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El cantant i guitarrista Chuck Brown
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E
n els anys 70 va veure la llum
a Washington el go-go, un
nou ritme que bevia de les
fonts primigènies de la mú-
sica negra. A la ciutat natal

de Duke Ellington, en plena eufòria de
la música disco, els concerts llargs i
intensos, sense pauses, del guitarrista
i cantant Chuck Brown al capdavant
dels Soul Searchers van constituir una
resposta contundent als disc-jòqueis
que s’havien fet els amos de les pistes
de ball. Sobre un ritme lent
i sincopat, amb percussions
del Carib, un baix profund i
una secció de vent d’aque-
lles que fumegen com una
vella locomotora, Chuck
Brown cuinava un repertori
eclèctic. La recepta incloïa
estàndards (My Funny Valenti-
ne i The Shadow of Your Smile),
monuments del swing –It
Don’t Mean a Thing (If It Don’t
Have That Swing), d’Ellington,
Take the Go-Go Train, de Billy
Strayhorn– o del bebop –A
Night in Tunisia, de Dizzy Gi-
llespie, salpebrats amb
composicions de Sly Stone
(Family Affair) i Stevie Won-
der (Boogie on Go-Go Woman) i
alguna espècie exòtica com
el Banana Boat Song popula-
ritzat per Harry Belafonte.
Amb aquests ingredients
cuinats a foc lent en una
mateixa cassola, el resultat
per força havia de satisfer els
paladars amants de les sen-
sacions fortes.

Entre la comunitat negra
de Washington, el go-go aviat
va ser més que una música,
un veritable signe d’identi-
tat col·lectiu, i altres bandes
–Trouble Funk, Experience
Unlimited i Rare Essence–
van explorar el camí obert per Chuck
Brown. Malgrat algunes breus apari-
cions en les llistes d’èxits, el go-go ha
estat, però, el secret més ben guardat
de la capital americana. Els discos en
directe de Chuck Brown transmeten la
tensió entre la música i el públic, amb

els continus crits i respostes de Brown
i els espectadors, però ni tan sols Chris
Blackwell –aquell que va convertir a
Bob Marley en estrella mundial–, va
saber enregistrar la crua realitat que
reflectia aquella música sense desvir-
tuar-la: el go-go, ritme urbà, música de
suburbi, contrastava irònicament i de
manera cruel amb la hipocresia de la
classe política de la capital.

A finals dels anys 80, amb la proli-
feració del crack i la delinqüència as-

sociada, la premsa i els polítics locals
van insistir en la vinculació del go-go
amb la droga i la violència. La matan-
ça que va tenir lloc durant un concert
en una sala de Washington, quan dues
bandes es van enfrontar a trets, va
conduir al tancament de molts clubs i

alguns dels músics més destacats i
bona part del públic fidel es van allu-
nyar d’uns escenaris convertits en zo-
na de guerra.

Tot i ser encara patrimoni gairebé
exclusiu de la comunitat negra de
Washington, l’admiració pel go-go
expressada per algunes de les figures
del rap ha permès en els darrers anys
una certa revifalla, i fins i tot el pú-
blic blanc del rap –que com el del
bebop en els anys 50, descobreix en la

música una porta d’entra-
da als misteris i els mites de
la cultura negra– s’ha dei-
xat fascinar per aquesta
explosió de ritme en estat
pur. Les nits dels divendres
i dissabtes, lluny dels des-
patxos de Washington on
el govern americà decideix
la sort del món, encara es
pot assistir a una d’aques-
tes maratons en què el jazz,
el soul i el funk es fonen amb
el reggae o la salsa en una
alimés saludable per a la
humanitat que les que es
firmen a la mateixa ciutat.
Per al turista accidental,
entre una visita a la Sala
Oval o a una sala de ball,
entre posar els peus al
bressol del go-go o en el lloc
on el president es feia
bressolar per la becària, no
hi hauria d’haver dubte.

Chuck Brown, infatiga-
ble, segueix oficiant
aquests rituals, i amb ell
músics com el trombonista
Greg Boyer, actualment
embarcat en la gira One Nite
Alone de Prince al costat del
saxofonista Maceo Parker,
veterà de la banda d’un al-
tre Brown, en James. Tots
comparteixen un mateix

secret, la fórmula màgica que fa ba-
llar la gent a l’ombra del frondós
arbre de la música negra. Un arbre
que continua alimentant-se de la sa-
ba del swing i que no deixa de créixer
tot i que alguns s’entestin a voler
podar-lo gairebé arran del tronc.
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P
enso que el primer que cal dir
sobre Joan Amades és que va ser
una sort que els seus pares tin-
guessin el tacte de no batejar-lo
amb un nom com ara Manel,

Miquel o Marc. Nascut a Barcelona el
1890, va iniciar la seva fructífera carrera
com a folklorista nacional als 25 anys. Va
morir el 1959. Algunes de les seves obres
més representatives són Les diades populars
catalanes (1932-1949), Refranyer català co-
mentat (1951) i Costumari català (1950-1956).
Carles Romeu s’ha basat precisament en
aquesta última i magna obra d’Amades
per idear el seu Desacostumari català, publi-
cat recentment per Edicions 62.

Carles Romeu i Muller declara que ac-
tualment no consumeix pràcticament cap
mena de droga, a banda de l’alcohol, el
tabac i el te, i que és periodista, escriptor
i guionista. I expert en art funerari.

El llibre que acaba de publicar vol inci-
dir “en les parts més obscures de la nostra
personalitat [la dels catalans], on el mestre
Joan Amades no va poder arribar”. Un
exemple podria ser aquesta dita popular:
“Si de dia i de nit te la treballes amb pas-
sió, no és que només sigui un gust, ja és
tota una obsessió!”, o aquesta altra: “Si
escalfes braguetes, et grapejaran les tetes”,
i encara una més: “Qui va amb un coix, al
cap de l’any arriba tard”.

Romeu, que també il·lustra el volum
amb els seus ninots característics, ha di-
vidit el text en els dotze mesos de l’any.
Dins de cada part hi trobem un parell de
refranys, una frase per recordar, com ara
“¡Joder, hostia, ya era hora, coño!” (Camilo José
Cela el 28 de desembre del 1993 en saber
que li concedien el premi Cervantes) i
“M’afinaré un xic més les patilles” (Vin-
cent van Gogh, 17 de febrer del 1890), i
seccions alternades segons convingui amb
els títols: Tradicions i costums, Llegendes cata-
lanes oblidades, Grans catalans universals des-
coneguts, Gastronomia, Santoral, Fauna, Etimo-
logia, El sant del dia, Flora, Escrits immortals
anònims catalans i Origen de la frase feta. Al-
guns exemples poden ser Santes Titella i
Titola, màrtirs (30 d’octubre) i Sant Histè-
ric de Canet (1701-1734); la mosca collo-
nera de la Terra Baixa i el gos de tortura;
flora intestinal catalana i el bolet Tifa pu-
dens; la cassola de collons de bou i la truita
de cigrons, llardons, castanyes i faves se-
ques, entre moltes i moltes, i encara més,
informacions relacionades amb el folklo-
risme... o folkfotisme.
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