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“Every time that you are being racist to someone,  

you put something against yourself as well,  

every time you do it”.  

 

Gladdy Wax 

 

 

 

Black is a colour just like white 

Tell me how can a colour determine whether 

You're wrong or right 

We all have our faults yes we do 

So look in your mirror (Look in the mirror) 

What do you see? (What do you see?) 

Two eyes, a nose and a mouth just like me. 

 

The Heptones - Message From A Black Man 
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INTRODUCCIÓ  

 

Proposta de recerca 

  

Amb aquest projecte es pretén documentar tres dècades d'influència jamaicana 

en la cultura britànica, a partir de l’arribada del vaixell Empire Windrush al 1948, de la 

independència de Jamaica al 1962 i fins a finals dels anys setanta, coincidint amb 

l’arribada del rastafarisme.  Es tracta de posar de manifest la contribució cultural i social 

dels jamaicans que, en gran part, ha ajudat al desenvolupament del Regne Unit.  

Els sound systems, els segells discogràfics i les seves subsidiàries, les gires i 

concerts d’artistes jamaicans... són una clara mostra de les aportacions de la comunitat 

jamaicana al país i que molts cops es posen de manifest amb celebracions tan populars 

com el famós Carnaval de Notting Hill. I és que la música i la cultura jamaicana és 

quelcom més del que molts es pensen, no només és Bob Marley i el consum de 

marihuana.   

Aquest treball pretén, també, mostrar les relacions ètniques al Regne Unit en el 

sí de la comunitat jamaicana i posar un cert èmfasi a les diferents actituds i conductes 

racistes que varen tenir lloc durant el període tractat. També és important observar la 

influencia dels joves jamaicans que van exercir sobre els joves de la classe obrera 

britànica i establir nexes d’unió entre els nouvinguts del carib i la subcultura skinhead, 

nascuda a Anglaterra a finals dels anys seixanta. Val a dir que, la relació entre els 

skinheads originals i la música reggae ha estat sempre font de debat i confusió, ja que 

pels no-iniciats pot semblar una associació si més no curiosa. La música reggae era 

sovint escoltada per primer cop pels joves blancs a la discoteca de l’institut i pocs cops 

a les ones radiofòniques. Del què no hi ha cap mena de dubte és que a l’estiu de 1969 

els skinheads  i la música reggae eren inseparables, una situació que va perdurar ben bé 

fins a la primera meitat dels anys setanta. ¿Què va passar a partir d’aquest moment? 

¿Perquè jamaicans i skinheads van deixar d’anar de la mà? ¿Per què va aparèixer el 

racisme en el sí d’aquesta unió? A aquestes i a d’altres preguntes és al que pretén donar 

resposta aquest projecte.  

Per tant, els objectius d’aquest estudi es podrien resumir amb els següents punts: 
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1. Demostrar la importància de la societat i la cultura Jamaicana així com les seves 

contribucions i aportacions al Regne Unit.  

 

2. Demostrar la influència dels jamaicans en els joves britànics.  

 

3. Respondre a la pregunta de per què els skinheads, que van sorgir com una subcultura 

a fi als rudeboys jamaicans, es van convertir en una subcultura eminentment racista i 

amb polítiques de dretes i discriminatòries. 

 

 

Metodologia 

 

Per tal de portar a terme aquest projecte s’han utilitzat dos tipus de fonts: 

bibiliogràfiques i personals. En relació a les bibliogràfiques ha estat la lectura d’una 

extensa bibliografia seleccionada (diaris de l’època, llibres, revistes...) i el visionat de 

diversos documentals i pel que fa a les personals s’han realitzat una sèrie d’entrevistes. 

El criteri per triar als personatges a entrevistar va ser el de seleccionar un grup de 

persones que, d’alguna manera o altra, estiguessin vinculades a la cultura i/o a la música 

jamaicana al Regne Unit.  

Finalment els escollits van ser: el fundador d’una associació, un escriptor i 

periodista, un enginyer de so i propietari d’un estudi de gravació, un discjòquei jamaicà 

i un skinhead tradicional. La majoria de les entrevistes varen ser realitzades al maig del 

2012 a Londres i a Harrow Town a excepció de la darrera, que va ser realitzada via 

correu electrònic al maig de 2013. Per últim, val a dir que les preguntes de les 

entrevistes es podrien dividir en dos grups: les primeres que són específiques per a cada 

entrevistat (i mostren les seves aportacions sobre tot musicals) i les altres que són 

comunes en tots els entrevistats (i intenten aprofundir  en el tema del racisme).  

