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L’edició del disc a piano solo, One, va ser un punt i a

part en la intensa carrera musical de Matthew Shipp

(Wilmington, 1960). Al mateix temps, Piano Vortex,

un trio amb Joe Morris (contrabaix) i Whit Dickey

(bateria), li va permetre llançar-se a una intermitent

gira mundial en solitari (15 de novembre del 2007 al

Casal del Metge de Barcelona), gràcies a la qual es

va poder aturar, agafar aire, restablir-se i tornar a

gaudir de les composicions pròpies després de més

d’una dècada d’activitat frenètica: ha gravat 51 discos,

27 dels quals com a líder, a més de produir-ne molts

d’altres al segell Thirsty Ear, on és comissari de la

col·lecció de jazz visionari “Blue Series”. 

Actua de sideman al costat de David S. Ware, William

Parker o Guillermo E. Brown, habituals de l’escena

d’avantguarda de Nova York i uns hereus directes 

de Charles Mingus, Ornette Coleman o Cecil Taylor.

Tot i la velocitat infernal a la qual es poden succeir

les notes en el seu llenguatge pianístic i el gust per

les dissonàncies, la seva manera d’afrontar les frases

MATTHEW 
SHIPP
La teoria dels camps magnètics

El pianista nord-americà Matthew Shipp declara

alhora el seu amor desmesurat pel free jazz i

les seves inquietuds d’avantguarda per donar

així a cada nota la importància que té dins el

fraseig. Amb One (Thirsty Ear, 2006) i Piano

Vortex (Thirsty Ear, 2007) trenca una època de

sequera com a compositor. Dos àlbums que

l’han revifat dins l’escena menys conservadora

de Nova York i amb els quals continua la seva

croada per entendre en què consisteix la vida 

i els fils invisibles que la mouen.
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musicals denota un estil tan proper a Thelonious Monk

com a Oscar Peterson o Claude Debussy. 

El free jazz és una ideologia, no una simple estètica

musical, que connecta directament amb la manera

d’entendre la vida i el seu llenguatge pianístic. El seu

pensament en combinació amb el simbolisme dels

títols dels discos –Harmony and Abyss (Thisrty Ear,

2004), Equilibrium (Thisrty Ear, 2003), Gravitational

Systems (Hatology, 1998), Magnetism (Bleu Regard,

1999) i Expansion, Power, Release (Hatology, 1999) 

i Flow of X (Thisrty Ear, 1997)– i els textos d’esperit

poètic que els acompanyen, fan que l’orella llegeixi

entre línies i que l’audició sigui suggerent i suggestiva.

Tot i que cara a cara es mostra escèptic i hermètic

pel que fa als sentiments, però generós en gestos i

somriures, entén la música com un continuum dins

l’eternitat. El pianista ha transformat la religiositat

en un misticisme pagà en què l’electromagnetisme

és la força invisible que produeix moviment i vida,

tal com fan els imants amb el seu poder d’atracció.

JAÇ | El seu llenguatge pianístic denota meticulositat

i ortodòxia. ¿Quan va començar a descobrir que hi

havia una altra manera de tocar, més lliure?

MATTHEW SHIPP | Sempre he estat conscient del

free jazz i de tot. Des que era petit que ho sabia. No

sé com vaig trobar el meu propi camí, però sempre

he escoltat de tot. I quan ja era un adolescent, fins i

tot quan intentava aprendre com tocar bebop, sempre

vaig saber que volia fer la meva pròpia música. No

vaig tenir mai el coratge d’explorar el meu camí fins

que vaig fer un bolo molt i molt dolent quan tenia

divuit anys (riu). Em vaig adonar que no tenia sentit

tocar bebop: ho pots fer però no és més que un

llenguatge mort.

JAÇ | Com entens la tradició, llavors?

M.S | D’alguna manera sóc com un embut perquè

altres llenguatges hi passin a través i en surtin fora.

No em considero un músic de free jazz. Em considero

un músic de ‘Matthew Shipp’. En altres paraules,

tots els llenguatges passen pel meu sistema nerviós,

i en surten de la manera com el meu sistema

nerviós els interpreta.

