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 RESUM

Aquest treball pretén fer una instrospecció a la figura de Stan Getz, un

dels intèrprets de saxòfon tenor més important de la música moderna del segle

XX.  Si  per  una  banda  no  destaca  com  a  compositor  (no  hi  ha  obres  seves

registrades) sí que ho fa per la seva manera d’interpretar cançons d'altres autors

i sobretot per la manera de tocar l'instrument; cosa que el va dur a anomenar-lo

“The  Sound”.  Durant  aquestes  pàgines  ens  endinsarem breument  en  la  seva

biografia  i  la  seva  trajectòria:  origen,  primeres  passes  i  un  resum  de  les

intervencions més destacades.

Una part important del treball  és l'entrevista que li  va fer Mel Martin1

l'any 1986, on el propi Stan respon a una sèrie de preguntes que segurament

molts de saxofonistes li hauríem volgut fer si haguéssim pogut.

Seguidament, ens endinsarem en una part més tècnica, referent al set up

que usava. Aquesta paraula es refereix a la boquilla i/o canyes utilitzades durant

la seva vida. 

La següent part es un recull de cites i frases d'altres músics que el van

conèixer d'aprop i que també van treballar amb ell.

La discografia de Stan Getz és un punt important, però és tan extensa que

allargaria  molt  el  treball  sense  donar-li  el  pes  informatiu  que  cercam.  Ens

focalitzarem a senyalar els discs més destacats de la seva carrera.

I per concloure resum, la part final del treball consta d’11 transcripcions

de solos de Stan Getz, amb informació sobre l'any d'enregistrament, el lloc i/o

estudi, segell discogràfic, els músics que hi van participar i la portada del disc.

Dins aquest apartat, a la darrera part hi ha una comparativa entre dues versions

de “Night & Day” separades per 40 anys (1951 i 1991).

Finalment,  hi  trobarem  els  apartats  de  conclusió  i  les  referències

bibliogràfiques amb les quals s'ha pogut fer aquest treball de investigació.

1 Mel Martin és un compositor, arrangista, saxofonista i flautista de San Francisco. Ha tocat 

amb gent de la talla de West Montgomery,  John Handy, Benny Carter, etc. L'entrevista la va 

fer quan feia feina amb el Saxophone Journal, una revista especialitzada en el tema.
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INTRODUCCIÓ

Justificació de l'elecció del tema

He triat aquest tema perquè des que vaig descobrir aquesta música, Stan

Getz  ha estat  un dels  saxofonistes que més m'ha fascinat,  i  he trobat  adient

investigar més a fons sobre la seva vida, els seus orígens i els seus pensaments.

Pens que per conèixer un músic no només s'ha de transcriure i analitzar el que

toca,  sinó  que  també  cal  posar-nos  dins  la  seva  vida,  el  seu  entorn,  la  seva

manera de pensar i els ambients en els que es mou. Transcrivint la música d’un

intèrpret s'aprèn moltíssim, però coneixent-lo personalment (en la mesura del

possible) també podem arribar a fer connexions entre la seva manera de tocar i

d'entendre la vida.

Amb músics que són vius és relativament fàcil d’establir-hi contacte, però

amb els que no ho són, només podem apropar-nos-hi a través de persones del

seu entorn més immediat, o directament consultar tota la documentació que es

trobi disponible i al nostre abast.

Des de la meva experiència he conegut a grans músics, i en tots ells ha

coincidit  un  alt  grau  d'humanitat  i  també  un  gran  coneixement  sobre  altres

aspectes que no només són música. Per això volia investigar  més sobre Stan.

Aquest  saxofonista  em  va  captivar  des  del  primer  moment  en  que  el  vaig

escoltar, i encara que hi hagi temporades en que potser per altres inquietuds no

el tingui tant present, quan hi torn, sempre em sorprèn: té una frescura i una

capacitat de generar idees i d'interaccionar amb els músics que l’envolten, que

em sembla admirable.

I  finalment,  com  és  de  suposar,  el  so  que  aconsegueix  treure-li  a

l’instrument també em té captivat: un so únic, avellutat i alhora consistent, un

tempo perfecte i una articulació de swing intensa. I a part d’aquestes qualitats

més individuals, també trobo molt plausible la capacitat d'adaptació a qualsevol

situació: segons el tipus de música i la base rítmica o grup que l’acompanya, la
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interacció que estableix fa que el seu discurs estigui sempre en perfecte equilibri

a cada moment.

Per tant, i resumint-ho, la justificació en sí d’aquest treball és aprendre

tot allò que estigui al meu abast sobre un mestre de mestres que ha deixat un

valuosíssim llegat,  una forta empremta en la història i  que ha representat un

punt d’inflexió en la manera de tractar la música i el saxo.

Objectius del treball

1. Conèixer la vida i els orígens de Stan Getz.

2. Investigar sobre la manera de pensar la música d'aquesta figura.

3. Conèixer  els  materials  usats  durant  la  seva  vida  (saxòfon,  boquilla,

canyes, microfonia, tècniques de gravació, etc.)

4. Quins músics el varen influenciar i quins músics s'han sentit influenciats

per ell.

5. Recopilar dades discogràfiques.

6. Realitzar  10 transcripcions de solos de diferents èpoques, de diferents

estils i contextualitzar-los.

7. Comparar dues improvisacions sobre un mateix tema en dos moments

històrics diferents. Analitzar-los i cercar diferències i/o punts en comú.

8. Aprofundir sobre la seva manera de tractar la música des d'un punt de

vista més tècnic i harmònic.
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Estat de la qüestió

Actualment podem trobar un volum d'informació molt gran sobre aquest

músic, però és complicat trobar-ho tot dins un document o una font concreta.

Una de les fonts més fiables i completes que hom pot trobar és la seva

pàgina web2, potenciada per la seva filla Bev Getz, on s’hi troba publicada molta

informació  valuosa  i  útil:  biografia  real  i  contrastada,  discografia  completa,

fotografies,  vídeos,  entrevistes  de  ràdio,  articles  publicats,  cartes  dedicades,

merchandising, etc.

Per saber més de la seva vida també podem consultar altres fonts, fins i

tot més properes, com el programa de ràdio de Juan Claudio Cifuentes Jazz entre

amigos  (RTVE) on  li  van  dedicar  exclusivament  fins  a  dos  programes:  un  de

biogràfic i un altre de musical.3 

Sobre dades biogràfiques i discogràfiques es poden trobar moltes fonts

via  internet,  així  com  també  sobre  anàlisi  de  la  seva  música  en  forma  de

transcripcions,  encara que aquestes últimes són un tant  disperses.  També en

format de llibre de partitures es pot consultar l'Omnibook de Stan Getz4, on hi ha

19 solos transcrits.

D’entrevistes  directes  a  la  seva  persona trobam  la  que  li  van  fer  Mel

Martin l’any 1986 (inclosa en aquest treball), la de Joe Smith el 1987 5 , una altra

de publicada al National Jazz Archive6 i  la de Jazz at Aquarian Age7 feta per Bob

Kenselaar el 1978 , entre d'altres.
2www.stangetz.net - Stan Getz - The sound - Official Homepage 
3Cifuentes, Claudio. 1988. STAN GETZ en Jazz Entre Amigos.  Emesos el 30/01/1985 I el 
23/04/1988.
4Fishman, Greg. 1993. Milwaukee: Hal Leonard.
5Smith, Joe. 1987, Los Angeles Tape recorder.
Joe Smith va ser productor musical, president de segells discogràfics com Warner Bros, 
Elektra/Asylum I Capitol/Emi.  L'any 1988  va presentar la seva colecció Off the Record, que conté 
225 enregistraments de converses d'artistes de la talla de Artie Shaw, Woody Herman, Ray 
Charles, B.B. King, Quincy Jones, etc.
6Tomkins, Les. 1964. Stan Getz Interview
7Kensealaar, Bob. 1978.  Stan Getz “I'm gonna blow the walls down”.

Bob actualment treballa per el Institute of jazz Studies a la Rutgers University I va ser 
durant molt de temps membre de la New York Public Library.
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Tot i que Stan Getz no era una persona a qui agradés gaire parlar sobre ell

mateix, també es pot trobar un documental sobre la seva vida i música produït

per la BBC i titulat “Sing me a song”8. Més enllà d’això podem trobar el ja citat

programa  de  ràdio  de  Juan  Claudio  Cifuentes  “Jazz  entre  amigos”  on  se  li

dedicaren dos monogràfics, i poca cosa més, no hi ha moltes fonts on trobem a

Stan parlant sobre la seva vida i la seva música.

