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Julio Cortázar era trompetista vocacional
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Els tres minuts de Bix
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Bix és el primer
solista blanc de
la música negra

F
a unes setmanes, en anun-
ciar-se la imminent apari-
ció del primer volum de
l’obra completa de Julio
Cortázar editada per Círcu-

lo de Lectores/Galaxia Gutenberg, es
va difondre ràpidament l’existència
d’un conte inèdit. Du per títol, sim-
plement, Bix Beiderbecke, i
els lectors de Rayuela hi
reconeixeran tot seguit
un dels ídols del Club de
la Serpiente. Els admira-
dors de Cortázar, trom-
petista aficionat –“Sí, en
verdad toco la trompeta, pero
sólo como desahogo. Soy pé-
simo”, confessà–, hi iden-
tificaran el seu mestre. I
els aficionats al jazz re-
memoraran una figura
mítica, el primer solista
blanc de la història de la
música negra.

Nascut el 1903, Leon
Bix Beiderbecke va for-
mar part de diverses or-
questres locals a Iowa i
aviat se li va reconèixer la
seva qualitat inusual com
a trompetista d’una for-
mació blanca. Alcoholit-
zat des de molt jove, es va
traslladar a Saint Louis i
Nova York i, després de
col·laborar en diversos
grups amb el saxofonista
Frank Trumbauer, acabà
formant part de l’orques-
tra de Paul Whiteman i
morí als 28 anys, conver-
tit ja en una llegenda. Al
nostre país, com recorda Alfredo
Papo, els seus discos es van comer-
cialitzar amb l’apel·latiu d’orquestra
excèntrica.

Segons Boris Vian, la manera de
tocar de Bix és tan característica que
se’l reconeix de seguida pel timbre,
la sonoritat i un fraseig radicalment
personal, allunyat del de Louis
Armstrong que copiaven tots els
trompetistes de l’època. Com Cortá-
zar, Vian va sentir una veritable
passió pel llegendari Bix Beiderbec-
ke i va signar la traducció francesa

de la novel·la The Young Man With A
Horn,de Dorothy Baker, inspirada en
la biografia de Bix.

Per la seva condició d’escriptors,
de trompetistes i d’apassionats del
jazz, Cortázar i Vian veien en aquell
jove músic blanc nord-americà un
referent ineludible, el mirall a tra-

vés del qual, com Alícies, podrien
accedir al món del jazz. Bix Beider-
becke disposava de tots els elements
necessaris per bastir una llegenda:
un jove músic genial menyspreat

per uns pel color de la seva pell i per
altres per la seva música, que ofegà
en alcohol el seu dolor i la incom-
prensió de què era objecte, a cavall
de dos mons, de dos universos en la
geografia mítica de la música po-
pular nord-americana. Com Elvis
Presley. Com Chet Baker.

Bix Beiderbecke reviu
en les nobles escriptures
de Cortázar, Vian i Baker,
i també en altres textos
més subterranis, com The
Ghost of Bix Beiderbecke (El
fantasma de Bix Beiderbecke
), un relat policíac signat
per Benjamin Rayder
–encapçalat amb una cita
del mateix Bix: “Aniria a
l’infern per sentir una
bona orquestra” (i molts
de nosaltres també, ens
permetrem afegir)– o el
conte de terror The Night I
Saw Bix Beiderbecke Playing
On The Corner Of Fifth Ave-
nue and 53rd (La nit que vaig
veure Bix Beiderbecke tocant
a la cantonada de la Cinque-
na Avinguda i el carrer 53),
de Ron Goulart.

Aquells que admiren
l’obra de l’autor de Rayu-
ela, El perseguidor i La vuelta
al día en ochenta mundos,
tenen una cita obligada
amb aquesta monumen-
tal edició de la seva obra
completa i no desvelarem
aquest conte inacabat que
havia quedat en un calaix
de Cortázar. Només una

pinzellada. Si Nick Hornby confessa
a 31 Songs que sempre anhelà perdre
la virginitat escoltant Samba pa’ ti,
de Carlos Santana, en el conte de
Cortázar, la protagonista es lliura al
seu amant al so de Royal Garden Blues,
de Bix Beiderbecke. Quan aquest li
reclama “empezar de nuevo”, ella exi-
geix: “Antes volvé a poner el disco”. Les
dues versions que d’aquest tema
enregistrà Beiderbecke, una el 1924
amb els Wolverines i l’altra el 1927
amb el seu Gang, no arribaven als
tres minuts.
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E
n uns moments en què el nostre
món, petit i de vegades digne, es
debat entre el nacionalisme i el
progressisme, entre si Ronaldinho
és imprescindible o totalment im-

prescindible, en definitiva, entre Pint i Valde-
mor i tota la seva cort de derivats –la vida és
un laberint de bifurcacions que ens condem-
na a ofegar-nos en la incertesa perquè no po-
dem tornar enrere i comprovar si l’opció re-
butjada és millor que la triada–, han apare-
gut dos poemaris diferents i, en certa manera,
complementaris: El benestar (Proa), de Sebastià
Alzamora, i Contra els poetes (L’Esguard), de
Ferran Anell.

Alzamora, poeta, novel·lista, editor i arti-
culista imparable, va guanyar els Jocs Florals de
Barcelona amb un híbrid entre la lírica i la
narrativa; la tècnica de la primera i la trans-
missió de continguts de la segona. Tres per-
sonatges (Roberto, Marta i Jaume) desfilen
pels poemes empesos pel desencís còmode i
estúpid que provoca l’Estat del benestar. Sexe,
amb la bellesa amarga que provoca la porno-
grafia sensible, referents culturals, recerca
dins la foscor, icones religioses, peixos espasa
i, òbviament, molt més, és el que ens ofereix
Alzamora en uns poemes que es clouen amb
la imatge d’un home sol, en mig d’una nit de
tempesta, però que camina, torna a casa per-
què “hi ha una llum que mai no s’apaga”... i
no és la del despatx del Pardo.

Anell no és gaire conegut, potser perquè el
para un excés d’humilitat. El 1991 va guanyar
el premi Vila de Martorell de poesia amb Qui
t’ha fet el dany, Billie Holiday? (Columna), des-
prés van venir Home amb blues (Columna,
1992) i Amics meus (premi Salvador Espriu de
Calafell, El Mèdol, 1999). Ara ens presenta
Contra els poetes, publicat per L’Esguard, la llo-
able, jove i única editorial de Santa Coloma de
Gramenet. Aquest últim llibre, editat en ver-
sió bilingüe amb traducció al castellà d’An-
drés González, enllaça amb la línia marcada
pels dos primers, en què treuen el nas el blues
i el jazz, el sexe, la violència, borratxos amb el
rostre de Bukowski, bars, vòmits, lluita i
nàusea. I càrregues d’odi social urbà: “Si
penso en la gent / el primer que se’m ve / al
cap és la / paraula metralleta”.

Tant el benestar d’Alzamora com el clam
d’Anell contra els poetes juguen amb l’ambi-
güitat. Tots dos llibres, però, ens provoquen
benestar i ens mostren que, contra els poetes,
es viu pitjor.
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