Enlloc de realitzar un apartat específic on s’analitzin les diferents entrevistes, 

s’ha optat per utilitzar les respostes dels entrevistats per donar suporta a certs aspectes i 

idees plasmades en els diferents apartats que conformen el projecte.  
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Els entrevistats han estat els següents: 

 

- Arthur Torrington: fundador, secretari i community worker de “The Windrush 

Fundation”. 

 

- David Katz: escriptor, periodista, fotògraf i dj especialista en música jamaicana. 

 

- Vic Keary: propietari del “Chalk Farm Studio”, productor musical i enginyer de so per 

Trojan Records. 

 

- Gladdy Wax: dj jamaicà afincat a Londres i propietari del “Gladdy Wax Sound 

System”.  

 

- Phil Bush: skinhead tradicional.   

 

 

Esquema 

 

Aquest projecte es divideix en tres parts ben diferenciades. La primera són uns 

breus antecedents històrics de l’ílla de Jamaica fins a la seva independència del Regne 

Unit al 1962, la segona és on es parla de les relacions ètniques al Regne Unit en el sí de 

la població jamaicana, i la darrera tracta la influència cultural jamaicana al Regne Unit. 

Per últim hi ha unes conclusions a les diferents línies d’investigació plantejades, uns 

annexos on apareixen transcrites les diferents entrevistes realitzades, unes taules de 

cançons rellevants, una sèrie d’imatges i un llistat de cançons que conformen la banda 

sonora del treball i que apareixen en un cd adjunt. 
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1. ANTECEDENTS HISTÒRICS DE JAMAICA  

 

 

Gather together, be brothers and sisters  

We're independent, we're independent  

Join hands to hands, children started to dance  

We're independent, we're independent. 

 

Derrick Morgan - Forward March 

 

 

 

Abans que els europeus arribessin a Amèrica, la tribu Taino habitava Jamaica. 

Aquests van ser els nadius pacífics que van saludar a Cristòfol Colom quan va posar els 

peus a l'illa el 5 de maig 1594, durant el seu segon viatge al Nou Món. Ells anomenaven  

“Xaymaca” a l’illa, que significa “terra de fusta i aigua” en Arawak, la seva llengua.  

Malgrat que Colom va reclamar l'illa en nom d'Espanya, seria més de 16 anys abans que 

els espanyols hi tornessin i s’establissin en el que avui és coneix com la Badia de St. 

Ann. L'assentament de New Seville va fracassar durant molts anys per finalment ser 

abandonat en favor d'una altra ciutat a la part sud de l'illa, Vila de la Vega. Al 1655, els 

anglesos capitanejats per William Penn i Robert Venables van conquerir Jamaica i van 

canviar el nom de la ciutat per Spanish Town.  

Els espanyols no van tenir èxit en els seus intents de recuperar el control de l'illa, 

en un últim intent, van deixa anar els seus esclaus amb l'esperança d'usar-los com a 

força per desafiar als anglesos. Aquests esclaus alliberats, coneguts com “Maroons” 

(salvatges), es van retirar a les muntanyes per crear les seves pròpies comunitats i van 

continuar resistint-se als anglesos i a qualsevol intent de colonització, inclús quan de 

vegades atacaven les seves pròpies plantacions. L’adaptabilitat dels “Maroons” a l’illa 

es va tornar complicada i se’ls va oferir refugi contra el sistema esclavista i va permetre 

que les seves comunitats recòndites prosperin. 

Sota el domini anglès, Jamaica va prosperar gràcies en part a una proclama que 

donava un tros de terreny a tots els ciutadans britànics lliures que s’instal·lessin a l’illa. 

Aquest incentiu va comportar una gran afluència dels colons. Per altra banda, la 

localització tan cèntrica i estratègica de Jamaica al Mar del Carib es va traduir en una 
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gran arribada de corsaris, els quals saquejaven els vaixells mercants espanyols que 

navegaven per la zona i que es dirigien a les seves colònies en el continent.   