En definitiva i  recapitulant,  en general  trobam un volum molt gran de

material,  encara  que  sovint  dispers,  on  poder  trobar  informació  biogràfica,

discogràfica i transcripcions de la seva música.

8Batchelor, Dave. BBC Radio. 2006.  Sing me a Song -  The Stan Getz Story
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COS DEL TREBALL

Biografia

Stan Getz (Stanley Gayetzky) va néixer a Philadelphia, Pensilvània el 2 de

febrer de 1927 i va morir a Malibú, California el 6 de juny de 1991.

Quan només tenia 4 anys, la seva família es va traslladar a Nova York, al

barri del Bronx, cosa que va influir i marcar molt la seva personalitat.

Abans de decantar-

se pel saxo va estudiar contrabaix i

fagot, fins els 13 anys, moment en

que  el  seu  pare  li  va  regalar  un

saxòfon.

Només  amb  15  anys  va

començar  a  tocar  de  forma

professional amb la orquestra de Dick “Stinky” Rogers i fins el 1946 va tocar amb

fins  a  nou  Big  Bands  diferents,  entre  les  quals  hi  destacava  la  de  Benny

Goodman.

L'any  1947 va entrar  a  treballar  a  una orquestra dirigida per  Tony  de

Carlo, amb la que tocava mambos al club Pontrelli's, compartint protagonisme

amb  quatre  saxofonistes  tenors  més.  Allà  van  descobrir  so  avellutat,  que

recordava  al  de  Lester  Young.  Aviat  es  van  fer  anomenar  els  Four  Brothers.

Woody Herman, atret per aquest color, els va contractar a tots, excepte a Jimmy

Giuffre.

El desembre de 1948 va gravar el seu solo històric a Early Autumn. De cop

i volta, el seu nom es va fer molt més popular i es va guanyar el sobrenom de

The Sound.

L'any 1949 deixa l'orquestra de Woody Herman i comença a fer feina amb

agrupacions  més reduïdes  com per  exemple  amb Horace Silver,  Al  Haig,  Roy
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Haynes, Tiny Kahn i  Jimmy Rainey.  L'any 1952 inicia una col·laboració amb el

productor Norman Granz.

Durant la dècada dels anys 50 es fa bastant popular tocant l’estil cool jazz

amb un jove Horace Silver i Oscar Peterson, entre d'altres. És destacable la seva

col·laboració amb la base rítmica de Charlie Parker (Roy Haynes a la bateria, Al

Haig al piano i Tommy Potter al contrabaix).

És remarcable el  seu disc  West Coast Jazz (1955),  que curiosament va

donar nom a l'estil que el caracteritzava. Entre els anys 1958 i 1961 Stan Getz viu

una crisi amb les drogues que fa que viatgi a Copenhague, tornant posteriorment

als Estats Units, on veu que el seu nom ha estat oblidat, possiblement per la gran

influència de John Coltrane. Durant aquesta etapa enregistra el seu àlbum Focus.

És durant aquesta etapa que Stan Getz es sent atret per la música de Brasil i això

el du a enregistrar Jazz Samba (1962) amb Charlie Byrd. Getz guanya el Grammy

a la millor interpretació de jazz amb el tema Desafinado l'any 1963.

A partir d'aquí és quan comença la seva fructífera unió amb la música de

Brasil. Getz enregistra amb Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto i la seva dona,

Astrud Gilberto.  La  seva  col·laboració  a  Garota de Ipanema  (1963)  guanya  el

Grammy  i  l’estil  bossa  nova  guanya  popularitat.  L'àlbum  anomenat  Getz  /

Gilberto guanya dos Grammys l'any 1965: millor àlbum i millor single. Aquest fet

va suposar l'inici de la fusió del jazz i la bossa nova i ha influenciat a altres músics

com el guitarrista Wes Montgomery i el saxofonista Joe Henderson.

A  partir  de  l'any  1967,  Stan  s'interessa  per  la  fusió  jazz-rock  i  altres

tendències post bop, fent una música cada vegada més personal, i enregistrant

àlbums  amb  Chick  Corea,  Stanley  Clarke  o  Gary  Burton  (músics  que  també

experimenten amb aquest tipus de fusions).

Durant  la  d'ecada  dels  anys  80  va  col·laborar  amb  pianistes  com  Jim

McNeely o Kenny Barron, Jiri Raz i Rufus Reid al contrabaix i el bateria Victor

Lewis.

L'any 1988 va interrompre les seves actuacions per Europa, després de
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ser diagnosticat d'un càncer de fetge, encara que va seguir tocant fins quasibé el

seu  darrer  dia  de  vida.  D'aquestes  dates  es  conserva  el  seu  darrer

enregistrament amb Kenny Barron: People Time.  

L'any 1998, es va inaugurar la Biblioteca i Centre Multimèdia Stan Getz al

Berklee College of Music de Boston, gràcies a la donació del seu company Herb

Alpert.
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Estil i so (Entrevista feta per Mel Martin, 1986)9

Per  a  descriure  l'estil  i  el  so  de  Stan  Getz  crec  que  no  hi  ha  millors

paraules que les seves pròpies respecte a aquestes qüestions. Per això deix aquí

adjunta l'entrevista sencera, feta per Mel Martin, l'any 1986 pel “The Saxophone

Journal”  núm 10 a l'hivern de 1986.

“Introducció de Mel Martin:

Aquesta era una de les meves primeres (entre moltes) entrevistes pel Saxophone

Journal i, per ser franc, realment vaig apreciar la paciència de Stan amb mi, sent

jo un principiant. 

Stan Getz ha estat un dels més grans solistes de jazz i líder d'agrupacions

durant uns 35 anys. El seu so és únic i pot ser reconegut des de la seva primera

nota. El seu estil, que ha estat descrit com a cool i sense gaire esforç, ha influit a

infinitat de músics, incloent a John Coltrane. Ha enregistrat centenars de discs,

dins dels quals hi ha grans clàssics com els originals Four Brothers sonant a Early

Autumn,  i  el  seu  àlbum Focus,  amb orquestra  simfònica  arranjada per  Eddie

Sauter. A part d'això, ha estat guanyador de Grammys amb les gravacions de

bossa nova. Ara, a prop de complir 50 anys, Stan encara desprèn un esperit jove i

entusiasta envers la música, cosa que l'ha convertit en una espècie de "Dorian

Grey" del jazz. 

Durant aquesta entrevista, ens revela un pla d'estudis educatiu de jazz,

que es posarà en marxa el 1986 en forma de residència d'artistes a la Universitat

de Standford. Els plans de futur de Stan s'enrevolten d'altres gèneres musicals

bastant  sorprenents,  com  per  exemple  àlbums  pendents  amb  el  East  Coast

Quartet, àlbums de pop amb Kenny Rankin i Billy Joel, així com una col·laboració

amb Leonard Bernstein.

Per a fer aquesta entrevista, ens vam trobar a la casa d'Stan getz a Menlo

Park a principis d'octubre i ens van rebre càlidament ell personalment i la seva

9 Extreta de la web de Bev Getz www.stangetz.net - Stan Getz The Sound
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parella des de fa 4 anys, Jane Walsh, respectada per ajudar a tenir la vida d'Stan

en ordre.

Com  a  oient  d'Stan  durant  molts  d'anys,  he  tengut  l’oportunitat   de

conèixer-lo a nivell personal i treballar amb ell al llarg dels anys. Un d'aquests

projectes va ser la recent master class a l'estiu de 1985 a l'Standford University,

en un dels seus workshops. Entrevistar a Stan ha estat un plaer com ja us havia

anticipat.”

La primera pregunta important per a mi quan pens en tu i en la teva

música  és  el  teu  so.  Ens  podries  explicar  com  el  vares  concebre  i  com

actualment desenvolupes aquest concepte?

Mai  he  pensat  conscientment

com hauria de ser el meu so. Mai he

pensat  "vull  aquest  tipus  de so!".  Jo

crec que és el resultat de les bandes

amb les que vaig tocar des dels 15 fins

als  22  anys.  El  primer  va  ser  Jack

Teagarden,  que  tothom  sap  que  era

trombonista, però el seu so era brutal,

així com (pausa) molt autèntic, i fàcil.

