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Coberta d’una de les pel·lícules Scopitone de Lou Rawls
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Al vespre, quan el sol es pon
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P
otser va ser un dilluns i,
com diu la cançó, They Call It
Stormy Monday (But Tuesday’s
Just as Bad) (L’anomenen dilluns
turmentós, però el dimarts és

igual de dolent). Potser era al vespre,
quan el sol es pon, In the Evening
When the Sun Goes Down, com han
afirmat tants cantants de blues. Sam
Cooke i Lou Rawls circulaven en
cotxe per una carretera dels Estats
Units. Era l’any 1958, i aquells dos
joves que es coneixien des de l’escola
a Chicago, on cantaven amb els Tee-
nage Kings of Harmony, feien una
gira pel sud del país. Sam Cooke era
una estrella emergent –com a can-
tant de gospel i amb
el seu primer èxit
You Send Me– i Rawls
havia participat en
diverses formacions
vocals, com The Pil-
grim Travelers, i
s’havia allistat a l’e-
xèrcit: el sergent de
paracaigudistes
Rawls.

El circuit del gos-
pel es regia per con-
sideracions molt es-
trictes i qualsevol
de les seves estrelles
que caigués en la
temptació d’enre-
gistrar cançons se-
culars es veia im-
mediatament exclo-
sa de les discogràfi-
ques, emissores de
ràdio i esglésies.
Sam Cooke ja havia
donat aquest pas i
Rawls es disposava a
donar-lo empès pel
destí. En aquella
carretera, l’automòbil en què viatja-
ven es va estavellar contra un camió.
Cooke només va patir ferides lleus,
però un tercer passatger va morir i a
Rawls el van donar per mort a l’am-
bulància camí de l’hospital... Va es-
tar dies en coma i va trigar més d’un
any a recuperar-se. “Començo a veu-
re la llum...”, com diu la cançó.

Un cop restablert, Rawls va re-

prendre la seva carrera actuant en
qualsevol club que li obrís les portes.
Eren actuacions en les quals enca-
denava els estàndards que havia in-
corporat al seu repertori amb mo-
nòlegs amb què es guanyava l’aten-
ció del públic, sermons laics inspi-
rats en els que havia après de nen a
la parròquia.

DESCOBERT PER UN CAÇATALENTS
Va enregistrar alguns discos senzills
i fins i tot dues pel·lícules Scopitone,
curtmetratges musicals en 16 mm i
en color que es projectaven en juke-
boxes equipats amb una pantalla, in-
ventats a França i comercialitzats als

Estats Units durant els anys 60 per
Debbie Reynolds. Fins que el va des-
cobrir un caçatalents de Capitol Re-
cords i el va dur als estudis d’enre-
gistrament el febrer del 1962. Re-
colzat pel trio del pianista Les Mc-
Cann, amb Leroy Vinnegar al baix i
Ron Jefferson a la bateria, Rawls va
interpretar Stormy Monday, God Bless
the Child i I’d Rather Drink Muddy Wa-

ter, entre d’altres temes que confi-
guren una de les joies indiscutibles
del jazz vocal. Amb la seva rica veu
de baríton, i la seva confessada ad-
miració per cantants com ara Billy
Eckstine i Bullmoose Jackson, em-
bolcallada constantment per la con-
tundent rítmica de McCann, Rawls
va demostrar que veritablement ha-
via vist la llum.

A aquell espectacular inici –con-
firmat amb un disc en directe, Live!,
el 1966– seguirien al llarg de la seva
carrera alts i baixos notables i es-
tranys trencalls i dreceres, com si el
seu accident li hagués fet témer per
sempre enfilar una carretera recta.

Es va decantar per
un repertori de
R&B, la seva popu-
laritat va pujar com
l’escuma quan es va
convertir en una de
les estrelles del so
Filadelfia i va de-
caure amb l’oblit
d’aquest, però des
d’aleshores, a força
de Grammys i gales
ha aconseguit man-
tenir una notable
popularitat. Ha par-
ticipat també en sè-
ries de televisió
–com Fantasy Island,
aquella protagonit-
zada pel nan que
Gurruchaga va con-
vertir en un Felipe
González desgastat
pel poder–, ha po-
sat veu a personat-
ges de dibuixos ani-
mats –els Rugrats,
per exemple– i ha
actuat en pel·lícules

com Leaving Las Vegas. Al marge de
tan diverses activitats, però, la seva
veu continua sent una de les poques
que poden enfrontar-se al repertori
religiós del gospel, al blues, el jazz i el
soul amb devoció, convicció i ener-
gia, una de les poques veus que po-
den fer reviure les balades més clàs-
siques al vespre, quan el sol es pon,
sense caure en els tòpics.
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Pell de poema
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D
iuen que de les il·lusions també
es pot viure, però és fals. L’e-
nergia, la fe, l’orgull, la fermesa
i tantes motivacions que ens
poden conduir fins a la il·lusió

que cadascun de nosaltres ens hem plan-
tejat com a objectiu, sí que ens fan viure. O
potser no ens deixen morir.

D’històries de lluites ferotges i victòries
impensades contra l’impossible n’hi ha de
tots colors. En molts casos, el que per a
nosaltres és inabastable, no ho és per a al-
tres, d’aquí que siguin batalles personals i
de vegades incompreses. Fa poc he conegut
un cas, modest i exemplar alhora, de com
plantar cara a l’adversitat. Carme Catà és
una senyora molsudeta i perfumada que, si
no fos pels miracles del tint, fa temps que
pentinaria cabells blancs. Tot i que sigui un
tòpic, té un esperit alegre i vitalista que
s’adapta als nous temps amb la collita del
passat ben guardada al rebost de l’ànima.
Et mira als ulls quan et parla i quan saluda
fa petons, no es limita a fregar les galtes.
Però a tot això encara hi falta una dada:
Carme Catà és una poeta.

Publicar mai no és fàcil. I encara menys
quan tens pocs o cap padrí, quan la teva
obra és digna, correcta, bona, però no té el
ganxo de la provocació, ni el risc de la in-
novació, quan la teva edat no permet so-
miar l’editor a adjudicar-se la medalla
d’haver descobert una nova veu, quan no
tens prou diners per subvencionar-te una
autoedició..., llavors, publicar gairebé és
impossible. Gairebé. Carme Catà ho ha
aconseguit després de molta brega i el seu
fruit ha estat Arbre del temps (Edicions Con-
grés), un recull de poemes il·lustrat per
Rosa Galceran i prologat per Josep Colet.
Catà és una rapsoda radiofònica experi-
mentada i un dels motors del grup poètic
Poesia Viva que, des de fa 25 anys, es reu-
neix setmanalment per viure la poesia,
pròpia i aliena.

Els poemes de Carme Catà, sensibles i
emotius (si no només serien rimes i no po-
esia), són breus i variats: n’hi ha de reivin-
dicatius, de romàntics, de nostàlgics, de
dedicats, de folklore català... En aquests
versos, el temps té plecs i l’ànima està feta
a peces, els matins són de canyella i els
poemes es fonen al sol. Val la pena llegir-los
i lloar l’esforç creatiu i la perseverança que
ens els ha posat a les mans: “No hi ha racó
per al plor / dintre la meva persona, / per-
què ara les meves hores / viuen en la teva
pell”, en una pell de poema.
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