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Bateristes
P E R E P O N S

O
bservatori. La bateria és l’únic instru-
ment inventat pel jazz. Un derivat mo-
dern de les percussions africanes creat
inicialment per marcar el temps dins
l’estructura d’una peça musical i que,

partint de les seves funcions més bàsiques, va es-
devenir un element clau per dotar d’una solidesa
de base els gèneres pop i rock sorgits durant la
segona meitat del segle XX. En el cas concret del
jazz, un seguiment de les diferents transformaci-
ons que ha sofert la bateria ens permet constatar
la justificada evolució d’aquest llenguatge al llarg
de la seva existència. Els que ho han fet possible
han estat els mateixos bateristes: des de Gene
Krupa fins a Max Roach, passant per Al Foster, El-
vin Jones i Art Blakey, entre moltíssims més.

Al nostre entorn més immediat, i amb el permís
de Jordi Rossy, són bàsicament dos els bateristes
que sobresurten per joventut, qualitat, atreviment
i diversitat: David Xirgu i Marc Miralta.

La primera menció correspon a David Xirgu, un
d’aquells músics de talla menuda que aparenten
poca cosa però que quan prenen posicionament
del seu càrrec es transformen en uns autèntics
monstres que esperonen la creativitat tant dels
músics que acompanyen com la seva pròpia. Dis-
cret, subtil i inesgotablement versàtil, Xirgu re-
presenta l’antítesi per a tots aquells que pretenen
associar la bateria amb la força i la contundència
d’una proposta sonora. Ja sigui amb els projectes
que lidera o amb les que fa com a sideman, Xirgu
parteix del convenciment que les prestacions del
seu instrument són infinites. Una idea que aplica
des de la rereguarda sense el més petit afany de
protagonisme, com si allò que pretengués fos
passar inadvertit, però que obté uns resultats que
serien impensables si no arriba a ser per la seva
participació. Coixí de seda per a la veu de la seva
estimada Carme Canela, Xirgu és la personificació
musical del menys és més.

Marc Miralta, per la seva banda, es va donar a
conèixer en primera instància liderant una cu-
riosa formació en què músics nord-americans
guarnien els grans del bebop amb la vestimenta
dels pals flamencs –New York Flamenco Reuni-
on– i ara acostuma a acompanyar el pianista
Chano Domínguez com a integrant d’un trio que
completa el contrabaixista barceloní, que viu a
València, Mario Rossy. Fresc i polifacètic, el seu
estil transmet una lleugeresa i una alegria gens
habitual entre els bateristes i la seva projecció
internacional se l’ha guanyat a pols com a
membre de ple dret de l’OAM Trio que l’ha unit
als músics Omer Avital i Aaron Goldberg. Miralta
és un baterista que convida a l’optimisme i la
desinhibició, dues qualitats que engrandeixen
encara més el seu catàleg de virtuts.
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S O B R E E L S T R O B A D O R S

Paraula imatge contingut
A N T Ò N I A C A R R É

E
l mot, el so i la razo, és a dir, la paraula, la
música i el contingut o l’argument, són els
tres ingredients que barrejaven amb habi-
litat els homes i les dones que componien
poesia trobadoresca als segles XII i XIII, se-

gons com tan llunyans dels nostres gustos i inte-
ressos. Amb la intenció d’aproximar-nos la cultura
dels trobadors i tot el seu món va néixer la revista
Mot So Razo, publicada pel Centre d’Estudis Troba-
dorescos de Castelló d’Empúries i des del número 2
excel·lentment coordinada per Miriam Cabré des de
la Universitat de Girona.

L’adverbi que té a veure amb l’excel·lència no és
pas retòrica: la revista ha sabut trobar el registre
lingüístic adequat per a la divulgació, utilitza un
disseny que combina una bona tipografia amb
imatges que enriqueixen el producte sense abando-
nar, però, la sobrietat del conjunt i, sobretot, basa
els seus articles en un rigor científic que converteix
Mot So Razo en un producte cultural molt atractiu
per als estudiant universitaris i per al pú-
blic en general. En aquest sentit, els col-
laboradors d’aquest número 3 són un
exemple de com volen divulgar la cultura:
s’hi barregen articles de professors uni-
versitaris de mèrits investigadors indiscu-
tibles amb articles de joves que tot just
inicien la seva trajectòria, però que ho fan
amb bon peu.

La revista s’obre amb un treball de Jau-
me Turró que repassa l’ambient en què va
néixer i va evolucionar la lírica catalana
des de l’època de l’acceptació de la tradició
trobadoresca a la Corona d’Aragó fins a la
brillantor de la cort d’Alfons el Magnànim.
Una visió panoràmica esplèndida que
constata la importància de la cort com a
promotora de cultura! Continua amb un
article d’Enric Bassegoda, que presenta
dades desconegudes fins ara sobre dos
poetes del XV fills de Castelló d’Empúries,
i un altre de Joan Ferrer sobre els orígens
del català literari i el normativisme de l’occità dels
trobadors. El dossier de la revista, La vida al mar a
l’Edat Mitjana, reuneix tres articles que, l’un al costat
de l’altre, ens proporcionen una àmplia visió de la
vida quotidiana dels homes de mar i de les activitats
marítimes medievals, que eren el comerç i la guerra.
A partir de l’anàlisi del perfil dels metges o barbers
que viatjaven per mar, l’article de Lluís Cifuentes
presenta els problemes de salut que els viatges
plantejaven als homes medievals (de dones se
n’embarcaven ben poques) i els remeis més òptims
per combatre el mareig, el cansament, etcètera.
Jordi Lorca explica diverses estratègies de la guerra
marítima a partir del Tractat de la guerra, de Francesc

Eiximenis, i Elisa Varela tanca el dossier amb un
interessant treball sobre els corsaris i els pirates que
solcaven la Mediterrània medieval no sense crear
problemes, com va ser el cas d’aquells corsaris ca-
talans que van assaltar una nau catalana perquè la
van confondre amb una d’enemiga, com explica
Ramon Muntaner en la seva crònica.

La funció divulgativa de Mot So Razo podríem dir
que s’acaba aquí. Però si algú vol aprofundir en
qualsevol dels temes tractats ho pot fer fàcilment,
perquè cada article es tanca amb unes referències
bibliogràfiques que permetran fer el salt cap al ni-
vell de profunditat que es vulgui. A més a més, la
revista es completa amb unes notes bibliogràfiques
prou àmplies que donen notícia de llibres relacio-
nats amb la cultura catalana medieval que també
podran servir-nos de guia si decidim continuar el
nostre viatge per altres mars.

La revista Mot So Razo presenta sis articles que
combinen la visió panoràmica d’una època o d’un

aspecte de la nostra cultura amb l’aportació de no-
ves dades que provenen de descobriments docu-
mentals i de textos inèdits. Rigor científic i voluntat
divulgativa, vet aquí dos conceptes que casen a la
perfecció en aquesta ocasió i pels quals hem de fe-
licitar les institucions promotores de la iniciativa: el
Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries i la Universitat de Girona. La
feina ja està feta, ara només cal que totes les llibre-
ries del nostre país la tinguin en un lloc destacat
perquè pugui temptar fàcilment les ànimes predis-
posades a capbussar-se en les seves aigües. I és que
la revista no es mereix, de cap de les maneres, passar
desapercebuda!
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