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La línia de programes Especials acull propostes d'artistes i 
comissaris, relacionats d'una o altra manera amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. 
 
Serge Guilbaut, comissari de la mostra "Sota la bomba. El 
jazz de la guerra d’imatges transatlàntica. 1946-1956" 
(MACBA 2007) i responsable d'aquesta triple entrega de 
programes radiofònics que complementen l'exposició, 
descriu "Radio Waves. Hot Songs for a Cold War" com una 
eina que "permet al visitant percebre d'una manera directa la 
profunda interconnexió entre la música i l'escena de l'art, i 
com sovint, la música de l'època va estar estretament 
vinculada a la intensa política de la Guerra Freda".  
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RADIO WAVES 
Hot Songs for a Cold War 
 
 
 

 
01. Primer programa 
 
El juny de 1940, tan sols cinc setmanes després del començament de la Batalla 
de França, París va caure a les mans de les tropes alemanyes. L'ocupació nazi, 
que es va allargar més de quatre anys, fins a l'agost de 1944, va suposar un 
trasbals a tots nivells – humà, polític, organitzatiu i cultural. Aquest primer 
programa de la trilogia, titulat "Música per a reconstituir l'ànima", repassa la 
crucial influència que el swing jazz nord-americà va exercir a França durant el 
període de l'ocupació, mitjançant una col·lecció de cançons d'artistes francesos 
que van veure en aquest i en d'altres sons exòtics arribats de l'altra riba de 
l'Atlàntic, una finestra cap a la llibertat, una porta oberta cap a la recuperació de 
la normalitat, o fins i tot una eficaç arma de subversió política. França ja 
comptava amb una tradició jazzística notable des de la dècada dels trenta, 
gràcies a la tasca de personatges com Charles Delaunay (fill dels artistes orfistes 
Robert i Sonia Delaunay), que es va encarregar de catalogar i propagar tota mena 
d’enregistraments comercials arribats dels EE.UU., i a l’aparició de l’influent Hot 
Club de France, el prototip de club de jazz obert a París l’any 1932 que un 
temps més tard va acabar cedint el seu nom a l’avui llegendari Quintet du Hot 
Club de France.  
 
El swing jazz s’havia consolidat com un estil propi gairebé una dècada abans de 
la seva arribada a terres franceses, al triangle geogràfic que connecta Nova 
Orleans, Kansas i Nova York, i a partir de la confluència entre els ritmes 
importats de l’Oest d’Àfrica amb la música popular del moment. Després d’uns 
anys relegat a un segon pla, el tempo erràtic d’Artie Shaw o Count Basie va 
esdevenir plenament acceptat per la joventut nord-americana. I mentre a la Unió 
Soviètica i especialment a Alemanya va topar amb l’oposició frontal del règim de 
Hitler, que no va dubtar en ficar aquesta “música de negres i jueus” al sac de 
l’entartete Kunst (“art degenerat”), el swing es va adoptar des de diversos racons 
del panorama musical francès com un nou patró de renovació, tant de manera 
directa amb versions pràcticament idèntiques a les de les orquestres de Duke 
Ellington, Benny Goodman o Glenn Miller, com de forma més subtil, incorporant-
ne determinats elements a la cultura musical pròpia.  
 
 

Enllaços d'interès  
 
http://www.iaje.org/article.asp?ArticleID=171 
http://www.youtube.com/watch?v=wkvCDCOGzGc 
http://www.veotag.com/jalc/player.aspx?pid={A90FAC8A-6772-4AFC-B899-
60432522FFBD} 
http://www.ucpress.edu/books/pages/6043.html 
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02. Segon programa 
 
Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, els aires d’americanització que 
havien planat per damunt de la cultura francesa durant anys, van arribar al seu 
apogeu. Els intèrprets i cantants de moda de l’època ja no es conformaven amb 
practicar estils musicals importats dels salons de ball i les emissores de ràdio 
americanes. Les lletres, els anglicismes convertits en neologismes de la nit al dia, 
els títols de les cançons i l’esperit general dels temes de Johnny Hess, Georges 
Tabet, Jacques Pills, Charles Aznavour o fins i tot Yves Montand, constituïen una 
celebració en tota norma de l’americanisme, sinònim de llibertat i testimoni del 
matrimoni polític entre tots dos països.  
 
Aquest procés de mimesi, conseqüència directa de la greu crisi d’identitat 
cultural francesa, va donar lloc a una llarga llista de subgèneres, interpretats sota 
òptiques ben diverses: de vegades pessimistes, però sovint empeltades d’una 
confiança gairebé cega en un futur millor. Totes elles representen un reflex fidel 
d’un període en el qual la joventut francesa lluitava per passar pàgina i reclamar 
la seva parcel·la de llibertat, mentre els primers flaixos atòmics oferien pistes de 
la Guerra Freda que s’acostava perillosament.  
 