JAÇ | En aquell espectacle que unia jazz, poesia i

audiovisuals i que es deia Boxing and Jazz (2003)

apuntaves idees com que la música és “una dansa

neurològica...” 

M.S | Exacte!

JAÇ | I també que “el solo jazzístic parla sobre la

bellesa del sistema neurològic perquè ha d’evocar

el seu origen”.

M.S | Bé, la boxa és un espectacle d’entreteniment i

supervivència. I m’agrada el jazz i m’agrada la boxa,

així que vaig tocar totes dues disciplines. És només

una exploració abstracta, una manera de fer pensar

la gent.

JAÇ | Com vius l’experiència del piano solo?

M.S | Quan interpreto un solo l’entenc com una peça

sencera, un tot, i poso juntes composicions meves,

estàndards de jazz, improvisacions lliures. Sempre

busco connectar coses per poder-les posar en relació.

Cada actuació és la construcció d’un ésser, un

organisme viu. No sé mai com sortirà! I és que el

jazz és una barreja de moltes coses, pot ser qualsevol

cosa! I aquesta és la llibertat inherent al seu propi

llenguatge musical.

JAÇ | El saxofonista alemany Peter Brötzmann ha

dit alguna vegada que fer solos li permet tornar a

saber on és.

M.S | Fer un solo és una bona manera de buscar-se

a un mateix. I si et fa por és que tens por de tu mateix.

Però la veritat és que cap de nosaltres es coneix

realment a ell mateix. Sempre busquem algú amb

qui interactuar... 

JAÇ | Mantens un diàleg amb tu mateix quan toques?

M.S | No diria pas que sigui un diàleg, perquè diàleg

implica ‘dos’ i jo estic intentant aconseguir l’‘u’. És

un intent de meditació pura, cosa que consisteix a

suprimir l’objecte i el subjecte. Llenguatge pur. En

la música, especialment en el solo, no pots mentir,

simplement surt i és el que és. 

JAÇ | Per això dediques el disc One a “El buit, la

plenitud... i l’electromagnetisme”?

M.S | Correcte!

JAÇ | ...Electromagnetisme?

M.S | L’ésser humà té un ADN... i més enllà hi ha la

profunditat que ens envolta, l’esperit real. Pot ser

un terme religiós, però podem portar-ho al camp 

de la ciència i dir que és electromagnetisme, sigui

el que sigui que dóna vida a una persona. 

JAÇ | Quina tradició improvisadora t’identifica?

M.S | Per exemple, he de dir que m’agrada

molt Derek Bailey com a improvisador.

Sempre buscava la completa

inseguretat de tocar amb gent

amb qui no havia tocat mai,

però jo sóc completament

diferent. M’agrada la idea

d’un grup que ha estat

desenvolupant un so,

perquè la sonoritat

dels grups amb què

vaig créixer i amb

què m’identificava eren sons de banda. És el que

trobava a John Coltrane Quartet, Ornette Coleman

Group, Ed Blackwell, Don Cherry… És el mateix que

als grups de rock, ja sigui Led Zeppelin o Nirvana,

el so es defineix per una gent que toca junta. 

JAÇ | Toca habitualment amb músics com William

Parker i David S. Ware, molt vinculats a una idea

afroamericana del jazz. És proper al seu ideari?

M.S | No em sento proper a res. Només intento ser

jo mateix. Ser nostàlgic respecte a moviments com

el de l’AACM de Chicago, per exemple, és el mateix

que ser nostàlgic del comunisme. 

JAÇ | Però hi està d’acord en alguna cosa...

M.S | ...estic d’acord amb la idea d’aixecar-me cada

matí i fer el que hagi de fer. 

EL MÚSIC NORD-AMERICÀ S’IDENTIFICA AMB ELS SONS DE BANDA

“ALS 18 ANYS EM VAIG

ADONAR QUE EL BEBOP

ÉS UN LLENGUATGE MORT”

 


