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JOAQUIM RABASEDA

La música
invisible
Un documental capta un rostre diferent de Barcelona i la música

Hi ha una definició de músic que
redueix aquesta professió a la
practica de l'instrumentista. En

ella, l'instint i la sensibilitat estan sub-
jugats a una explicació que obliga l'es-
sencia de l' ofici i de la personalitat
artística a tocar un instrumento A par-
tir d'aquesta base fonamental, elabo-
rada conjuntament amb els repertoris
assignats a cada instrument i a la va-
rietat d'agrupacions que existeixen, s'ha
estructurat la diversitat d'individus que
identifiquem com a músics. Així estan
construídes, en la nostra cultura, les
proposicions engrunadisses que ens Ian
distingir un pianista classic d'un trom-
bonista de jazz o d'un violinista tradi-

ciona!, per posar tres exemples. Segons
la definició, tots tres són músics i ho són
diferentment. Pero en realitat, aquesta
definició deixa alguns elements als mar-
ges i ha conduít a la discriminació nega-
tiva d'unes quantes practiques sonores
i musicals, perque és una concreció espe-
cífica que porta a l'expulsíó de l'altre i
a la indiferencia per aquells que, segons
la propia mentalitat i quotidianitat, no
encaixen en I'autosuficíencia ególatra
de pensar la resta a partir d'un mateix
i a partir d'aquells que se'ns assemblen.
Vet aquí les dificultats que sovint enca-
ra ten en alguns professionals del cant
per defensar que ells també són músics,
perque alguns poden ser reticents a

entendre l' artifici de la veu
trument. Doncs bé, aques
conceptualment Iragíl no es
en els diccionaris ni en les a..~~~
la utilitzen els músics i els -
per parlar, per comunicar-se..
dre's, Apareix necessáríarz
algú afirma «sóc músic» - 1.<-~-'=l.._~
ment algú altre li pregunta
trument toques?».

Fendre definicions com ""-.,.....•=-_
un deure del coneíxernenr. _-
ta pas de ser iconoclasta ni e~:::::-:::::=
les de manera ir reflexiva. -
a copsar la meravella de fe'
tradiccions que rau en la -
idees i que tota practica i ~-~-'r~--
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sió té. Els músics catalans de princi "-
de segle XXI estem de sort. Perqué darre-
rament hi ha hagut unes quantes opor-
tunitats per repensar-nos i per fer-ho
visiblement, per corieixer-no i per
donar-nos a coneíxer, Un bon exemple
d'aixó són elllibre i la pel-Iícula dEva
Vila que surten al mercat aquest mes
de desembre i que comparteixen el
mateix títol: B-side: la cara b de la músi-
ca a Barcelona. L'un i l' altra són el resul-
tat de seguir músics per la ciutat durant
un any amb la finalitat indirecta i gens
intencionada, potser ni tan sols cons-
cient, de desvetllar la riquesa de sígní-
ficats i d' entramats socials que hi ha
darrere la definició de músico Tot ple-
gat ha estat possible grácíes al suport
de l'Institut de Cultura de Barcelona,
de l'Institut Ramon Llull. de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i d'Eix Films. i
a l'Interes i la intel-ligéncia adminis-
trativa de Martí Perramon. tecnic de
cultura de I'ICUB quan va presentar-
se el projecte que ara veu la llum en
una pellícula i un llibre.

Eva Vila ha rastrejat els passos i les
converses de diferents músics fora de
l'escenari. La majoria de gentno reco-
neíxera cap rostre ni sera capac d' as-
signar-los un nom. Vila s'ha interessat
per aquells de qui no es parla. I ho ha
fet sense deixar que cap prejudici ni
conceptualització previa orientés el seu
discurs, deposant-lo confiadament
en les coses que la realitat li díctava,
actuant com una mena de j1iineur amb
cameres i mícrófons, L'enregistrament
del dia a dia li ha perrnes més tard, amb
la col-Iaboració entregada de PoI Pon-
sarnau, evocar poeticament aquest
món soterrat de Barcelona que ha resu-
mit amb l'expressió «cara b», un terme
habitual de la reproducció domestica
de la música que s'está deixant d'usar
en les últimes decades i que en certa
manera implica una marginalitat
comercial qualitativa que ha estat mig
reivindicada cultualment per determi-
nats corrents estetícs. La pel-Iícula va
presentar-se a finals d' octubre al cine-
ma Aribau Club de Barcelona en el marc
del VI Festival In-Edít de Cinema i Do-
cumental Musical. Tant el públic com
la crítica i els protagonistes van coin-
cidir en una valoració positiva de la
projecció.

