
nes habilitats pictòriques i musicals.

Resulta molt estimulant que la malaltia
sigui el motor dramàtic perquè ens situa en
un pla poc freqüent, com van demostrar-nos,
per exemple, Quim Monzó a La magnitud de la
tragèdia, Ada Castells a Mirada i Jonathan Co-
en a la magnífica La casa del sueño. Per poc que
busquem, però, podem trobar malalties amb
símptomes suggeridors. La malaltia de Wil-
son, per exemple, que es manifesta amb
trastorns neurològics (insomni, depressió, ir-
ritabilitat...) però que està causada per un
excés de coure en els teixits (sobretot del fet-
ge, el cervell i les còrnies) provocat per un
defecte congènit. O la síndrome de Sjögren:
una malaltia d’origen desconegut que es
manifesta des de la infantesa amb símpto-
mes com ara la falta de llàgrimes, saliva i
mucositat... “El nen estava ple de sentiments,
però buit de llàgrimes”, ja teniu la proposta
d’una primera frase de novel·la, la resta és
cosa vostra.
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