Mai  he intentat  imitar  a  ningú,  però

quan aprecies la música d'algú, estàs

influenciat. Quan estava amb la banda de Benny Goodman tenia 18 anys i crec

que el seu so em va influenciar; teníem un bon so en aquella època... saps? I,

entretant, per suposat que escoltava a Lester Young, i era com un viatge escoltar

a algú com en Lester, que sonava tan bé, clàssic i càlid. Ell agafava molta boquilla.

Realment  no  sé  com  vaig  desenvolupar  el  meu  so,  però  crec  que  ve  d'una

combinació de la meva concepció musical i sens dubte, de la forma de la cavitat

bucal. Sempre he intentat agafar molta boquilla per treure el so.
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Vols dir, escoltar més el so de la canya, de fusta?

No, just el contrari. Sempre he intentat agafar  molta boquilla i  canya i

aprofitar  tot  l'aire  que s'emet.  Venc d'una època on  no usàvem instruments

electrònics. El contrabaix tampoc estava amplificat. El so era el que tenies, i vaig

descobrir que el meu so obscur podia ser escoltat per tota una sala de manera

clara, al contrari d'un so brillant. Tenia més projecció. El meu so solia omplir una

sala. Vaig practicar molt a les muntanyes de Hollywood a l'aire lliure. Allò era el

so de Déu! Aprecio molt a músics com Ben Webster i Coleman Hawkins, però no

m'agrada el so pastós (o fustós). He de treballar dur per tenir el meu so perquè

normalment utilitzo canyes dures (medium-hard Van Doren). La gent diu que puc

tocar sense esforç. Record un dia fent una gravació amb Bill Evans i després de

tot, es va girar i em va dir: "Ho fas sonar molt fàcil però quan em giro i et veig

estàs treballant dur i a la vegada sona fàcil!".

El teu so sembla que estigui  flotant,  especialment  a les  balades.  Ens

podries aclarir com treballes un tema o una cançó o com trobes la manera de

interpretar-la? Així com tocar-la en directe?

Practicava  8  hores  cada  dia  els  dos  primers  anys  que  tocava.  Però,

després  d'això  no  vaig  estudiar  més  perquè  sempre  estava  de  gira.  L'única

vegada que agafava el saxo, quan no era per feina, era per provar una canya

nova. Però, en el meu cap, sempre estic escoltant coses. La Jane veu els meus

dits movent-se meditant i ella sap que no m'ha de parlar o no m'ha de distreure.

És  el  que  jo  anomeno  "estat  alfa".  És  un  estat  de  concentració  relaxada  i

creativitat lliure. Ve de la meva imaginació. Tal cosa com triar cançons o temes.

No escric música així que només trio el que vull tocar.

Creus que compondre música t'allibareria o et donaria un altre tipus de

llibertat com a intèrpret?

A vegades pens que és una espècie de maldició haver de tocar les teves

pròpies composicions, sobretot quan una selecció no és molt apropiada i és la

teva  obligació  interpretar-les.  Sempre  he  lamentat  el  fet  de  no  haver  cursat
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estudis formals i aprendre a escriure música. No sé si això m'allibera, però és per

mi una preocupació haver de dependre dels altres per escriure coses, o si tenc

alguna cosa en el cap no som capaç d’explicar què han de tocar els altres darrera

la meva idea. Molts músics semblen ser capaços de seguir-me perquè he après

suficients acords, encara que no sàpiga els seus noms, els puc tocar.

T'he escoltat tocant algunes composicions bastant complexes, com per

exemple amb Chick Corea. Ens dius que no analitzes els acords, vols dir que els

toques només d'orella?

Intent  tocar  els  canvis  després  d'haver-los-hi  fet  una  ullada  i  tocar

d'orella. No crec en tocar sobre els canvis, cosa que faig molt, però no m'agrada.

Quan  som  totalment  lliure,  m'agrada  tocar  totalment  d'orella,  coneguent

l'estructura, per suposat. És una manera de forçar-se a un mateix a deixar-se

endur i no usar els acords  rígidament. És el problema més gran que tenc amb els

estudiants particulars de saxo, als workshops, i per suposat, a les jam sessions.

En el programa de jazz d'Standford, els estudiants no només seràn ensenyats a

través d'un llibre. Ells tocaràn amb altres bons músics i hauran d'usar les seves

orelles i memoritzar temes. No viuen la mateix realitat que vàrem tenir nosaltres.

La vida és plena de distraccions avui en dia. Quan era petit teníem una petita

ràdio Emerson i ja està. Hi estàvem més dedicats. No teníem per triar i no hi

havia moltes ajudes. Vaig venir del Bronx, tocava el saxo 8 hores al dia dins una

habitació! Avui en dia hi ha més distraccions com pel·lícules, vídeo i esports. Al

principi fèiem enregistraments per documentar-nos, no per a vendre un grapat

de  discs.  Puc  treure  una  gravació  perquè  crec  que  és  bonica,  però  no

necessàriament comercial. Recordo un dia que vaig ser assaltat per la dona d'un

famós trombonista després de rebre 8 Grammys per una gravació que record

preciosa. Ella em va cridar: "T'has venut! T’has tornat comercial!".  Jo pensava

que la bossa nova era música preciosa. No m'importa si algú pensa que va ser

comercial.  Abans  els  enregistraments  s'usaven  com  a  documents  i  ara  les

companyies  volen  "productes".  Volen  vendre  molt  i  els  joves  es  volen  fer

famosos.  Mai  vaig  pensar  en  ser  famós  o  tenir  una  banda.  Només  volia  fer
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música.

Quines són les teves futures gravacions?

Kenny Rankin va estar per aquí fa poc i m'agrada el que fa. Voldríem fer

un disc. M'agraden algunes de les cançons de Billy Joel i són molt boniques. El

vaig trobar a través del seu mànager i el meu advocat, qui són amics, els quals

s'admiren,  així  que  farem  un  disc.  També  tenc  una  base  rítmica  East  Coast

composada per Kenny Barron, George Gray i Al Foster i farem un disc amb ells.

Tens algun segell discogràfic en ment?

No faig gravacions per segells discogràfics. Si tenc alguna cosa que vull

fer, la toc per el president o companyia que vulgui, i si li agrada, ho feim, ja està!

Alguns altres projectes en ment?

Leonard Bernstein està fent una peça per a mi. En el seu 50 aniversari,

Shirley McClaine i  Eddie  Adams li  van demanar  quina música voldria,  i  ell  va

respondre que volia a Stan Getz i Eddie Sauter, amb la música de l'àlbum Focus.

Així que vam volar cap al Beverly Hills Hotel i vam interpretar Focus per a ell. Fa

poc, vaig estar a Israel tocant a una gala a benefici d'un hospital per a nins a

Jerusalem i Leonard Bernstein estava dirigint la Filarmònica d'Israel, i després el

vaig anar a veure al backstage. Em va dir: "És el moment d'escriure alguna cosa

per a tu".  És una persona increible! És brillant.  Així  que això és tot sobre els

futurs plans.

Es meravellós escoltar que hi haurà un projecte inspirat en "Focus". És

un dels meus àlbums preferits i un dels pocs on un intèrpret de jazz és capaç de

mantenir una personalitat i realment improvisar damunt una secció de corda

escrita. Ens podries parlar un poc sobre aquelles sessions?

Sempre m'ha agradat la banda Sauter/Finnegan. Una vegada vaig estar

amb ells i em van encantar els arranjaments. Quan el segell discogràfic Verve va

ser venut a MGM, em van demanar d’encarar un projecte, i vaig agafar a Eddie

Sauter per a escriure alguna cosa. No volia re-arranjaments de cançons ja fetes,
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però volia fer alguna cosa interessant amb ell perquè coneixia la meva manera

de tocar.  Quan treballes  amb un bon compositor  tu  no li  has  de dir  què ha

d'escriure. Si  ell  coneix la teva manera de tocar ell  farà el  que cregui  que és

correcte. Després de 9 mesos Eddie va tenir aquesta idea i li va dur tres setmanes

escriurer-ho, i així és com va anar.

Quantes tomes es van fer?

Dues terceres  parts  es  van  fer  amb auriculars.  Las  pistes  havien estat

enregistrades perquè la meva mare es va morir la setmana que ho havíem de

gravar i per raons òbvies no va ser possible finalitzar el projecte en el temps que

ens havíem marcat. I'm Late i una altra cançó van ser enregistrades en directe. La

resta es va fer uns mesos després i vaig enregistrar el saxo a damunt. No som

una persona de fer moltes tomes. Cada vegada em pareixen pitjors. Normalment

és la primera perquè em cans  d'escoltar-me a mi mateix.  És la qüestió de la

espontanietat en el jazz. Això és el que realment estim.