L'Iníci del film proporciona a l' es-
pectador el punt de partida ídeologtc
del relat i el predisposa a la lectura
de le histories que narra. Entre plans
que documenten grues en moviment,

B-side és el resultat de
seguir músics per la
ciutat de Barcelona
durant un any amb la
finalitat no intencionada
de desvetllar la riquesa
de significats que hi ha
darrere el mot músic ,

que fixen en blau la desaparició del vol
dun avió, que tafanegen la serenitat
anónima d' aquells que es de placen en
transport públic o treuen a passejar el
gas. un músic llegeix al eus col· legues
les indícacions pre criptives d'una obra
que han de tocar. Alló fonamental en
la composició que els reuneix entorn
de la partitura és l' atzar i les sorpre-
ses de la realitat. La interpretació de
cada element sera potestat de cadascú.
Ningú no controlara absolutament la
totalitat. Comenca el concert i la imat-
ge d'un grup d'ocells que aixequen el
vol se sobrepasa a una música reitera-
tiva i minimalista. Apareixen sobreím-
preses les lletres del títol i les cameres
abandonen els músics dalt l'escenari.

o hi tornaran fins al final de la pel-lícu-
la, quan també finalitza el concert.
Com una metáfora absent, la desapa-
rició dels escenaris situa al centre de
l'audiovisual els fragments de realitat
empremtats i cosits posteriorment en
el discurs d'una ficció real, a tall de
making off que encadena diverses his-
tories al voltant de la música: la d'una
noia que fa les proves d'accés a l'Esco-
la Superior de Música de Catalunya, la
d'una altra noia que prepara el projecte
de final de carrera al mateix centre, la
d'una altra que hi ensenya, la d'un pro-
fessor que s'emociona en veure culmi-
nada la formació deIs seus alumnes, la
d'un creador sonor que se sorpren de
I'exít de la seva invenció musical, la
d'un tecníc que cerca la millar mane-
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ra de radiografiar el gest d'un violinis-
ta, la d'un trompetista que somia tre-
baIlar amb un dels seus herois, la d'una
vio lista que amaga els llavis rere I'ins-
trument mentre improvisa en públic
proclames rítmiques i rimades en an-
gles sobre el nou president d' América,
De fet, aquest cúmul d'hístóries, recre-
ades Iiterartament. podrien concen-
trar-se en una de sola, talment com si
fossin els quaderns de la vida d'un músic
a Barcelona.

Hi ha un parell de plans curts i amb
poca llum que per mi són el millar de
B-side. Fos quina fos la circumstáncia
que ho va permetre, en un moment
concret la camera enregistra i se cen-
tra en una parella que passeja de nit
prop del port. La seva edat és avanca-
da i caminen pausadament. Els veiem
fragmentaríament des d'un angle lleu-
gerament superior. L'obstacle d'una
reixa ens separa d' ells ..Tot d'una, el so
conjuntat i sec d'un piano comenca
un tema melódicament tallat. La dona
satura inquieta. Es belluga amb un
moviment curt i compassat. Alguna
cosa li ha canviat el pensament. Elposat
del cos la delata. Seguidament es posa
a hallar d'una manera més o menys
sincronitzada amb el so. Abraca dis-
cretament l'home que passeja amb ella.
Un record de sensualitat perviu en
l' abracada. En el seu ball hi ha. algu-
na cosa essencial a la música, alguna
cosa intrínsecament lligada a l'instint
i a la sensibilitat, alguna cosa que pot-
ser desconeixíem i que no ens acaba
d'encaixar gaire amb la nostra defí-
nició de músico És en aquests moments
que la pel-Iícula fen profundament i fa
visible alló invisible de la música i
de la vida, allo que els professors d'íns-
trument insisteixen que esta més enlla
de la tecníca i que als músics encara
ens costa separar de la practica repe-
titiva d'un ofici i del contacte amb un
objecte: la música també és una mira-
da que té memoria i que es resisteix
a la unicitat. Si la ciutat contempo-
r ánia la integren els edificis emble-
ma i els habitatges de barrí, les grues,
les antenes i les obres, la música són
els espais entre els músics i entre aquells
altres músics que la definició margina
i que mornentaniament són visibles en
la pelIícula d'Eva Vila. _
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