Aquesta mirada d’ocell a la música francesa de postguerra serveix al mateix 
temps per a posar de manifest la divisió entre els defensors del jazz clàssic de 
Nova Orleans (encarnats pels ritmes pausats de Sidney Bechet, Django Reinhardt 
o Claude Luter) i els advocats del revolucionari bebop, desenvolupat 
majoritàriament a Nova York a principis de la segona Gran Guerra. El terme 
“bebop” havia començat a sovintejar l’argot del jazz de Harlem a principis dels 
quaranta per a definir l’essència d’un nou estil accelerat i asimètric, antítesi de 
l’amabilitat melòdica del swing i precedent immediat de l’espontaneïtat 
antifigurativa de l’expressionisme abstracte. Una continuació lògica dels solos de 
piano i vent de l’era swing, elevats a la màxima potència en un frenesí harmònic 
basat en la improvisació sense treva que va consolidar intèrprets com Charlie 
Parker, Thelonius Monk, Charlie Christian o Dizzy Gillespie.  
 
 

Enllaços d'interès  
 
http://swing-sked.wikispaces.com 
http://www.redhotjazz.com/hotclubfrance.html 
http://www.return2style.de/amiswhei.htm 
http://xroads.virginia.edu/~ASI/musi212/emily/estyle.html 
http://lsm.crt.state.la.us/post-ed1.htm 
http://www.rossmernyk.com/swing.html 
 
 
 

03. Tercer programa 
 
 
A les acaballes dels quaranta, l'arribada als clubs de jazz de Nova York de músics 
provinents de Califòrnia va donar lloc una interessant transformació en el cànon 
imperant. Les salvatges harmonies i l'abstracció del bebop, que havia predominat 
a la costa Est fins llavors, es van fusionar amb l'estil calmat de l'Oest i les 
cadències pausades del pianista Gil Evans o de saxofonistes pioners com Lee 
Konitz i Lester Young. Aquest nou llenguatge musical que primava el component 
intel·lectual per damunt de la improvisació del bebop, es va batejar com "cool 
jazz": un nou estendard sofisticat i emocional dibuixat als arranjaments 
profundament cinemàtics de Django Reinhardt, Gerry Mulligan, Chet Baker, Stan 
Getz i altres icones del jazz de mitjan segle XX, entre les quals destaca la figura 
de Miles Davis. "The Birth of Cool", l'àlbum que Davis va enregistrar amb el seu 
conjunt entre 1949 i 1950, traçava la línia divisòria imaginària entre les dues 
escoles, que va marcar tant el panorama americà com el francès.  
Malgrat tot, l'abast de la influència americana a la capital francesa anava més 
enllà de la majestàtica introspecció del cool jazz. Al cantó oposat de l'espectre  
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musical, cantants/actors com Tino Rossi i Charles Trenet (que també acabarien 
triomfant als Estats Units) plantejaven una aproximació força més lleugera, 
fonamentada en la nova cultura petit-burgesa i l’entreteniment. Al mateix temps, 
la bohèmia dels estudis d'artista i les tertúlies de cafè del Quartier Latin 
parisenc, amb Boris Vian al capdavant, s'oposava a aquesta visió maniquea i 
edulcorada del país amb un retrat força més cru d'un entorn social ple de ferides 
obertes on destaquen problemàtiques com les guerres colonials o la segregació 
racial – casualment, dos punts calents que també ocupaven les partitures dels 
bluesmen i jazzmen nord-americans, que molt aviat deixarien de ser el centre 
d’atenció... La consolidació de la nova cultura del consumisme i l'auge 
adolescent als Estats Units evidenciava la paradoxa: malgrat els intents per forjar-
se una imatge de sofisticació exportable a través de la seva producció artística i 
teatral des de principis dels quaranta, la influència definitiva dels Estats Units 
sobre la cultura europea arribaria finalment de la mà del pop i dels nous ídols de 
masses juvenils, d’Elvis Presley a Ritchie Valens, més preocupats per les seves 
sabates de pell blava que per la guerra de Corea.  
 
 

Enllaços d'interès  
 
http://www.live365.com/stations/gersch 
http://www.culturekiosque.com/jazz/miles/rhemiles1.htm 
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/canzonicontrolaguerra/canzone.php?lang=en&i
d=1 
http://nomuzak.co.uk/dumbing_down.html 
 

 

 

 

03. Llicència 
 
2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. 
 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible.  
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