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El contrabaixista Horacio Fumero

N O M É S J A Z Z

El meu regne
per un contrabaix

P E R E P O N S

D
e ben segur que si a
Shakespeare i a Ri-
card III els hagués
agradat el jazz, el
monarca no hauria

dubtat, a l’hora de salvar el seu
regne musical, a canviar el cavall
per un contrabaix. Tant per la
importància cardinal que té
aquest instrument en els pilars
que fonamenten la solidesa so-
nora del jazz com per la segure-
tat amb què les seves quatre cor-
des compleixen la consigna de
marcar el nord a la resta de tri-
pulants. Brúixola i fonament de
tota estructura sonora, el con-
trabaix és el far que guia fins al
port les sonori-
tats extraviades i
el que traça nous
camins perquè
les notes puguin
enfilar-se cap a
nous horitzons.

De tot això, i
més, en sap, i
molt, Horacio Fu-
mero, tot un gat
vell. Més de tren-
ta anys carregant
aquest instru-
ment armari a
l’esquena li do-
nen crèdit per es-
budellar les qua-
tre cordes que
travessen la bès-
tia en vertical i
exposar un discurs musical per
al qual sobren aquestes i tota la
resta de paraules.

D’alguna manera, però, hau-
rem d’explicar que l’implacable
Isoca –així és com li deien a la
seva Argentina natal– va viure el
seu bateig de foc a les ordres d’un
il·luminat i torrencial Gato Bar-
bieri per, una vegada instal·lat a
Barcelona, va consagrar-se en
plenitud –que no en exclusivi-
tat– a la vida i obra del gran Tete
Montoliu. Bebop, tango, folklore,

cançó i tots els registres sonors
que reclamen una ànima que els
vesteixi per dins han tingut en
Horacio Fumero un aliat, un
còmplice, un activista i un sim-
patitzant.

Com a mínim tres generacions
del jazz a Catalunya i a l’Estat
espanyol el tenen com a referèn-
cia, i això es tradueix en el pri-
mer disc que edita sota la seva
responsabilitat absoluta, Horacio
Fumero. Desde Barcelona (Karonte).
Un d’aquells CD que a un li
agradaria considerar imprescin-
dibles per la qualitat que conté,
la generositat que transmet i la
sinceritat que emana. Bé, i per la

diversitat de convidats i genera-
cions que acull. Coetanis com ara
Lluís Vidal, Jordi Bonell i Carles
Benavent, afillats com ara David
Xirgu, Albert Bover, Gorka Bení-
tez, Carme Canela i Joan Monné,
i gairebé néts com ara Raynald
Colom, Llibert Fortuny i José Re-
inoso. Amb tots aquests noms, i
un emotiu record al mateix Tete
Montoliu (el baix solo de Jo vull
que m’acariciïs), el disc és una sin-
gular desfilada de duets en la
qual Horacio Fumero ha esta-

blert que cada convidat llueixi
composició pròpia. Fidel, com
era d’esperar, a la seva condició
irrenunciable de secundari.

Arribats a aquest punt, és just
destacar els impulsors que han
fet realitat no tan sols l’existèn-
cia d’aquest disc, sinó la consoli-
dació d’una temerària iniciativa
endegada fa quatre anys i que
s’ha concretat en la celebració
d’un centenar de concerts a la
comarca del Baix Llobregat. El
cicle, batejat com a Contrabaix i
apadrinat pel mateix Fumero, és
un d’aquells exemples a seguir
de com crear públic nou alhora
que es dóna mobilitat a l’oferta
musical. Sant Feliu de Llobregat,
Viladecans, Gavà, Esplugues,
Cornellà i Esparreguera són al-
gunes de les localitats que ja co-
neixen de primera mà l’acurada
programació de Contrabaix, per la
qual han passat les millors veus
del jazz del país.

