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Sun Ra, amb perruca d’època i envoltat dels seus teclats
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El músic de Saturn
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E
n la seva dilatada carrera te-
levisiva, els agents Mulder i
Scully mai han hagut d’en-
frontar-se a un cas tan mis-
teriós com el de Sun Ra, un

músic de jazz que afirmava procedir de
Saturn i haver vingut a la Terra per
salvar la humanitat. La versió oficial
d’aquest expedient X de la història del
jazz diu que era en realitat Herman
Sunny Blount, pianista de l’orquestra
de Fletcher Henderson, i nascut a Bir-
mingham, Alabama, el 1914.

Després de tocar amb grans or-
questres i en petites formacions de
be-bop, en sales de ball i clubs d’es-
triptis, Sun Ra va formar la seva
banda amb un grup de joves músics.
Amb el nom d’Arkestra, aquesta sin-
gular formació que sortia a l’escenari
cantant el Heigh-ho, heigh-ho, it’s off to
work we go dels nans de Blancaneus i
l’abandonava en processó entre el
públic, va enregistrar més de
dos-cents discos i va actuar arreu del
món, fins i tot davant les piràmides
d’Egipte. Els concerts de Sun Ra eren
veritables cerimònies que presidia
des dels seus teclats i en les quals els
músics –vestits d’astronautes, de di-
vinitats antigues o de personatges de
còmics– escenificaven una mitologia
alimentada a parts iguals per tradi-
cions egípcies, cosmogonies africa-
nes i pel·lícules de ciència-ficció de
sèrie B.

UN ARRAJANDOR ORIGINAL
Precursor del free jazz, coetani de les
experimentacions de John Coltrane i
Albert Ayler i de l’Art Ensemble of
Chicago, germà de les exploracions
galàctiques de George Clinton, Sun
Ra va ser menystingut sovint per una
crítica que veia els seus espectacles
com un carnaval irreverent, però es
va guanyar el respecte de molts mú-
sics que van descobrir en ell un dels
arranjadors més originals que ha do-
nat la música afroamericana i un lí-
der musical carismàtic. Va ser un dels
pioners en la utilització d’instru-
ments electrònics, com el sintetitza-
dor Moog, i va orquestrar un univers
en què conviuen totes les tradicions

del jazz, des del so jungle de l’or-
questra d’Ellington i els ritmes afri-
cans fins a exploracions de noves
textures, colors i harmonies. En la
mítica pel·lícula Space is the Place, di-
rigida per John Coney el 1974, Sun Ra
arriba a la Terra a bord d’una nau
interplanetària per oferir als negres
un nou destí. Com si es tractés d’una
pel·lícula de Bergman, en una partida
d’escacs contra el diable, Sun Ra es
guanya el dret a fer un concert i
aconsegueix fugir amb els seus, em-
paitat per la NASA i l’FBI, i assistir des
de l’espai a l’explosió del planeta. La
pel·lícula és introbable, però la banda
sonora s’ha reeditat en diverses oca-
sions i és una bona porta d’accés a
una complexa discografia en què po-
dem trobar peces tan diverses com
ara Monorails and Satellites, The Solar
Myth Approach i el curiós The Sensatio-
nal Guitars of Dan & Dale, en què Sun
Ra, al capdavant d’una formació re-
duïda, s’endinsa en l’univers de la
sèrie de televisió Batman i Robin.

Un dels seus temes afirmava: “En
un indret molt llunyà / a anys llum

en l’espai / construiré un món de
somnis abstractes / i allà t’esperaré”.
I aquest músic de qui es deia que te-
nia poders telepàtics, que va ser em-
presonat durant la Segona Guerra
Mundial per objector de consciència,
que va fer un curs a la universitat de
Berkeley amb el títol d’Els negres al
Cosmos en què parlava del Llibre dels
morts egipci i de la Bíblia mentre to-
cava el piano davant els seus alumnes
al·lucinats, va complir la seva pro-
mesa. El seu univers musical va tras-
tocar el panorama del jazz, defugint
els convencionalismes, negant-se a
acceptar les renúncies imposades per
la comercialitat i guanyant-se un
culte poc nombrós però fidel. Només
en els darrers anys de la seva vida, a
finals de la dècada dels vuitanta, va
veure com la seva música obtenia el
reconeixement que mereixia i, fidel
al seu univers bastit al llarg de més de
cinquanta anys d’activa agitació mu-
sical, quan va ser ingressat a l’hospi-
tal poc abans de morir, encara va es-
criure en les caselles reservades a l’a-
dreça: Saturn.
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S
MS són les sigles del sistema que
s’utilitza per enviar missatges de
text amb el mòbil. Aquest últim
Cap d’Any, com sol passar des que
l’ús del mòbil es va estendre (gai-

rebé podríem dir imposar), les línies van
quedar col·lapsades pels milers (o milions)
de persones que van felicitar l’Any Nou als
seus amics i parents a través dels missatges
de text. I és que aquesta modalitat de co-
municació ha esdevingut una mena de joc
d’anades i vingudes àgils i ocurrents. Una
de les seves característiques, a causa de la
limitació d’espai (una mitjana no superior
als 160 caràcters), és que les abreviatures hi
són molt comunes. Les vocals cauen i la
imaginació lèxica es desenvolupa.

Però no tothom usa l’SMS per saludar,
per quedar amb els amics, per felicitar, en
definitiva, per comunicar-se. Hi ha algú,
Marta Pérez i Sierra, que es dedica a es-
criure i enviar poemes breus. I com que no
en té prou de deixar aquesta opció literària
que la tecnologia ofereix en un àmbit es-
trictament particular, ha publicat un poe-
mari en què recull 50 poemes eròtics. Tot i
que n’hi ha de picants, jo més aviat diria
que són poemes d’amor, accepció que no
exclou el sexe; però d’amor no té el mateix
ganxo comercial que eròtics.

Sexe Mòbil Singular (SMS) és el títol d’a-
quest llibre publicat el novembre passat
per Viena Edicions. Dividit en cinc parts:
Sé que ho faries, A la sorra, en el desert, sota els
estels..., Fins i tot el silenci té gust de tu, Vull
cava en la copa dels teus llavis i Boira: vidres
entre les flors, el recull està precedit per un
breu (suposo que la concreció arriba un
punt en què no la pots controlar) pròleg
de l’autora en què ens explica l’inici de la
seva aventura.

Entre els més carregats d’erotisme, n’hi
ha de musicals: “Ella seia a la banqueta / del
piano; / ell, darrere, componia / melodies
en ella. / Clau de Fa. / Semicorxeres / els pits
de noia, / blanques els malucs, / silenci en
el pubis verge”, de gastronòmics: “–Amb
melmelada, no. / Mel, ni parlar-ne. / Uix!
Quin fàstic, la nata! / Xocolata? Psss! / Va,
home, deixa-t’ho fer amb vichyssoise / ben
fresqueta! / Porros amb nap, umm, NO! //
–VEGETARIANA!”, de nocturns: “Ompliré
de llum / les llunes dels teus mugrons; / la
lluna del teu pubis eclipsaré. / Tu m’ho de-
manes, nina dolça, / obre’t de cames. / Si-
gues quart creixent / i plena després” i 47
glops més...

No, si encara em compraré un mòbil...
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