
JAZZ i CINEMA, Love Story

1- INTRODUCCIÓ – Paco Cama i els Jazz som aquí
a. Francesc Cama i Aliu va ser un músic palamosí de qui es diu que va ser l’introductor

dels instruments de Jazz a la vila. 
Com a pianista va acompanyar les projeccions de pel·lícules en el cinema Ideal.
Òbviament, estem parlant de l’època “del cinema mut”, quan les pel·lícules no tenien
so i, per fer la projecció més amena, un músic, generalment pianista, acompanyava
les imatges en directe. El Jazz, també anomenat a casa nostra “ballables americans”,
era la música de moda, així  que els Foxtrots, els Xarlestons o els One Step que
sortien dels dits d’en Paco Cama van acompanyar les peripècies de les primeres
estrelles del setè art. 
En  Paco Cama també va liderar l’orquestrina Jazz som aquí des del seu inici, l’agost
de 1930, fins a la seva dissolució el juliol de 1936, a causa de l’esclat de la guerra.
En el seu llibre Cobles i Orquestres de Palamós (1843-2014), en Lluís Mercader diu,
parlant dels Jazz som aquí, “La música de les pel·lícules americanes de l’època eren
la base del seu repertori”.

2- EL CINEMA SONOR
a. No és sorprenent,  doncs,  ni  tan sols  casual,  que la primera pel·lícula  sonora es

titulés The Jazz Singer – El Cantant de Jazz. Els diàlegs encara s’hi mostraven en
cartells  i  subtítols,  però  els  números  musicals  estaven  gravats  en  un  disc  i
sincronitzats amb les imatges. La primera veu que es va sentir en la història del
cinema va ser la d’Al Jolson, cantant nord americà d’origen rus i ètnia jueva. El seu
nom real era Asa Yoelson i era fill d’un rabí. Va començar molt jove en el món del
teatre i part de l’argument de The Jazz Singer es basa en la seva pròpia biografia.
Tant en aquesta pel·lícula com en moltes actuacions en directe, especialment en
teatres de varietats i vodevil, apareixia amb la cara maquillada pintada de negre. No
era un fet aïllat. Era una pràctica força estesa entre cantants i músics blancs que
interpretaven repertoris negres. Al Jolson va ser un artista molt famós a la seva
època, tant als Estats Units com a Europa.

3- EL JAZZ CLÀSSIC
El Jazz clàssic és el període que va des del seu naixement, la segona dècada del
segle XX, fins al final de la segona guerra mundial. Inicialment,  els seus intèrprets
anaven des dels solistes, la majoria pianistes, fins a grups formats per entre 5 i 10
membres. L’evolució de l’estil va anar ampliant el nombre de músics fins arribar a les
big bands, formades per 17 components organitzats en quatre seccions: saxòfons,
trompetes  i  trombons,  més  la  secció  rítmica  amb  piano,  contrabaix,  guitarra  i
bateria. 
El creixement i la consolidació de la industria discogràfica va convertir als directors,
les cantants i  els grans solistes en personatges populars i autèntiques estrelles. No
és estrany que el cinema, l’altra gran indústria de l’entreteniment i, més o menys,
coetani del Jazz, les fes aparèixer sovint a la pantalla, generalment en cameos.



4- LOUIS ARMSTRONG
a. La persona que ha generat més unanimitat a l’hora de ser reconegut com a Rei del

Jazz és Louis Armstrong (Nova Orleans 04.08.1901, Nova York 06.07.1971). Com a
trompetista va acabar de donar forma i de definir el que coneixem com a Jazz i va
ser punt de referència per a moltíssims músics posteriors. Com a cantant, va crear
un estil totalment personal, tan expressiu com poc ortodox. Va ser un personatge
enormement popular a nivell global i la seva imatge és una icona del segle XX. Va
aparèixer en una trentena de pel·lícules aproximadament, gairebé sempre fent d’ell
mateix encara que al seu personatge li canviessin de tant en tant el nom per no fer-
ho tan evident.

