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DILLUNS, 16 GENER 2023

Albert Marquès, pianista i compositor

“Jazz i poesiadesd’unacel·la
d’aïllament al corredorde lamort”

Tinc37anys.DeGranollers,als22anysme’nvaiganaraParís,onvaigviuretresanys, idesdefaonzevisc
aNovaYork.Casatambunaartistanovaiorquesa.Tenimdosfills.Faigclassesdemúsicaenunaescola
secundàriapública.Socactivista,denuncioelsabusosdepoderi lluitocontralapenademort.Socateu
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DeGranollers al
bressol del jazz

Se’n va anar de Granollers a

París amb 22 anys. “Sona

molt romàntic, però el pri-

mer any vaig treballar en un

McDonald’s i no vaig poder

tocar. Quan ja vaig aconse-

guir viure de tocarme’n vaig

anaraNovaYork,l’epicentre

del jazz. Vaig passar un any

treballant en restaurants

amb mexicans indocumen-

tatscomjoitocantalmetro”.

Ara és un músic reconegut

que actua als clubs més im-

portants de Nova York i ha

aprofitat aquest reconeixe-

mentperdefensarlacausade

Keith Lamar, afroamericà

queesperalasevaexecucióal

corredor de la mort. Junts,

unavintenademúsicsdejazz

i Lamar com a lletrista i rap-

sodedesdelapresóipertelè-

fon han gravat el disc Free-

dom first,música des del cor-

redor de la mort, que es

presentarà amb un concert

l’1 de febrer al Black Music

Festival deGirona i el 2 aPa-

ral·lel62 (IridiaFest).

LA CONTRA

primer nivell, tots amics, i en Keith posant
paraules a lamúsica des d’una presó demà-
ximaseguretat.

I podien parlar per telèfon sense pro-
blemes?
AlsEUA tot és unnegoci, incloses les truca-
des de telèfon, però sempre depens del ca-
pricidelsguàrdies.

QuinéselmissatgedeKeithLamar?
La necessitat d’humanitzar totes les per-
sones quehi ha a la presó. Enshandit que la
gent que és a la presó són monstres, cri-
minals.

I?
Quan parles amb aquell monstre (en aquest
cas, innocent) i veus que és una persona tan
sensible,humanaipotentartísticament,una
delesconclusionsésquetenimgenttancada
quepodriaaportarcosesalasocietat.Espero
que aquest disc faci preguntar-se a la gent
per a què serveixen les presons. Tot el que
recaptemvapera lacausa.

La pena demort és un tema sobre el qual
esdiscuteixalsEstatsUnits?
En general no és un tema de què es parli, ni
republicans ni demòcrates, prefereixen no
entrar-hi (nodonani treuvots),malgratque
sabemquedesdelsanyssetanta,abansodes-
prés de l’execució, s’ha demostrat que una
de cada nou persones executades era inno-
cent.Ihihaunaltremissatgemoltuniversal.

Quin?
Unacabapreguntant-sequinsentittélaseva
pròpia vida. Un dia enKeith emva dir: Tots
els éssershumanshand’afrontar lamort.La
vidatésentitperquèundiaacaba, ladiferèn-
ciaentrevosaltresallà fora i joésque joensé
la data, i vosaltres jugueu amb la idea de no
saberquanpassarà.

Parlaambell sovint?
Hiparlogairebécadadiadesde fadosanys i
mig. L’he visitat tres vegades i hi anirem a
l’abrilambelsmeusfills.S’haconvertitenun
delsmeusmillorsamics.

Vostèésmestreenuninstitutpúblic.
Sí, una escola fundada per un educador so-
cial on s’utilitza la música com a eina de
transformació i amb realitats molt dures,
l’anypassatdosdelsmeusexalumnesesvan
suïcidar.

Ésvostèunhomecompromès.
QuanvaigconèixerenKeith,ellnosabiaque
era unpoeta i que amb les seves paraules no
només ajuda que es pugui reobrir el seu cas,
sinóapersonesensituacions tambémoltdi-
fícils, esticorgullósd’ell.

Lihanrobat lavida.
Sí,ésalapresódesdels19anys,totaunavida.
Sap explicar amb nitidesa, i ho fa en una de
les cançons, què significa això, i què és néi-
xer i créixeren lapobresa i el racisme.

Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

ComvanéixerFreedomfirst?
Jo visc a Brooklyn, un barri ne-
grepledemúsics i clubsde jazz.
Durant la pandèmia ens ajun-
tàvem un munt de músics i

fèiemconcertsalcarrerperalagentdelbarri
cadadia.

ErentempsagitatsaNovaYork.
Sí, jo anava a totes les manifestacions que
convocavaBlackLivesMatter després de la
mortdeGeorgeFloyd, i elmeuveí i amic sa-
xofonista Roy Nathanson em va parlar de
KeithLamar.

QuiésKeithLamar?
Un pres afroamericà a l’estat d’Ohio que fa
30anysquedefensalasevainnocència.Ésen
unacel·lad’aïllamental corredorde lamort.

Nipati,nimenjadornizonescomunes?
No.EnKeiths’haconvertitenunhumanista,
s’hadedicataquests30anysaestudiarhistò-
ria, sociologia, filosofia i aescoltar jazz.

Dequèse l’acusa?
D’havermatat un guàrdia de la presó. L’Es-
tat va retenir proves que haguessin de-
mostrat lasevainnocència.Lasevaexecució
estàprevistaperal 16denovembredel2023.
La reflexió va sorgir immediatament: i si

protestemabansque elsmatin i nodesprés?
Hapogutvisitar-lo?

Sí, el corredor de lamort és un lloc terrible,
allà els presos són com zombis, persones
fent cua per ser executades que acabendes-
connectant el cervell per no patir tant. En
Keith llegeix i estudia obsessivament per
mantenir-se assenyat. Va publicar la seva
biografiaautoeditada, impactant.

Esvanferamics.
Sí, és un dels intel·lectuals més interessants
queheconegut.Vamposarenmarxaelpro-
jecte Freedom first, música des del corredor
de lamort.

Enquèconsisteix?
Alprincipierenconcertsalcarrer:25músics
de jazz tocant i enKeith recitant per telèfon
en directe la seva poesia des de la presó.
Quan no el deixaven connectar-se posàvem
enregistraments de la seva poesia. Després
la ideaesvaconvertir enundisc.

Quèexpliquen lesseves lletres?
Són comun cop de puny a la cara. Les seves
reflexions són demolidores, no sé si serien
suportables sensemúsica.

Nodeviaser fàcilgravareldisc.
Ha estat una odissea d’un any: 21músics de &$# "#!)('%
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