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Duke Ellington, Orson Welles i Cab Calloway, el 1943 a Nova York
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“C
rec que per a la majo-
ria de músics de jazz
autèntics el que menys
els agrada de la seva
feina és l’infatigable

esforç dels aficionados per convertir en
un secret, en una mena de misteri de
la rosacreu, un estil de música ameri-
cana que és essencialment pública i,
n’estic convençut, potencialment po-
pular. Entre els objectius d’aquest fa-
natisme figura la farisaica afirmació de
la diferència entre jazz i pop”, escrivia
Orson Welles en el pròleg del llibre Jazz
Cavalcade, del crític i productor Dave
Dexter. No és estrany, doncs, retrobar
Welles en una fotografia de l’any 1943,
captada en un teatre de Nova York, en
el paper del tercer home entre Duke
Ellington i Cab Calloway, dos músics
que havien aconseguit popularitzar el
jazz sense renunciar en cap moment al
seus estils personals. De què podien
estar parlant? Què li deia Ellington a
Welles a cau d’orella? Què els feia
somriure, a ell i a Cab Calloway?

Welles era un bon coneixedor del
jazz. El 1936, ja havia dirigit Macbeth
amb actors negres al teatre Lafayette
de Harlem –en plena època del que es
va anomenar Harlem Renaissance, uns
anys d’esplendor cultural en què la
capital negra dels Estats Units va
comptar amb una notable generació
de pintors, músics i escriptors– i és
fàcil imaginar el jove Welles passejant
per aquell escenari mític en la història
del jazz en què s’havien estrenat mu-
sicals de James P. Johnson i on Fats
Waller havia tocat l’orgue.

Uns anys després, mentre rodava
Ciutadà Kane a Hollywood, Welles va
conèixer Billie Holiday en un club de
San Fernando Valley. Com explica la
cantant en les seves memòries: “M’a-
gradava i a ell li agradava jo i també el
jazz, i vam començar a sortir”. Amb
Billie Holiday, Welles va visitar els
clubs de Central Avenue, el barri negre
de Los Angeles. A ella tot allò no li deia
res, fins i tot volia fugir-ne ja que era el
mateix ambient en què havia crescut,
però a Welles li encantava. “Orson te-
nia un munt de feina perquè estava
rodant la seva primera pel·lícula. Podia

sortir de marxa però semblava que
tingués el cap en un altre lloc, en allò
que passaria a l’estudi l’endemà a les
sis del matí. Ciutadà Kane era una gran
pel·lícula. La vaig veure nou vegades
abans que s’estrenés als cinemes. Era
un actor impressionant”, afirmà Billie
Holiday. La seva relació es va inter-
rompre quan la cantant va començar a
rebre trucades dient-li que arruïnaria
la carrera de Welles. No estava ben vist
que un blanc i una negra es mostressin
junts en públic.

EXPLICAR LA HISTÒRIA DEL JAZZ
Aquesta fascinació de Welles pel món
del jazz es concretaria, després de
l’estrena de Ciutadà Kane, en un pro-
jecte que va presentar a la RKO i que
duia per títol It’s All True, una pel·lícula
dividida en quatre parts la primera de
les quals, Jazz Story, seria “una història
del jazz explicada a partir de la vida
de Louis Armstrong, amb guió d’Elliot
Paul i amb la col·laboració de Duke
Ellington (compositor i autor dels ar-
ranjaments), d’Armstrong, en el paper

d’ell mateix i de Hazel Scott, que in-
terpretarà a Lil Hardin (la primera
dona d’Armstrong)”. Malauradament,
aquesta Jazz Story no s’arribaria a ma-
terialitzar. De les converses amb
Ellington, però, va sorgir una bona
amistat entre el músic i el cineasta, i
Ellington li dedicaria a Welles com-
posicions com ara Hearsay Or Orson
Welles (The Deep South Suite), el 1946, i
Orson, el 1953.

Duke Ellington, Cab Calloway i Or-
son Welles tenien, doncs, prou temes
per iniciar una conversa que ja només
podrem imaginar. Un diàleg en què
potser es va parlar d’altres projectes
que mai veurien la llum. I mentre tots
tres xerraven en aquell teatre de Nova
York, hi havia a Saint Louis un jove,
Miles Davis, que començava a fer els
primers passos en el món del jazz i que
havia escoltat les cèlebres emissions
radiofòniques del Mercury Theater
d’Orson Welles... En les seves memòri-
es escriuria: “Vaig aprendre el meu
fraseig sentint Frank Sinatra, Nat King
Cole i Orson Welles”.
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Paraules d’amor...
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“P
araules d’amor, senzilles i
tendres. No en sabíem més,
teníem quinze anys...”, diu
una de les moltes cançons de
Joan Manuel Serrat amb es-

pai propi en l’imaginari col·lectiu. I aquest
mateix sentiment universal, l’amor, és el
que ha volgut fer arribar als seus lectors
l’editorial Eumo, de Vic, coincidint, més o
menys, amb el primer miler de títols publi-
cats. Com dir-li a un lector que l’estimes?
Amb paraules d’amor. Qui són els especia-
listes a dir-les? Els poetes, esclar. Per tant, els
responsables de l’editorial van encarregar
una tria de paraules d’amor, algunes de
senzilles, d’altres de tendres, però que tam-
bé admeten molts més adjectius, escrites per
poetes que, en els casos més joves, pràctica-
ment dupliquen els quinze anys, i, en l’altre
extrem, fa anys que es van plantar: el seu
record en una edat permanent i els seus
cossos a la terra del cementiri.

L’omnipresent Sam Abrams ha estat
l’encarregat de fer l’antologia T’estimo... Més
de cent poemes d’amor i de desig, quart número
de la col·lecció Calaix de Versos, dirigida pel
mateix Abrams, Jaume Subirana i Víctor
Sunyol.

La mecànica del volum (que prepara la
segona edició), un cop feta la selecció, és
pràctica: inicia el recull un poema de Fran-
cesc Parcerisas, Festeig, “que planteja les ur-
gències de l’amor jove”, i el clou un de Joan
Vinyoli, Entre vels d’esperança, “escrit des de la
clarividència de la vellesa”, com ens explica
Abrams; enmig, i per rigorós ordre alfabètic,
un poema per autor fins a completar el total
de, si no m’he descomptat, 130 peces. Tot i
l’espectacularitat de la xifra, no hi són tots
els que són, però sí tots els que estan i el
curador s’afanya a aclarir per què alguns no
hi són: “Absències delirants com Josep Car-
ner o altres no obeeixen a la voluntat de
l’antòleg sinó a la dels representants legals
dels seus llegats literaris”... ai, carai!

Com que transcriure la llista no té sentit
i citar-ne uns quants pot crear un greuge
comparatiu, m’atreveixo a proposar-vos un
joc. «Vaig aixecar la tassa de cafè / con-
duint-la / des de la taula als llavis com si res
/ i ni tan sols / em va tremolar el pols. //
“M’alegro molt per tu”, vaig dir-li mentre /
un estrèpit de vidres que es trencaven / ro-
dava dintre meu...». De qui és aquest poema?
Quin premi hi ha en joc? Uf... “L’honor és el
premi més alt”, va dir Tisaure de Germíneda
(segle III aC), mentre fugia de nit després
d’haver apunyalat sa mare per l’esquena.
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