Les teves agrupacions sempre han tengut músics joves molt bons. Com

descobreixes aquests intèrprets?

Tenc la costum d'anar a escoltar músics però després tenc la reputació de

deixar molt d'espai de solo perquè els joves es puguin desenvolupar, com Horace

Silver, després la gent ve a mi. A part, quan tens una bona banda, si algú la deixa,

tu demanes als altres amb qui voldrien tocar, i si els nostres gustos coincideixen,

intent fer-ho així.

Qui hi ha a la West Coast?

Ara mateix tenc a Larry Nash de L.A. Al piano, Bob Harrison al baix i John

Guerin a la bateria.

Quina música clàssica sols escoltar?

Sempre  trob  alguna  cosa  bona  a  tota  la  música  clàssica.  Fa  poc  vaig

escoltar la Novena Simfonia de Mahler, dirigida per Leonard Bernstein al Davies

Hall.  És fantàstica.  M'agraden tots els compositors clàssics.  No escolt molt de
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jazz,  sobretot escolt música clàssica.  Només hi  ha un parell  d'aquests àlbums

anomenats clàssics del jazz que m'agrada tornar a escoltar-los.

Com quins?

Miles (Davis). Aquells clàssics de Miles com Kind of Blue, i Round Midnight

amb Philly Joe Jones. Són tremendos clàssics de jazz! I per suposat, he escoltat a

Duke  Ellington  moltíssim.  Però  sempre  hi  ha  alguna  cosa  refrescant  a

l'anomenada música clàssica. Pots tocar una peça clàssica al matí i purfica la teva

ànima (rialles). És quasi religiós.

Has fet algun vídeo recentment?

N'he fet un a la bodega Mondavi. És en procés de ser venut.

Creus que el vídeo pot llançar a artistes de jazz?

No ho sé. Sembla que no, tenguent en compte a la MTV i altres. Però, hi

havia un article a l'USA Today parlant sobre jazz a la MTV i l'autor deia que no

volia jazz a la MTV, excepte si hi havia, i el citaré: “Un vídeo de Charlie Parker o

Stan Getz sense trucs, el compraria”. Així que potser algun dia emetràn alguna

cosa de jazz.

Vares fer molta de feina a TV durant els teus primers anys? 50's i 60's?

No en vaig fer molta, però degué anar al show de Steve Allen una dotzena

de vegades. No és un bon mediador musical perquè es centren en les càmeres,

però vaig disfrutar treballant al show de Steve. Tenien un director que ara és

molt famós. Dwight Hemion, qui va parèixer entendre que si et deixes la pell pel

jazz no és per agafar un bon angle de càmara. Ell hauria de mostrar les coses tal

com són. El meu germà Bob va ser el productor del vídeo de Mondavi. Ell és el

director creatiu i  el productor de la TV pública (PBS).  No usa filtres especials,

només una bella posta de sol, la gent i la música.
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Quina combinació de boquilla i canya estàs utilitzant? Crec que abans

has dit que usaves canyes Vandoren med-hard.

Estic  usant  una  vella  Otto  Link  de  pasta.  Era  una  5*  però  va  ser

modificada per Ben Harrod. Otto Link va vendre la companyia a ell i algunes de

les millors Otto Link les va fer  Ben.  Ara  està retirat  i  viu a  Ft.  Lauderdale,  a

Florida. Ell és molt bo, és músic i també es honest. La va modificar per a mi. Estic

incòmode amb una boquilla de metall. És massa gran. Cada pic que provo una

boquilla de metal desitjaria que anés bé per el que jo cerc. Però uso boquilles de

pasta perquè m'aporten el que necessit. M'agrada escoltar la vibració del metall

en el so, no la canya. Com he dit abans, m'agrada un so més obscur, que és just

el contrari que tothom cerca. Vaig estar treballant amb un bateria (Billy Hart) que

també va estar amb Joe Henderson. Estàvem treballant a Chicago i no estava

usant micro.  Em va dir:  “Em pensava que Joe tendria un so més gran i  tu el

contrari, però és just a l'enrevés!. El teu so és molt més gran”. Així que el micro

no és necessàriament el so.

Quan vas enregistrar l'àlbum  Poetry amb Albert Dailey, vares usar un

nombre comptat de micros?

Varem usar només 2 micros. Va ser enregistrat al meu estudi, que vaig

construir a la meva casa de Nova York. Està fet tot de fusta, té finestres amb

vistes al camp.  Té un terrat alt i vam usar dos micros K & B calibrats, un per jo i

un per el piano, els quals anaven directament a una Studer modificada de dues

pistes. No hi havia taula de mescles.  Apostaria que les taules de mescles i els

enginyers de so van aparèixer perquè els músics van oblidar com mesclar-se a

ells mateixos. És per això que usem monitors ara. Nosaltres solíem tocar, escoltar

a tothom i mesclar-ho tot al mateix moment. Tu has d'escoltar als altres més que

a tu mateix. Després els vocalistes necessiten reforç i  aquí és quan les taules

apareixen. Les Simfonies van ser enregistrades amb 2 micros i Benny Goodman

va fer gravacions fantàstiques amb un o dos micros. Els músics es mesclaven a

ells mateixos! Això ha estat un art perdut! És així i és una reflexió de la seva

capacitat musical. Potser sigui una combinació de l'ús d'instruments elèctrics i
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tocar davant  públics més nombrosos.  Quan tu graves, si  uses dos micros ben

posicionats, sonaràn com les teves dues orelles dins la sala amb els altres músics.

Molts d'enginyers de so que no entenen ni saben com enregistrar instruments

acústics perquè ho volen fer sonar com si ho tenguessis davant la cara.

Generalment, et poses a una certa distància del micro?

Em poso enfora del micro i intent no usar-lo sempre que sigui possible. A

vegades posam micro al piano i per suposat, al contrabaix. He de usar els micros

per poder equilibrar el que està tocant el bateria. Tu comences amb la bateria. Hi

ha molts de llocs, on mai he usat micro, com el Fat Tuesday's, el Blues Alley i el

Old Keystone Corner.  Tu aprens  com projectar  el  teu instrument i  pensar en

projecció, mirar de trobar els cantons de la sala. No fa falta que toquis més fort,

és una manera de centrar el so amb l'objectiu de poder cobrir tota la sala. No es

tracta de volum, sinó de so, de ressonància de l'instrument, o ressonància sense

tanta vibració des de la canya. Camin per tota la sala quan estic tocant i el teu so

ha d'arribar a tots els recons.

Ho aconsegueixes tocant molt a l'aire lliure. Recoman de cor tocar a l'aire

lliure. Quan era un nin, en el Bronx, vivíem en un bloc de pisos, on totes les cases

estaven aferrades una amb l'altra. A l'estiu, anava al bany i practicava amb les

finestres obertes i  tot  eren reverberacions i  eco.  Així  algú deia.  “Fes callar el

nin!”, i la meva mare deia, “Toca més fort Stanley!” (rialles). Quan vaig deixar a

Jack Teagarden em vaig traslladar a Hollywood i anava cap les muntanyes amb

baix i bateria i tocàvem alla durant hores. Era una locura! Crec que ara no hi ha el

mateix tipus de dedicació amb els músics joves. Em vaig casar amb 19 anys i vaig

tenir un fill als 20, i després dos més, i vaig haver de treballar molt. Però sempre

anava a les jam sessions després de la feina. He tocat a bandes de rumba, mickey

mouse bands,  tot  tipus d'agrupacions.  Però després  de la  feina anàvem cada

vespre de jam. Teníem un altre tipus de dedicació que la joventut d'ara. Així i tot,

ells tenen gravacions amb les que improvisar a sobre, però no és el mateix. La

interacció és el que significa el jazz. És el que vull que passi amb el programa de

jazz de Standford. Tu pots llegir tots els llibres i escoltar totes les gravacions, però
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has de tocar amb músics que són millors que tú. El que s'ha de fer és simular

l'atmosfera d'un club. Potser quatre vespres al Palo Alto, baix la supervisió dels

mestres, els estudiants podrien tocar en condicions actuals. També, agafar la big

band i dur-la  de gira al festival de Montreaux i altres. Hi ha maneres de entrenar

els  joves  músics  de  jazz  sense  necessitat  d'anar  de  gira.  A  les  travelling

academies que he estat, vaig aprendre moltes coses, més que la pròpia música,

algunes de les quals no n'estic orgullós (rialles). Però és una manera de mantenir

els joves motivats.  Ara bé, cada professor hauria de ser un gran intèrpret.