La ciutat de Port Royal, prop de Spanish Town, es va convertir ràpidament en 

una de les més pròsperes —i “perverses”—  del Nou Món, ja que albergava molts 

pirates com Henry Morgan, John Davis i Edward Mansveldt, que van portar riqueses i 

comerç a la zona. La reputació de la ciutat com a refugi de delinqüents i prostitutes 

permetia comparacions amb Sodoma. Al 1692, la ciutat es va trobar amb un irònic final 

de proporcions bíbliques quan un devastador terratrèmol en va enfonsar gran part. A 

causa dels fonaments tant superficials que tenia Port Royal, es sostenia sobre terreny de 

sorra, la ciutat va ser literalment engolida per la terra i el posterior tsunami la va 

arrossegar directament cap al mar. Els que no van morir en aquests esdeveniments 

després van sucumbir a la malaltia com a resultat dels cadàvers en descomposició que 

quedaven. Avui en dia, els recordatoris d'aquest terratrèmol encara es pot veure en llocs 

com la famosa “Giddy House”, que resta perpètuament a mig menjar per la terra, i gran 

part de la ciutat es troba ben conservada sota l'aigua. 

Després de la destrucció de Port Royal, la capital de Jamaica es va traslladar a  

Spanish Town i més tard Kingston, mentre que els supervivents del terratrèmol van 

intentar tornar-se a establir. El destí —tràgic—  de Port Royal va portar a la fi de la fins 

aquell moment favorable relació de Jamaica amb la pirateria, ja que molts ho van veure 

com un càstig diví, i els successius governadors van adoptar una postura més intolerant 

al respecte.  Al segle XVIII, diversos pirates com Calico Jack Rackham, Charles Vane, 

Anne Bonny i Mary Read van ser empresonats o executats.  

 Amb la finalització  de la pirateria com a gran font d’ingressos, Jamaica va 

tornar a la producció de canya de sucre. Les fèrtils sabanes i les fructíferes valls 

proporcionaren un ambient molt propici per a les plantacions de canya de sucre. Aquest 

fet, al mateix temps, va donar lloc a un augment del comerç d'esclaus d'Àfrica 

occidental, ja que es necessitava més mà d'obra per al cultiu de les collites. En el seu 

punt més àlgid, Jamaica va produir un 22% del subministrament mundial de canya de 

sucre. No obstant això, el sistema d'esclavitud especialment cruel va portar a molts 

motins per part dels esclaus. A més a més, els esclaus fugitius van anar a buscar l’ajuda 

dels “Maroons”, els quals van respondre tot rebel·lant-se contra els colons britànics. 

Més d'un segle d'enfrontaments i dues guerres dels “Maroons”, a més del moviment en 

contra de l'esclavitud que hi havia a Europa en aquell moment, va portar a l'abolició de 
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l'esclavitud a Jamaica, al 1834. Es va crear un sistema d'aprenentatge ineficaç, el qual va 

acabar al cap de pocs anys i la plena emancipació va ser promulgada el 1838. 

La fi del sistema esclavista va comportar, evidentment, una disminució de la 

producció de canya de sucre. Altres cultius van ser introduïts per diversificar l'economia 

de l'illa, i la producció resultant es va importar a la Xina i a l'Índia. La societat 

jamaicana també va patir una transformació, les classes socials que abans no havien 

tingut poder polític van començar a pujar, fet que va comportar diverses reformes 

socials. A mitjans del segle XX, Jamaica va començar el seu camí per reclamar la 

independència de la Corona Britànica. 

La millor manera de resumir la historia multicultural de Jamaica és a través del 

seu motto: “Out of many, one people.”
1
 Aquest lema nacional va esdevenir una realitat 

el 6 d'agost de 1962, quan el país finalment es va independitzar del Regne Unit, després 

de diversos segles de domini britànic. Al 2012 es va complir el cinquantè aniversari 

d'aquest important esdeveniment, quan aquesta illa —ja nació—  va adoptar una nova 

constitució, que no només reconeixia els orígens tant diversos de la seva gent, sinó que 

també ho feia del seu gran potencial de lideratge.   

Malgrat l'abolició de l'esclavitud el 1834, la majoria de la població de Jamaica 

va quedar subjugada als terratinents més rics, fet per el qual van rebre més aviat poques 

ajudes i van necessitar més de cent anys per obtenir algunes millores. El sufragi 

universal dels adults no va arribar fins el 1944 i va ser gràcies a aquest — i a d’altres 

factors — que es va produir una ràpid camí cap a la independència de Jamaica.  

