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D
esprés de la Segona
Guerra Mundial, el carrer
52 de Nova York va ser el
centre del món del jazz.
Als clubs i restaurants de

l’illa entre les avingudes Cinquena i
Sisena –Famous Door, Club Down-
beat, Jimmy Ryan’s, Three Deuces,
Onyx Club i Spotlite– i als que es
trobaven a poca distància –Kelly’s
Stable, Hickory House i Birdland– es
podia beure una cervesa per cin-
quanta centaus i sentir Dizzy Gilles-
pie, Art Tatum o Billie Holiday... Allà
actuaven cada nit, a pocs metres els
uns dels altres, tots els grans dels
jazz. “Era el paradís”, afirmà qui es-
tava destinat a convertir-se en el cro-
nista fotogràfic d’aquesta edat d’or
del jazz.

Nascut a Brooklyn el 1917, Willi-
am P. Gottlieb va començar a escriu-
re una columna setmanal de jazz al
Washington Post el 1938.
Durant algunes setma-
nes el va acompanyar un
fotògraf, però el diari li
va retallar el pressupost
i Gottlieb, que no volia
renunciar a il·lustrar els
seus articles, es va ven-
dre part de la seva col-
lecció de discos per po-
der comprar el clàssic
aparell fotogràfic de la
premsa: l’Speed Grap-
hic. Gottlieb l’anomena-
va la bèstia.

Per aconseguir la il·lu-
minació desitjada utilit-
zava diverses bombetes
de flaix connectades a
distància a l’aparell i
demanava la col·labora-
ció del públic per
aguantar-li els llums.
Se’l coneixia com Mr.
Jazz i aviat va ser famós
entre els músics i els
aficionats per les seves
fotos, el seu programa
de ràdio i les jam sessions
i batalles d’orquestres que
organitzava en una ciu-
tat marcada per la se-

gregació racial. L’únic restaurant de
la capital dels Estats Units on blancs
i negres podien menjar a la mateixa
taula era el de l’estació.

Acabada la guerra, Gottlieb s’ins-
tal·là a Nova York on va començar a
escriure a la revista Down Beat. Les
seves fotografies van aparèixer a la
portada de la revista i va crear una
singular secció que duia per títol
Through the Looking Glass, en la qual
fotografiava els músics reflectits en
un mirall. Algunes d’aquestes fotos
són veritables estudis psicològics.
Gottlieb va capturar el reflex de Glen
Gray, de la Casa Loma Orchestra, al
camerino del Paramount Theater de
Nova York, i un mesos després, al
mateix indret, el de Duke Ellington.
En el d’Ellington hi veiem el seu
vestuari ordenadament arrenglarat
en el penja-robes i una col·lecció de
pots de cosmètics i maquillatge. En el

de Gray hi descobrim, entre un munt
de roba, una pistola.

L’any 1948, quan l’ambient del
carrer 52 començava a esmorteir-se,
Gottlieb va abandonar la fotografia
de jazz. Ell mateix va confessar que
ja no es veia amb cor per fer el
pendó amb els músics fins a la ma-
tinada i ser l’únic sobri de la festa.
Va desar l’Speed Graphic i es va de-
dicar a fer documentals educatius.
El relleu el va agafar Herman Leo-
nard, un altre dels fotògrafs que,
juntament amb Milt Hinton i Wi-
lliam Claxton, han alimentat la
mitologia del jazz elevant els mú-
sics a la categoria d’icones.

Les fotografies de Gottlieb han estat
publicades, acompanyades d’anècdo-
tes de l’autor, a The Golden Age of Jazz
(Simon and Schuster, 1979; Pomegra-
nate Artbooks, 1995) i són accessibles
des de la pàgina del fotògraf (ww-

w.jazzphotos.com). Re-
centment han estat ad-
quirides per la Biblioteca
del Congrés, en què
també es poden consul-
tar a través d’Internet
(http://memory.loc.gov/
ammem/wghtml/
wghome. html).

L’obra de Gottlieb no
és només un testimoni
històric de primera mà i
una excel·lent col·lecció
de retrats de les grans fi-
gures del jazz, des de Lo-
uis Armstrong fins a
Thelonius Monk, des de
Dizzy Gillespie fins a Bi-
llie Holiday. Les seves fo-
tografies mostren la pas-
sió del fotògraf, dels mú-
sics i dels espectadors en
una celebració col·lectiva
en què desapareixen els
límits entre l’escenari i el
públic. Contemplant-les
és possible sentir com la
música i el fum omplen
la sala. No s’han esgro-
gueït amb el pas del
anys: continuen sent jazz
pur per als ulls.
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N
unca máis és el crit de guerra contra
l’adversitat, en general, però, en
concret, contra les negligències i els
despropòsits, sumats a la inoperàn-
cia del govern, que han propiciat el

desastre ecològic de la marea negra que ha
enfonsat en una llarga nit les riques i belles
costes gallegues.

Xulio Ricardo Trigo ha estat l’instigador del
llibre Mai més. Nunca máis. (Els escriptors contra el
silenci), un recull de textos literaris publicat per
l’editorial valenciana Brosquil. Com a gest soli-
dari modest, els drets de venda del llibre aniran
a parar a una confraria de pescadors gallecs, tal
com ens explica al final del pròleg Trigo, que
també ha estat qui ha triat els textos, inèdits o
no, amb què han volgut col·laborar en aquesta
iniciativa els autors Josep Ballester, Jaume Ben-
avente, Joaquim Carbó, David Castillo, Alfons
Cervera, Toni Cucarella, Josep-Francesc Delgado,
Josep Maria Fonalleras, Manel Garcia Grau, Ra-
mon Guillem, Antoni Marí, Jesús Moncada, Ma-
ria Antònia Oliver, Miquel de Palol, Jaume Pérez
Montaner, Josep
Piera, Maria Mer-
cè Roca, Antònia
Vicens i Vicenç
Villatoro. Dinou
autors que po-
drien haver estat
molts més, te-
nint en compte
els que es van
oferir però que
“s’han quedat fo-
ra perquè no po-
díem fer un lli-
bre amb milers
de pàgines”, ex-
plica Trigo.

L’Ausiàs March, l’Espriu, el Palol, el Marçal i
l’Estellés, en poesia, el Joanot Martorell i el
Ciutat d’Elx, en novel·la, l’Enric Valor, d’assaig,
l’Atlàntida, de periodisme, i, encara, el Cavall
Verd de traducció poètica, són els premis més
importants que acompanyen l’extensa produc-
ció literària d’aquest català nascut a la localitat
gallega de Betanzos el 1959 que és Xulio Ricardo
Trigo, col·laborador d’aquest suplement i de
moltes altres publicacions culturals. En el prò-
leg recorda imatges idíl·liques de la costa gallega
del juny del 2001 per contraposar-les a les pos-
teriors al naufragi del petrolier Prestige, i critica
l’actitud del govern i les mentides i manipula-
cions dels mitjans de comunicació. “Els que han
elaborat aquest llibre només persegueixen un
objectiu: tornar als gallecs una mica del que ells
han donat al llarg dels segles”.
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