Hi  ha  alguns  prerrequisits  que  necessitis  per  a  poder  treballar  i

desenvolupar els joves músics?

Per començar, necessit més temps. Els programes d'estiu poden ser molt

frustrants. Així com has entrat ja ha acabat. Necessites més temps, potser 4 anys.

Els meus companys entren a la meva banda per 3 o 4 anys i ells aprenen. Però a

Standford  no  tot  hauria  de  ser  música.  M'agradaria  tenir  gent  com  el  meu

advocat de negocis Elliot Hoffmann que és un geni i maneja gent com Pavarotti,

Cindy Lauper,  Dizzy  Gillespie,  etc.  Ho pots llegir  i  comprovar.  Algú que pugui

ensenyar a tota aquesta gent jove a evitar les trampes en les que jo vaig caure.

Podria  tenir  enginyers  de  so,  gent  que  podria  xerrar  sobre  acústica  i

enregistrament  de  so,  que  venguin  a  parlar.   Tenc  la  costum  de  gravar  als

alumnes i motrar-lis la diferència de com estic sonant i  com sonen ells. Els hi

mostro  un  camí  al  qual  aspirar.  Ensenyaria  a  cada  instrumentista,  incloent

cantants i bases rítmiques. Un dels meus pianistes em va dir que cada sessió amb

mi és una lliçó, així que perquè no fer-ho a l'escola? Un cert treball de estudi,

incloent lectura i escriptura de música, és necessari però igualment necessites

tocar molt! El programa d'Standford  s'està desenvolupant i està sent fundat, i

començarà el 1r de gener de 1986.  Crec que Standford pot llançar als estudiants

arreu del món. La gent obté subvencions d'altres països i ve cap a Nova York,

agafant els millors músics i gastant tots els seus diners en una gravació. Seria

millor gastar venguent a Standford i formar part d'un programa estructurat. Com

per exemple, els programes d'ordinador de Standford. La gent ve de tot el món
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perquè estan interessats en aprendre a manejar un ordinador.

Això em fa demanar-te una cosa. T'has involucrat d'alguna manera amb

els ordinadors en la teva música?

Vaig fer un concert al  Frost Amphitheather a Standford l'estiu de l'any

passat. Hi vaig anar terriblement sol, tocant amb 4 altaveus (rialles). No li pots fer

cap broma a ningú de la banda. Tot estava programat.  Poden sonar com una

orquestra simfònica completa, i també com vulgui el compositor. La peça va ser

escrita per Dexter Morrow, professor d'informàtica a Colgate. El que va fer va ser

agafar el meu solo a Early Autumn, tenguent-me a mi tocant abans d'escriurer-

ho.  Alguna  cosa  valia  la  pena,  pero  era  solitari  i  sense  interacció.  De  totes

maneres, n'estic agraït i ho tornaria a fer.

Voldries dir alguna cosa sobre el teu famòs mecànic de saxos? Emilio

Lyons?

Nosaltres estam parlant sobre músics que venen d'una era diferent, gent

que eren artesans i treballadors. Vaig coincidir amb aquest home a Boston, un

bon clarinetista. Algú li va dir que reparés el meu saxo com a urgència. Ell estava

molt nerviós a la vegada que tremolava. Després d'aquell moment, s'ha convertit

en el millor mecànic de saxos del món. La gent l'anomena “Saxophone Doctor”.

Quan et repara el saxo no fa falta que el tornis a veure fins d'aquí a tres anys.

Posa les sabatilles d'alguna manera que no hi ha fugues, no es mouen ni tenen

excés d'aigua. El que fa és passar-s'hi hores. Mira aquesta flor en el meu saxo, no

només és un suro, té una funció pràctica amb estil. És aquest tipus de persona

que cuida l'instrument i canvia tot el que sigui necessari. Coses en les que jo no

hi havia ni pensat.
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Què  voldries  dir  a  tots  els  saxofonistes  que  estàn  llegint  aquesta

entrevista?

Passau-vos al piano! No; realment, si t'agrada un instrument que canta, toca el

saxo.  És el  més paregut a la veu humana.  Per suposat,  sempre és millor  que

cantis amb la teva pròpia veu. El saxo és un instrument imperfecte, especialment

el tenor o el soprano, parlant de l'afinació. Aquí hi ha el repte de fer cantar un

instrument imperfecte o una “veu” que es troba a fora del teu cos. M'encanta

aquest repte i el tenc des de fa uns 45 anys. En quant a tocar jazz, cap altra forma

d'art, excepte la conversació, et pot donar el plaer de la interacció espontània.

Un  bon  quartet,  escoltant-se  atentament  l'un  a  l'altre,  és  com  una  bona

conversació entre amics intercanviant idees.
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Influències i repercussió

Com ja hem parlat abans, Stan Getz va ser un músic de referència per a

tots els posteriors saxofonistes, sobretot pel seu so i la concepció melòdica dels

seus solos.

Aquí podem trobar un grapat de cites d'altres músics parlant d'ell:

“Una tècnica impecable, compàs perfecte, un fort sentit de la melodia i un

més que suficient coneixement de  l'harmonia, una memòria fabulosa i una gran

oïda. A tot això li afegim un excel·lent sentit de la dinàmica, temps i estructura. I

a més, recobert d'un so d'or pur, obtenim a Stan Getz.” (Lou Levy).

“Ho hem d'admetre. Si poguéssim, tots els saxos tenors voldríem tocar

com ell” (John Coltrane).

Encara  que  Coltrane  i  Stan

tenen  dues  maneres  de  tocar

totalment  diferents,  l'admiració  per

les dues parts  era notable.  Es parla

d'una  masterclass  que  oferia  John

Coltrane en la qual uns alumnes van

fer un comentari  despectiu  de Stan

Getz,  parlant  d'ell  com  un

instrumentista  excessivament

melodiós o sense gaire repercussió per el seu estil West Coast. Hem de tenir en

compte que la corrent del  West Coast ha estat i és criticada per alguns músics

més afins al free, bebop o jazz modal. John Coltrane es va sentir ofès i i va renyar

als seus alumnes dient aquesta frase citada anteriorment.

Per altra banda, també tenim una cita de Stan Getz parlant d'ell mateix:

“La  meva  vida  és  la  música.  I  d'alguna  forma  vaga,  misteriosa  i

subconscient, sempre m'he vist impulsat  per un intens sentiment intern que m'ha

22



duit, quasi compulsivament, a cercar la perfecció a la música, a vegades (quasi

sempre), en contra de tots els altres aspectes de la meva vida”.

És interessant saber també que Stan era un aficionat a la música clàssica,

fins  al  punt  que  n'escoltava  més  que  jazz.  Afirma  haver  escoltat  la  Novena

Simfonia de Mahler dirigida per Leonard Bernstein i haver tengut una experiència

transcendent.

Discs de jazz que hagi escoltat en destaca sobretot els discs més clàssics

de Miles, com Kind of Blue i Round Midnight, i altres autors com Duke Ellington.

Stan va ser un músic que va crear un llenguatge i un so molt propi amb el

saxo tenor, i això ha estat reflectit en posteriors intèrprets d'aquest instrument i

fins i tot altres instrumentistes.

Dizzy  Gillespie,  afirmava  que  estimava  a  Stan  Getz.  Diu  que  la  seva

aportació al jazz va ser la melodia, que ell va ser el millor melodista de jazz. Un

increïble solista però sobretot, un gran melodista. Stan es caracteritzava també

per versionar les melodies més conegudes dels estàndards, revestides de la seva

peculiar forma de tocar, afegint cromatismes, notes que pertanyien a tensions

harmòniques, etc.

Gary Burton, vibrafonista que va tocar amb ell durant la dècada del 1960

parla d'ell com un músic que el va ensenyar a tocar com si sonés simple. Burton

va estar tocant amb ell durant 3 anys i afirma haver après d'ell les múltiples i

complexes possibilitats que pot oferir la profunditat de la música.

Max Roach, bateria, explica haver conegut a Stan durant la seva joventut i

va notar des del primer moment que Stan tenia unes fabuloses orelles, i el millor

de tot, una manera molt particular de percebre i interpretar la música.

Kenny Barron, un dels darrers músics que va poder gravar i tocar amb ell,

parla d'ell com un gran intèrpret de balades i com un dels grans músics de jazz

que és possible reconèixer només escoltant les dues primeres notes.

