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Mirador

Quan a Jakob von
Gunten li demanen
com li va a l’Institut

Benjamenta no dubta a
afirmar que s’hi aprèn poca
cosa. Ell, però, és feliç amb
els nous amics i els ger-
mans-professors Benja-
menta. És de família aristo-
cràtica, ho té tot al seu
abast i, no obstant, com
Thomas Bernard als setze
anys, decideix anar en la di-
recció oposada. La novel·la
de Robert Walser Jakob
von Gunten, llegida arran
de la imminent adaptació
teatral que n’ha fet Toni Ca-
sares per a Temporada Alta
i la Sala Beckett, és un tast
metafòric de la vida de
Bernhard. Walser la va pu-
blicar a primers del segle
XX i parla de Berlín. L’aus-
tríac, mig segle més tard,
preferiria renunciar a la
vida correcta que li oferia la
funcionària de l’oficina de
l’atur de Salzburg i marxar
al pitjor barri de la ciutat, a
treballar en un soterrani.

Segurament, el proble-
ma que pateix la cultura ca-
talana és que no ha paït ni
Walser ni Bernhard –El so-
terrani està publicat a El Sa-
lobre i Anagrama–, per no
parlar de Bauçà, i només
somia en les subvencions,
sobretot els que s’han criat
sota l’influx de J.M. Caste-
llet, que deia l’altre dia en
aquest diari que n’estàvem
massa pendents, dels ajuts
oficials. Hi ha tota una gene-
ració de catalans que ni les
ha tastades, les famoses
subvencions. Si ni els ajun-
taments volen teatre inde-
pendent, després d’haver
escurat tot el pressupost en
grupets de pop presumpta-
ment de masses.

Sort que existeix la inici-
ativa privada, que hi ha
Temporada Alta, Ibercà-
mera, el Festival de Jazz de
Barcelona. En una setmana
hauran passat per aquest
país Peter Brook, Valeri
Gergiev, Wayne Shorter,
haurà estrenat espectacle
Marta Carrasco... ¿N’hem
fet gaire cas? Diners ben
invertits. En la direcció
oposada. No en la de la
massa. Sí, aquí s’aprèn
poca cosa.

Aquí
s’aprèn
poca cosa

Carrasco, Shorter,
Brook, Gergiev,
van en la direcció
oposada

Andreu
Gomila

Bruce Lundvall dirigeix Blue Note des de mitjans dels anys vuitanta després d’haver-ho fet amb Elektra ■ MIQUEL ANGLARILL

Lundvall tria els
músics en funció
de l’originalitat i
la visió artística, i
busca que no
siguin efímers

“Buscolongevitat
musicaliveupròpia”

El president de Blue Note, Bruce Lundvall, explica a Barcelona
els 70 anys del cèlebre segell de jazz, “el més bo de la història”

David Castillo
BARCELONA

El president de Blue Note
Bruce Lundvall fa avui una
conferència(19hal’Institut
d’Estudis Nord-americans)
sobre els 70 anys del segell,
ambpresentaciódeBobBlu-
menthal i dins la programa-
ció del Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona.

El catàleg de Blue Note va
dels clàssics Billie Hollyday
i Duke Ellington fins a figu-
res actuals com Cassandra
Wilson, Norah Jones i els
emergents Gonzalo Rubal-
caba i Eliane Elias. Enmig
de tots ells, el gran aparador
del jazz i les tendències més
influents musicals del segle
XX. Lundvall no té dubtes:
“Blue Note és el segell més
bo de la història; quan era
jove ja comprava els seus
discos”. Ell mateix va ser un
revulsiu quan s’hi va incor-
porar a mitjans dels vuitan-

ta, provinent d’Elektra, i ha
tingut èxits notables: “La
primera vegada que Norah
Jones va entrar al meu des-
patx va interpretar tres
cançons de jazz. En sap
molt, però vol ampliar pú-
blics. Ella va canviar total-
ment el panorama de Blue
Note pel triomf espectacu-
lar. Després que signés amb
nosaltres, tothom volia fit-
xar i ho vaig haver d’evitar.

Hem d’anar amb cura i cui-
dar els nostres músics i gent
jove com Amos Lee. De la
mateixa manera que Alfred
Lion –fundador de Blue
Note– tenia Jimmy Smith,
sempre es necessiten èxits
comercials per continuar el
negoci. El primer que em va
dir Lion el 1985 és que si no
em preocupava per guanyar
diners ens tancarien. Per
sort, el primer disc, de Stan-
ley Jordan, va vendre mig
milió de còpies”.

Clàssica i jazz
En el llibre commemoratiu
dels 70 anys de Blue Note,
Lundvall explica que l’en-
cert arriba quan tries els
músics adequats. Li pregun-
to quin criteri aplica i em
respon ràpid: “Originalitat i
visió artística. No és qüestió
de ser comercial sinó de
futur. També la composició.
Busquem artistes que tin-
guin longevitatmusical iveu

pròpia, que no siguin efí-
mers. La indústria discogrà-
fica treballa a curt termini.
No és la nostra línia”.

Lundvall insisteix en el
descobriment de Jones per-
què era jove i ningú cantava
com ella, com havia passat
amb Dianne Reeves. Matisa
que són personalitats que
no són revolucionàries però
síevolucionàries. Sobre si el
jazz és una música minori-
tària, ens diu: “Sí i no. És un
tres o quatre per cent de la
quota de mercat, però la bo-
nanotíciaésquehihamolta
gent nova de qualitat i inno-
vadors”. Quan li comento
que les escoles de jazz estan
al costat de les de clàssica,
inicia una llista fulgurant
d’universitats americanes
que tenen departaments de
jazz,entre lesquals Indiana,
UCLA, Boston...

La vigència i vigor de
l’estil es troba amb les difi-
cultats de la indústria per

sobreviure,malgratelsèxits
de les vocalistes: “El futur és
brillant pels grans músics
ques’incorporenipelsqueja
tenim. El mercat és difícil.
AlsEstatsUnitshemperdut
moltes botigues de discos,
però internet no ha substi-
tuït del tot la venda de jazz.
Els estudis ens diuen que
només en un quinze o setze
per cent. Les botigues que
queden no tenen tot el catà-
leg. El repte és aprendre a
vendre per internet. La gent
jove no compra discos, per
tant cal trobar el mecanis-
me per continuar. El jazz és
viu. Hem de recordar que
sempre hem tingut públics
minoritaris, a excepció dels
anys trenta i quaranta. Els
nens que aprenen instru-
mentsmusicalssónelpúblic
del futur. El jazz és una part
petita del negoci musical,
però amb sorpreses com
DianaKrall,quehavenutun
milió de discos”. ■