 Després d’un període de formar part de la nefasta “Federation of the West 

Indies”, els jamaicans varen votar a favor de la independència. El crit d’autogovern va 

ressonar per tota l’illa i l’alegria es va estendre per tota la població al 1962. Mostra 

d’aquest moment de felicitat dels jamaicans en són algunes cançons produïdes per 

artistes contemporanis a l’esdeveniment (veure annex 2: taules de cançons. Fig. 1).  

Amb la independència va arribar una nova bandera, un dels símbols nacionals 

del país més emblemàtics. Composta per dos triangles verds a la part superior i inferior, 

dos de negres als laterals i una “X” al centre de color daurat, la bandera s’ha fet molt 

famosa últimament degut als èxits dels atletes jamaicans —com Usain Bolt— en els 

Jocs Olímpics dels darrers anys. Darrera d’aquests tres colors hi ha un clar simbolisme: 

                                                           

1
 La unió dels amerindis, dels espanyols, dels britànics, d’aquells procedents de l'Àfrica Occidental així 

com la influència de la Xina i de l'Índia (“out of many”) fan un sol poble (“one people”).  
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“el sol brilla, la terra és verda i la gent és forta i creativa.” Aquesta al·legoria evidencia 

la influencia jamaicana en l’escenari mundial. Més enllà dels seus èxits, la influència 

dels jamaicans ha arribat a tot el món, establint-se i creant comunitats a Anglaterra  

Estats Units, Centre Amèrica, Canadà i molts altres països. 

Després d’haver format part de la “Commonwealth of Nations”, Jamaica ha 

tingut la oportunitat d’expandir-se i créixer al seu propi ritme i si una cosa saben fer els 

seus habitants és celebrar amb orgull el seu progrés. Jamaica no només són platges 

boniques i tranquil·les, és una barreja de cultures, és un lloc amb una tradició culinària, 

és art, són unes músiques i un estil de vida molt particulars que s’han donat en molt 

pocs llocs del món i que possiblement no hagués tingut l’èxit ni la repercussió que ha 

tingut si els jamaicans no haguessin aconseguit la independència.   
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2. BRIXTON FIGHT: Relacions ètniques al Regne Unit en el 

sí de la comunitat jamaicana 

 

 

One day there’ll come a time 

When all men will be brothers 

They’ll talk as well as dance 

Live and Love with each other 

Let us all sing 

Enoch Enoch Power. 

 

Millie Small - Enoch Power
2
 

            

      

 

Habitualment es creu que la història del racisme al Regne Unit data no més enrere de 

1945, quan va tenir lloc una gran onada migratòria deguda a la “New Commonwealth”
3
, 

però es tracta d’una creença incorrecte ja que al segle XVIII s’hi poden trobar vestigis 

de racisme.  Malgrat tot, i degut a la cronologia en la que es mou el present treball, es 

partirà d’aquest moment històric per parlar dels conceptes de raça, racisme i etnicitat en 

el Regne Unit i dins de la població jamaicana i caribenya.  

 

2.1 Conceptes bàsics: raça, racisme i etnicitat 

 

Encara que el racisme sovint té conseqüències pràctiques molt intenses, que van 

des de la discriminació a l'abús verbal i la violència física, aquests pràctiques venen de 

les ideologies racistes, les quals cal investigar. Una manera d’endinsar-se en aquest 

àmbit tan subtil d’idees i creences és a través de l’estudi del llenguatge és a dir, de la 

                                                           

2 Millie Small fa un joc de paraules irònic substituint el cognom del líder polític Enoch Powell per 

“Power”. 
3 La “New Commonwealth” inclou les antigues West Indies britàniques i diversos països del continent 

Indi, com la Índia, Bangladesh i Sri Lanka. El Pakistan, encara que ja no forma part de la 

“Commonwealth”, s’inclou molts cops als països de la “New Commonwealth” per qüestions 

estadístiques, per tal de generar una definició de treball de la població negra al Regne Unit. El concepte 

de “New Commonwealth” va ser creat per distingir aquests països dels de la “Old Commonwealth”, com 

Canada i Austràlia, els ciutadans dels quals són majoritàriament blancs.    
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manera en que habitualment s’expressen aquestes ideologies racistes. Val a dir que el 

llenguatge, per definició, és un concepte molt ampli, ja que inclou representacions tant 

visuals com verbals. A més a més, l’apropament històric al racisme no és quelcom 

invariable, ja que canvia de forma, mida, contorns, propòsits, funcions... segons els 

canvis econòmics, d’estructura social o del propi sistema establert.   