Hi ha altres saxofonistes de l'època que també van marcar molt amb el

seu so i  que varen ser  sombra de Stan Getz.  El  més important  d'ells  és Paul
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Desmond, que també es va incorporar com a intèrpret de Bossa Nova i també

Lee Konitz, tots dos característics d'unes improvitzacions de caire més melòdic i

no tan virtuós.

Actualment, Stan ha influenciat als saxofonistes tenors actuals. Dins dels

saxòfons,  ha  existit  sempre  la  disputa  entre  una  embocadura  de  pasta  o  de

metall. L'embocadura de pasta sol oferir un so més obscur i pastós, en contra

d'una pèrdua de volum o intensitat a l'hora de tocar per la vibració del material.

Les embocadures de metall ofereixen més vibració i un so més metàl·lic donat el

seu material. També solen oferir una gamma de dinàmiques més ample. Així i

tot,  aquestes indicacions són generals,  perquè altres instrumentistes com per

exemple  Ben  Webster,  Coleman  Hawkins  o  Benny  Golson,  tocaven  amb

embocadura de metall i van aconseguir un so obscur, bufat i pastós.

Saxofonistes actuals usen una configuració semblant a la d'Stan i tenen un

llenguatge  similar,  però  tècnicament  més  avançats,  com  puguin  ser  Seamus

Blake, Chris Cheek, Santi de la Rubia, Enrique Oliver, Max Ionata, Larry McKay,

etc.
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Set up

Aquest  apartat  es  troba fonamentat  sobretot  en dues fonts;  són dues

fonts que presenten una configuració similar però que no s'acaben de concordar

en els seus intervals temporals, i tampoc en alguna de les boquilles utilitzades.

Per tal cosa, adjunt les dues fonts.

1. Segons Nicolas Trefeil  10  :

Anys Boquilla Canyes Saxòfon

1943-1950 Berg Larsen de

metall

Otto Link Tone

Master nº4*

? Conn 10m

Selmer Super

Balanced Action

1950-1957 Brilhart Tonalin

Streamline nº7

? Selmer Super

Balanced Action

Mark VI

1957-1964 Otto Link Tone

Edge nº5*

Rico Selmer Mark VI

1964-1965 Otto Link Tone

Edge nº5*

Rico 3'5-4 Selmer Mark VI

1965-1986 Otto Link Tone

Edge nº5*

Rico 4'5 Selmer Mark VI

1986-1991 Otto Link Tone

edge Early Babbit

5* modificada per

Ben Harrod

Rico 3'5-4,5

Vandoren 3'5

Selmer Mark VI

10Trefeil, Nicolas. Tenor Sax's players set up
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2. Segons Gene  11  :

1945-1950: Stan Getz usava una Otto Link Tone Master 4*, durant els anys que

tocava  amb  la  Benny  Goodman  big  band.

1950-1954:  Brilhart  Streamline  7  de  color  blanc.

1954-1956:  Berg  Larsen  de  pasta.

1957-1971: Va començar a usar una Otto Link Florida de pasta del  5*, per la

facilitat que li oferia al interpretar balades. També la va usar durant les sessions

de Bossa Nova fins el concert del Carnegie Concert amb Joao Gilberto el 1964

perquè li  van robar  el  saxo i  tot  el  que hi  havia dins els  seu estoig  (boquilla

inclosa). Després va usar durant un temps una Vandoren T-20.

Durant aquest temps Stan comença a usar canyes de la duresa del 5 (duríssimes)

per a interpretar Bossa Nova i també durant la època de Chick Corea entre 1967 i

1968.

1971-1974: Stan canvia la seva Otto Link per una Bobby Dukoff 5 Hollywood i

també una antigua boquilla Selmer de metall C**.

1974-1988:  Getz  torna  al  seu  antic  set-up  de  la  Otto  Link,  amb  dos  models

customizats per a ell: una Otto Link 7* Florida i una Otto Link Early Babbit 5*

(modificada  per  Ben  Harrod).

1989-1991: Stan, poc satisfet amb el volum de la Otto Link sol·licita modificar la

seva boquilla per fer-la més prima, retirant material, fent-la així més fàcil per a

11Gene. 2007.A list of mouthpiece used by Stan Getz. Saxforum Italia.
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tocar stàndards, però amb aquesta operació també es canviaria el so i el timbre.

Així que es decanta per una Meyer de pasta del 8, modificada al seu gust.
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Discografia destacada12

 Stan Getz, The Complete Columbia Albums Collection (Sony Music, 2011)

 Stan Getz, The Bossa Nova Albums (Verve, 2008)

 Stan Getz, Bossas and Ballads: The Lost Sessions (Verve, 1989)

 Stan Getz, Apasionado (Verve, 1989)

 Stan Getz, My Old Flame (Concord, 1981)

 Stan Getz, Legacy (1980-86, Rendezvous)

 Bill Evans Trio, featuring Stan Getz, But Beautiful(Milestone, 1974)

 Stan Getz, Dynasty (Verve, 1971)

 Stan Getz, Sweet Rain (Verve, 1967)

 Stan Getz (with Eddie Sauter), Music from the Soundtrack of

 "Mickey One" (Verve, 1965)

 Bob Brookmeyer, Bob Brookmeyer and Friends (Verve, 1964)

 Stan Getz, Focus (Verve, 1961)

 Cal Tjader and Stan Getz, Sextet (Verve, 1958)

 Stan Getz, Stan Getz and the Oscar Peterson Trio (Verve, 1957)

 Stan Getz and J. J. Johnson, At the Opera House (Verve, 1957)

 Stan Getz, Gerry Mulligan and Harry Edison, Jazz Giants '58 (Verve 1957)

 Dizzy  Gillespie,  Stan  Getz  and Sonny  Stitt,  For  Musicians  Only  (Verve,

1956)

 Stan Getz, Stan Getz at the Shrine (Verve, 1954)

 Dizzy Gillespie and Stan Getz, Diz and Getz (Verve, 1953)

 Stan Getz, Quintets, The Clef and Norgran Studio Albums (Verve, 1952-

55)

 Johnny  Smith,  featuring  Stan  Getz,  Moonlight  in  Vermont  (Roulette,

1952)

12 Per a visualitzar la discografia completa de Stan Getz és recomanable visitar la web de Jazz 
Discography Project
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 Stan  Getz  Quintette,  Jazz  at  Storyville  (Royal  Roost,  1951)

Woody Herman, Early Autumn (RCA, 1945-50)
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Transcripcions13

A aquest apartat s'hi inclouen 10 solos transcrits de Stan Getz, ordenats

cronològicament; amb informació dels músics que van participar a la gravació,

títol del disc, data i lloc de gravació i segell discogràfic.

1. Always (1945)

Títol del disc

Kai's Krazy Kats

Data i lloc de gravació

Nova York, 14 de desembre del 1945

Músics

Bateria:  Shelly Manne

Contabaix: Iggy Shevack

Piano: Shorty Allen

Trombó: Kai Winding

Saxo Tenor: Stan Getz

Segell discogràfic:

Savoy Records

13 Dades extretes de The Jazz Discography Project i Discogs
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2. Motion (1953)

Títol del disc

Jimmy Rainey Plays

Data i lloc de gravació

Nova York, 23 d'abril del 1953

Músics

Bateria: Frank Isola

Contrabaix: Red Mitchell

Piano: Hall Overton

Guitarra: Jimmy Rainey

Saxo Tenor: Stan Getz (Sven Coolson)

Segell discogràfic

Prestige

32



33



34



3. Honeysuckle Rose (1958)

Títol del disc

Imported from Europe (Stan Getz Octet)

Data i lloc de gravació

Estocolm, Suècia, el 26 d'agost de 1958

Músics

Bateria: William Schiopffe

Contrabaix: Gunnar Johnson

Piano: Jan Johansson

Saxo baríton: Lars Gullin

Saxo tenor: Stan Getz i Erik Nordstrom

Trombó: Ake Persson

Trompeta: Benny Bailey

Segell discogràfic

Verve
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4. Wee (1956)

Títol del disc

For Musicians Only

Data i lloc de gravació

Radio Recorders, Los Ángeles, CA, el 16 d'octubre de 1956.