Només calia treure el nas al
concert amb què es van celebrar
les primeres cent actuacions, tot

aprofitant la pre-
sentació del disc
de Fumero, per
valorar l’immillo-
rable ambient
que ha generat
aquesta iniciativa
entre els aficio-
nats i els matei-
xos músics. Va ser
una d’aquelles
nits màgiques en
què es fonen l’es-
cenari i el pati de
butaques amb
uns músics que
no tenen por de
despentinar-se,
de deixar-se anar.
Sense complexos.
Una manera

agraïda i espontània de tornar en
forma de regal musical tota la
confiança que aquest col·lectiu
ha mostrat cap a la qualitat i
l’interès de l’escena jazzística
que ens envolta.

Discos com el d’Horacio Fu-
mero, cicles com Contrabaix i ac-
tituds com la dels músics en
aquella vetllada inoblidable no
sé si acabarien salvant el regne
de Ricard III, però ben segur que,
en el cas que s’estenguessin, fa-
rien la vida més suportable.

I L L E S P E R D U D E S

Or Verd
M I Q U E L D E P A L O L

É
s previsible que un llibre embolcallat amb un
potent aparell de logística intel·lectual i, en tota
la propietat del terme, poètica, conciti la pru-
dència de l’estament crític, essent així, a més,
que passades unes planes de lectura reposada

un s’adona que tal logística no és un embolcall sinó el
llibre pròpiament dit. És tota una declaració de principis
per part de Valentí Gómez i Oliver presentar el seu Or Verd
amb un pronaos de Batllori i citacions de Palau i Fabre,
Borges, Cirlot, Zolla (Elémire) i Clark, tan adient aquesta
com les altres, formant part de l’aspecte –en el sentit
astrològic del terme– secret de l’aventura poètica. Tot
plegat proclama que aquest llibre requereix, literalment
i en tots els sentits, una hermenèutica.

Espero no haver espantat el lector que m’hagi fet la
mercè d’arribar fins aquí, haver fet la impressió que parlo
d’una rajola erudita exclusiva per a estómacs refinats (o
a prova de bomba, depèn com es miri). Perquè Valentí
Gómez i Oliver és un deixeble avantatjat dels esotèrics, i
com en la faula platònica sobre els silens d’Alcibíades,
com els iniciats dels misteris egipcis, com el Luci de Les
metamorfosis d’Apuleu al final de la seva peripècia inicià-
tica sap que les coses terribles, les sagrades, no s’han de
dir amb paraules terribles ni amb retòriques sagrades,
sinó que, barrejades amb foteses, les han de proferir els
clowns, i així la seva veu poètica és humorística, planera,
abastable, quotidiana, tendra, fins i tot de vegades vol-
gudament, sofisticadament abrupta.

Del mestissatge formal entre les maneres directes i els
continguts sapiencials en salta l’espurna alquímica, la que
ens porta a la visió del millor dels mons possibles, segons
Leibniz, el més simple en hipòtesis i el més ric en fenò-
mens, el que ens refereix a la identitas in varietate. Impossi-
ble no fixar-se en l’índex, repartint en cinc parts els cent
poemes del llibre, tota una broma destinada als aficionats
a la numerologia, com ja ho van ser els XLIX Sonets d’amor,
com assenyala Batllori a la vista que no cal tenir gaires
doctorats per veure que 49 –cinquanta menys u, set al
quadrat– és un número tan rodó com 100.

L’humor i la disposició comunicativa de Valentí Gómez
i Oliver culmina, al final del llibre, amb un índex d’en-
dreces, no pas una frivolitat sinó l’última declaració de
principis, la disposició del seu autor a fer aquesta obra
tan singular expansiva al màxim. Quin és, aleshores, l’Or
Verd que invoca el títol? Entreveiem el lleó verd del Sol-
ve-Coagula, la carn del sol emanador del verd –color de
la vida de la terra, de la vegetació–, el color de Khedr, el
conseller dels viatgers de l’ànima, l’Hermes Psicopompus
sufí, la puresa continent, i per tant protectora. La bellesa
explícita del poema contenint-ne el secret profund.

Or Verd em sembla un llibre central en la literatura
catalana actual, una aposta forta que proclama des de
totes les literalitats, des de la fusió essencial del contingut
amb la forma la revelació búdica que convida a exclamar:
“M’he despertat!”. No tots els lectors ho faran, i encara
estarà bé que no tots ho pretenguin, però tots hauran
d’admetre la total coherència del plantejament i la for-
tuna del resultat.
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