5- SIDNEY BECHET, ESTRELLA A FRANÇA
a. Sidney Bechet (Nova Orleans 14 de maig 1897, Garches -França- 14 de maig de

1959) va ser un clarinetista i saxofonista soprano, exemple immillorable del que es
coneix com a “Americans in Europe”, músics nord americans amb carreres brillants
en origen que, per motivacions diverses, es van instal·lar a Europa on van tenir tant
o més reconeixement. La seva primera estada en el nostre continent va començar el
1919. Va venir per fer una gira i s’hi va estar 3 anys, sobretot a Londres. Va tornar
el 1925 com a membre de l’orquestra de Josephine Baker i no va tornar a Amèrica
fins a 1931. En aquesta segona estada va passar 11 mesos en una presó francesa a
causa d’una baralla amb ferits. Finalment, el 1949 va tornar a Europa definitivament,
a França, on l’èxit el va convertir en una celebritat. El 1955 va actuar a Barcelona. 
Cinc pel·lícules, totes rodades a França, componen la seva filmografia.

6- UNA SUPERPRODUCCIÓ EUROPEA: La Cabaña del Tío Tom
a. Basada en un serial  que es va publicar per primera vegada en una revista anti-

esclavista americana a mitjans del segle XIX, La Cabaña del Tio Tom és una història
que, curiosament, no va interessar a l’industria de Hollywood, tot i que la novel·la es
va convertir en una de les més venudes del seu segle. 
Això va ser així fins que, el 1965, va servir d’argument per a una superproducció
europea, majoritàriament alemanya, que va representar un gran èxit, tant a Europa
com a l’altre costat de l’Atlàntic. El compositor de l’excel·lent banda sonora va ser el
músic alemany Peter Thomas, que va signar unes pàgines formades per Gòspel,
Blues i Jazz, d’una força i una credibilitat a tota prova. Dues veus destacades que
s’hi poden escoltar son les de la francesa Juliette Gréco i la de la nord-americana
Eartha Kitt.

7- ELS BIÒPICS DE MÚSICS CLÀSSICS
a.  La popularitat de moltes figures del Jazz va inspirar alguns “biopics”, és a dir, 

pel·lícules basades en la biografia de personatges reals. La majoria es van fer sobre 
personatges que ja havien traspassat, com la més famosa de totes, “Música y 
Lágrimas” (The Glenn Miller Story) sobre el director Glenn Miller, però altres es van 
fer amb el protagonista encara viu i supervisant la feina, com la dedicada al 
clarinetista i director Benny Goodman “The Benny Goodman Story”. En general, son 
visions comercials i ensucrades, o directament falsejades, de la biografia en la que 
es basen.



8- DUKE ELLINGTON COMPOSITOR
a. Duke Ellington (Edward Kennedy Ellington,  29 abril  1899 Washigton DC – 24 de

maig de 1974 Nova York) és, sens dubte,  un dels  més grans compositors de la
història  del  Jazz  i  de  la  música  en  general.  Com les  grans  figures  de  la  seva
generació, apareix en unes 10 pel·lícules, però, com a creador de la banda sonora
només el trobem en quatre: Anatomía de un asesinato (Anatomy of a murder, Otto
Preminger, 1959), Un día volveré (Paris Blues, Martin Ritt, 1961), Asalto al Queen
Mary (Assault on a Queen, Jack Donohue, 1966) i  Cambio de Mente (Change of
Mind, Robert Stevens, 1969)

9- LOUIS ARMSTRONG, HOME BOND
a. El  músic  de Jazz i  l’agent  secret  britànic  més famosos de la història  també van

col·laborar. En primera instància, va ser en la pel·lícula “007 al servei secret de sa
majestat” de l’any 1969, l’única amb l’actor australià George Lazenby en el paper de
James Bond. Se la considera una pel·lícula menor ja que és una de les que van
passar més desapercebudes de tota la saga, tot i que, amb el pas del temps molts
crítics i aficionats l’han acabat reivindicant. Louis Armstrong cantava el tema central
titulat “We have all the time in the World”, que va tenir gran èxit com a single. El
curiós és que la cançó s’ha recuperat per a la, fins ara, darrera pel·lícula de la sèrie,
No Time to Die – Sin tiempo para morir, per acompanyar la mort de l’agent secret!!!

DEDICATÒRIA: Aquesta exposició està dedicada a la memòria de Ramón Garriga i de 
Pere Colomer, dues persones que van viure, i sobretot gaudir, el Jazz intensament.