Músics

Bateria: Stan Levey

Contrabaix: Ray Brown

Piano: John Lewis

Guitarra: Herb Ellis

Saxo Tenor: Stan Getz

Saxo alt: Sonny Stitt

Trompeta: Dizzy Gillespie

Segell discogràfic

Verve
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5. I'll remember april (1958)

Títol del disc

Stan meets Chet

Data i lloc de gravació

Robert Jordan & Associates Recorders, Chicago, IL, dia 16 de febrer de 1958

Músics

Bateria: Marshall Thompson

Contrabaix: Victor Sproles

Piano: Jodie Christian

Saxo tenor: Stan Getz

Trompeta: Chet Baker

Segell discogràfic

Verve
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6. So danço samba (1963)

Títol del disc

Stan Getz And Joao Gilberto Featuring Antonio Carlos Jobim

Data i lloc de gravació

A & R Studios, Nova York, el 18 i el 19 de març de 1963.

Músics

Bateria: Milton Banana

Contrabaix: Tommy Williams

Piano: Antonio Carlos Jobim

Guitarra i veu; Joao Gilberto

Saxo tenor: Stan Getz

Segell discogràfic

Verve
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7. Invitation (1975)

Títol del disc

Stan Getz -  The Master

Data i lloc de gravació

Nova York, l'1 d'octubre del 1975

Músics

Bateria: Billy Hart

Contrabaix: Clint Houston

Piano: Al Dailey

Saxo tenor: Stan Getz

Segell discogràfic

Columbia
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8. I wanted to say (1986)

Títol del disc

Voyage

Data i lloc de gravació

Music Annex Recording Studios, Menlo Park, CA, el 9 de març de 1986.

Músics

Bateria: Victor Lewis

Contrabaix: George Mraz

Piano: Kenny Barron

Saxo tenor: Stan Getz

Segell discogràfic

Blackhawk
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9. I Wish You Love (1991)

Títol del disc

People Time

Data i lloc de gravació

“Jazzhus Montmartre, Copenhague, Dinamarca, 4 de març de 1991.

Músics

Piano: Kenny Barron

Saxo Tenor: Stan Getz

Segell discogràfic

EmArcy
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10. Comparació entre Night & Day (1951 i 1991)

1951

Títol del disc

Stan Getz And Swedish All Stars Featuring Bengt Hallberg

Data i lloc de gravació 

Estocolm, Suècia, 23 de Març 23 de 1951 

Músics

Bateria: Kenneth Fagerlund

Piano: Bengt Hallberg

Contrabaix: Gunnar Johnson

Saxo Tenor: Stan Getz

Segell discogràfic

Metronome

1991

Títol del disc

People Time

Data i lloc de gravació

“Jazzhus  Montmartre,  Copenhague,

Dinamarca, 4 de març de 1991.

Músics

Piano: Kenny Barron

Saxo Tenor: Stan Getz Segell  discogràfic:

EmArcy
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Comparativa entre les dues versions

Primer  de  tot,  hem  de  tenir  en  compte  que  les  dues  versions  estan

separades  per  40  anys,  la  qual  cosa  fa  que  estilísticament  siguin  bastant

diferents.

A  la  versió  de  1951  estam  parlant  d'un  combo  complet  (bateria,

contrabaix, piano i saxo) i a la de 1991 és un duet de piano i saxo tenor.

A primera vista pareix que a la versió del quartet hi hauria d'haver més

estímul per part de la base, però en aquest cas el rol de la base és acompanyant,

no hi ha gaire interacció amb el solista. La bateria acompanya el ritme amb les

escombretes,  charles i  plat,  i  alguns kicks de bombo per marcar les diferents

parts del tema o el canvi de solista. El contrabaix camina a negres durant tot el

tema i el piano va acompanyant d'una manera com un coixí. Sha de dir que el

tipus de ritme és un medium swing.

La segona versió, consta d'un acompanyament de piano, molt més proper

a  latin,  fent  que  les  corxeres  improvisades  siguin  straight.  El  piano  en  tot

moment va canviant el patró d'acompanyament, els voicings i  les tensions en

relació al solista. Encara que sigui una versió més reduïda en nombre de músics,

la interacció és molt més gran. En relació a duració del tema també és molt més

llarg,  cada solista té molt més espai,  fins i  tot  al  final  hi  ha una part de solo

compartit  per  tornar  a  la  melodia;  cosa  que  analitzarem  ara  en  el  següent

apartat.
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Diferències esctructurals

El  tema  Night  &  Day  té  una  estructura  AAB,  i  en  les  dues  versions

s'interpreta en la mateixa tonalitat (Mi bemoll). Ara bé, en la macro-estructura hi

trobam diferències notables.

1951 1991

No intro

Melodia AAB 

Solo Piano AAB

Solo Saxo AAB (Coda improvisada, no 

tanquen melodia, el mateix solo 

serveix per tancar el tema)

4 compassos intro piano + 4 saxo/piano

Melodia AAB

2 x AAB solos de saxo

3 x AAB solos de piano

1 solo compartit piano saxo AABAA

Entra melodia a la última B

Turnaround  al  final  damunt  Eb  –  E  i

finalitzant damunt Ebmaj7#11

Com veim, la segona versió, encara que sigui un combo molt més reduït,

te  un  nivell  d'interacció  molt  alt,  els  solistes  es  desenvolupen molt  més  i  la

complexitat  estructural  és  major:  comptam  amb  intro,  melodia  bastant

adornada, solos de cada instrument, solo compartit i una coda.
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Diferències interpretatives en relació a Stan Getz

A primera escoltada, la principal diferència que notam és en el so. És el so

d'Stan, per suposat, però a la primera gravació és un so un tant més obscur, més

pastós i un poc més recollit, amb menys volum. A la segona versió és el seu so,

però amb més cos, un poc més brillant, amb més projecció i volum, fins i tot

tirant a punxant.

També en quant a informació harmònica i densitat, el segon solo és més

complex, incloent també inflexions en el so, altres recursos que no hem escoltat

tant abans, com pugui ser el bending.

A la primera versió de 1951, Stan, conegut com un gran melodista, no

toca  la  melodia  tal  qual  la  original,  sinó  que  és  farcida  d'adornaments,

cromatismes, frases a tresets de negra i també usa recursos d'altres melodies,

transportats  a  la  tonalitat  de  F,  com  per  exemple  aquesta  primera  cita  a  la

primera A de la melodia, corresponent a Stompin' at the Savoy:

A  la  segona  A,  fa  una  cita  d'una  altra  melodia  bastant  allunyada  del

gènere; El Manisero:
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També  és  molt  usual  escoltar  l'escala  de  Blues  en  el  seu  tipus  de

improvisació:

Una frase que trobam freqüent a Stan, és aquesta, que també la trobam

(transportada a la tonalitat adient) a So Danço Samba, Wee i Honeysuckle Rose:

I després ens trobam amb un recurs que Stan, després de 40 anys, torna a

usar durant aquesta melodia, una cita de que incorpora a la B del tema, que ens

recorda fortament a la intro de  Me voy pa'l pueblo, guajira de la compositora

cubana Mercedes Valdés; popularitzada per el trio Los Panchos:

A la versió de 1991 usa el mateix motiu però ubicat en el seu darrer solo,

a la part B en concret:
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Ara, si  ens centram en el solo de 1991, esctructuralment és més complex i  el

tema s'arriba a desenvolupar molt més. A part de les característiques de so que

hem mencionat abans, Stan usa recursos harmònics que fa 40 anys no havíem

escoltat, com l'escala disminuïda:

Durant el tema, combina molt la sonoritat de l'escala disminuïda amb el

color lidi, dibuixat com una arpegi de sol major damunt Fmaj7.

La  melodia  en  sí  es  troba  encara  més  farcida  d'adornaments  i

semicorxeres, de fet, si no ens anés recordant fragments de la melodia original

podríem estar pensant que directament és el solo.

A part d'això, trobam elements en comú durant el solo o la melodia, com

una drase que va desenvolupant a la baixada cromàtica del tema i la va variant,

però amb una base bastant clara:
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A l'anàlisi del solo anterior ja havíem vist un dibuix cromàtic damunt la

tònica (Fmaj7):

40 anys després, Stan usa un recurs similar a aquest però més complex,

usant el doble cromatisme ascendent:

També usa un registre més ample de l'instrument, usant les notes més

greus a les quals pot arribar el saxo tenor:

En general, notam una molta major complexitat harmònica, rítmica, un so

més projectat i un desenvolupament tècnic de l'instrument. En general assumeix

molts més riscs i també hi ha una molta major importància de la interacció amb

els  músics  amb  els  que  està  tocant,  donant  lloc  fins  a  tot  a  la  improvisació

simultània  i  a  una  coda  que  possiblement  sigui  improvisada  i  no  pactada.

Coneguent  un poc  més a aquest  intèrpret  i  sabent  el  valor  que donava  a  la
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interacció veim que durant els anys va anar explorant i indagant en tot aquest

tema i que en els seus darrers anys era pràcticament el més present en totes les

seves interpretacions.

 

70



CONCLUSIONS

Primer de tot, em sent satisfet després d'haver fet aquesta recerca i haver

descobert més sobre Stan Getz, un músic que m'ha atret l'altenció des del primer

moment.

A part d'això, com he mencionat en altres apartats, és important acostar-

se a la manera de pensar d'altres músics, dels grans (amb qui ja no hi podem

parlar)  i  també  dels  grans  que  tenim aquí  a  prop.  En  el  nostre  cas,  vivint  a

Mallorca, i parlant des de la meva experiència, és fàcil caure en la peixera que es

crea vivint aquí aïllat, creant una perspectiva un tant fantasiosa sobre què és el

jazz  i  com pensen els  músics  de jazz.  Crec que sempre que sigui  possible és

important sortir, anar a cursos, seminaris o simplement anar a escoltar música

de la mà de músics de primer nivell i si pot ser, tocar amb ells; tot això ens farà

connectar  amb la realitat.  Potser notem que la diferència de nivell  musica és

abismal, però generalment, en els grans músics hi trobam un nivell d'humanitat

molt  gran  que fa  que ens  sentim molt  propers  a  ells  i  ens  donaran  una  mà

sempre  que  faci  falta.  O  almenys  és  el  que  he  notat  jo.  Al  contrari  de  la

competitivitat  que  poguem  trobar  en  el  món  de  la  música  clàssica,  és

engrescadora la solidaritat que he pogut trobar en figures molt destacables del

jazz.

Tot això ho dic perquè encara que hi hagi llegendes sobre Stan: que no

pagava als músics, que algun cop havia desaparegut amb els diners, etc. No em

pareixen del tot certes, i si ho són, potser formen part d'una temporada un tant

obscura on sabem que Stan va flirtejar bastant amb les drogues. Però per mi no

és un apartat al que li haguem de donar més importància, el que és important és

el que sona, i si algun dia no va pagar segurament degué ser perquè devia estar

molt poc content amb els músics que l'havien acompanyat.

Stan, encara que tengués una facilitat abrumadora, també va treballar, va

estudiar i va estar sempre en contacte amb la música. No conec a cap geni que

no practiqui, estudiï o estigui tot el dia escoltant música. Stan fins i tot ens parla
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del seu “estat alfa”, moment en que mentalment crea melodies i mou els dits

imaginant que està tocant el saxo. A mi em dóna la sensació que tenia les orelles

tan  desenvolupades  i  un  control  tan  gran  de  la  música  que  fins  i  tot  podia

estudiar sense tocar,  perquè podia recordar les melodies i  escoltar els acords

sense  marge  d'error  només  escoltant-les,  no  li  feia  falta  agafar  el  saxo  per

contrastar errors.

A part d'això, sempre va estar cercant tocar amb músics nous, gèneres

nous i arriscant, cosa que et fa crèixer i desenvolupar-te com a músic. Pens que

des del primer moment que va tocar amb gent ja tenia les antenes posades i

escoltava  tot  el  que podia de tothom per anar  absorbint  idees  i  sobretot,  la

concepció  del  so.  Com  ell  mateix  diu,  es  sentia  fascinat  per  el  so  de  Jack

Teagarden, i quan algú t'agrada molt fas tot el possible per acostar-te a tenir

aquella sensació, i ho va aconseguir amb temps, esforç i estudi. Com ens diu,

tocava i  feia sessions sovint a l'aire lliure per guanyar  projecció i  a la vegada

provar cançons noves i arranjaments amb amics. Cosa molt necessària que molts

de joves d’avui pareix que en volen prescindir.

Altres aspectes que em pareixen remarcables són la dedicació i l'esforç

cap a la música que va demostrar sempre. Sortint de la crisi  de les drogues i

especialment els seus darrers 3 anys. Sent diagnosticat amb càncer de fetge i

amb un aspecte molt demacrat,  encara va enregistrar el  People Time històric,

amb una força increïble durant varis concerts a Copenhague, pocs mesos abans

de morir.

Realment, durant aquesta conclusió em volia deixar endur per unes altres

idees però ara mateix m'urgeix una qüestió que apareix a l'entrevista que encara

que es fés a l'any 1986 apareix avui en dia encara. Stan ens parla de la vida i dels

entreteniments. Si el 1986 estava ple d'entreteniments avui en dia estam més

que replens d'entreteniments. Jo també ho he notat i veig com de cada vegada

els joves (i no tant joves) no tenen aquell esperit de dedicació i focalització cap a

una professió. En l'àmbit de la música, i per culpa de les xarxes socials, molts

perfils dediquen els seus esforços a estudiar segons quines coses per després

compartir-les i esperar a veure quants “m'agrada” obtenen; quan molts dels seus
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contactes són els seus amics i/o coneguts que li donen suport perquè és qui és i

no per el que fa. Pens que això pot distorsionar la realitat i la qualitat real del que

està sonant, i pot desviar el producte musical de qualitat cap a un producte que

no és ni comercial, perquè no hi guanya ni diners.

No estic totalment en contra d'això, perquè avui en dia és una plataforma

de  promoció  i  divulgació  molt  potent.  I  em  pareix  fantàstic  que  la  gent

professional comparteixi la seva música per a poder fer gaudir els altres i també

per la seva pròpia promoció. Jo som el primer que els seguesc i disfrut de poder

tenir un cert contacte amb ells. Però molts de joves comencen la casa per les

teulades i això pot dur-los a un camí erroni i de frustració. És aquí on la figura del

mestre és crucial.

Stan ja parla d'això i de com aprèn la gent que começa jazz. Tothom aprèn

acords  i  parla  molt  de  teoria  però  és  importantíssim  memoritzar  música,

perfeccionar  l'instrument  i  crear  el  teu  llenguatge.  No  només  es  disparar  un

parell de frases fetes, és donar la teva visió de la vida a través de la música. És un

pas que requereix esforç, dedicació i sacrificis, però pens que sinó perd tot el seu

sentit. El trompetista Clark Terry deia que hi ha tres estadis musicals: absorbir,

assimilar i crear. Els tres són necessaris i necessiten anys i hores de feina; amb les

xarxes  pareix  que  existeix  una  acceptació  instantània.  Una  espècie  de

recompensa instantània, i no és així. Fins que els altres músics no et respecten i

no et criden per tocar, no hi ha cap tipus de recompensa. I també hi fa la manera

de ser i de gestionar les persones, no tot és tocar com el dimoni.

Per resumir, m'agradaria remarcar unes idees extretes d'Stan Getz que

em pareixen molt importants:

 El  músic  s'ha  d'influenciar  per tots  altres  tipus  d'estils  i  hauria  d'estar

obert a innovar i experimentar.

 L'estudi i l'activitat musical ha de durar tota la vida.

 Els acords i les melodies són un recurs per improvisar lliurement i crear,

alliberant-se de frases fetes i clixés.

 Música honesta.
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 La música comercial pot ser bona.

 El  més  important  és  ser  honest  i  tocar  el  que  t'agrada.  Ser  famós  o

guanyar diners no han de ser els objectius.

 La interacció en el jazz és el més important. La figura del solista sense

escoltar als altres no és vàlida.

 La frescura improvisada és molt important. Com més proves i tomes es

fan, aquestes  van perdent frescura.

Aquestes són algunes idees que he pogut extreure d'aquest treball, però

qualsevol  que  el  llegeixi  segurament  en  podrà  treure  moltes  més.  Per  a  mi,

aquest artista al  principi  em fascinava per la seva manera de tocar,  però ara,

sabent  més sobre la seva vida i  la seva manera de pensar  han fet  créixer  el

respecte i admiració que ja li tenia.

Crec que la seva manera d’enfocar les coses i de tocar van de la mà, i en

els solos transcrits i la quantitat incabable de discs que va enregistrar confirmen

que estam davant uns dels grans saxofonistes tenors de la història.

Em sap greu que molta gent només el conegui per el seu treball amb la

bossa nova (que em pareix preciós), quan en realitat ha estat una figura que ha

aportat moltíssim a la música i ha tocat una infinitat d'estils. Potser per ser un

perfil d'intèrpret i no de compositor no ha estat tan reconegut. Però sempre va

ser un innovador o un “Dorian Grey” del jazz, com deia Mel Martin a l'entrevista;

amb el seu esperit jove, obert i experimentalista.
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