Definint breument, “racism refers to the assumption, consciously or 

unconsciously held, that people can be divided into a distinct number of discrete ‘races’ 

according to physical, biological criteria and that systematic social differences 

automatically and inevitably follow the same lines of physical differentiation.”
4
 Segons 

aquesta definició, la creença que les persones negres són més musicals o més atlètiques 

que les blanques, per exemple, podria ser considerada una creença racista. També és 

important reconèixer que les ideologies racistes s’entrecreuen de manera complexa amb 

altres ideologies com les de gènere i de classe. Per tant, i a la pràctica, lluitar contra el 

racisme implica, al mateix temps, un compromís amb el patriarcat i el capitalisme i amb 

les diferents formes que assumeixen les estructures en diverses circumstàncies 

geogràfiques i històriques.  Per contra, l’etnicitat “is seen to relate to common 

characteristics and feelings of identity originating in language, religion, culture or 

history.”
5
 

La construcció social de “raça”, tal i com s’ha matisat anteriorment, es pot fer a 

través de l’anàlisi del llenguatge a través del qual el racisme s’expressa habitualment. 

Aquest èmfasis en el llenguatge es pot fer a través de dues vessants. Per una banda la 

que diu que el concepte “classe” actua com a punt d’intersecció entre moltes formes en 

competència, sobreposades o simplement formes diferents de discurs (polític, econòmic, 

religiós i cultural). En el si de la història britànica més recent, hi ha certs paral·lelismes 

amb la idea de raça i amb el vocabulari canviant sobre aspectes relatius al racisme. Tal i 

com passa amb la classe, la idea de raça està fixada en la llengua anglesa i hauria de ser 

analitzada segons el seu context lingüístic i social. D’aquesta manera, hi ha hagut 

diferents maneres de parlar de raça i de classe, segons el moment històric o la situació 

geogràfica.  

L’altra de les dues vessants és la que observa i analitza la naturalesa del racisme 

britànic, la qual mostra com les ideologies més contemporànies aprofiten i modifiquen 

                                                           

4
 Peter Jackson (1989), Maps of meaning. An introduction to cultural geography (Londres: Routledge) 

132-133.   
5
 Ray Hudson i Allan M. Williams (1999), Divided Europe. Society and territory (Londres: Sage) 214.  
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l’imaginari sobre el racisme, establert en el curs de quatre-cents anys d’esclavitud i 

d’Imperi. Val a dir que l’actual racisme no és tan sols un simple residu històric dels 

estereotips colonials, sinó que és una creació activa que varia amb les circumstàncies 

del present, a la vegada que les ideologies racistes utilitzen un vocabulari format 

prèviament, adoptant i adaptant un llenguatge prèviament disponible d’imatges i 

estereotips racistes.    

 La construcció social de “raça” i el procés de la categorització racial pot ser 

traduïda directament en les polítiques d‘un lloc. La idea de “Chinatown” és part d’una 

tradició europea blanca que ha estat projectada en el territori urbà, com és el cas del 

barri de Brixton a Londres, que pot ser llegit com un exercici d’hegemonia cultural, 

involucrant el poder de l’estat i les institucions per les quals aquest poder està canalitzat. 

La definició de caire més social del concepte de “raça” està mediatitzada, en aquest cas, 

a través del poder establert en un lloc concret i pot ser traçada en l’evolució d’un 

paisatge polític determinat.     

 

2.2 Les arrels del racisme al Regne Unit 

 

Al 1961, en el punt més àlgid d’immigració —abans de que es fes efectiva 

l’Acta d’Immigrants de la Commonwealth al 1962—, al voltant de cinquanta-mil 

persones van arribar de les Ílles Occidentals en un any. La immigració anava, de fet, en 

sintonia amb la demanda laboral al Regne Unit, en part per la contractació directa de 

caribenys per part del “London Transport” i del “National Health Service” i, per altra 

banda, pels efectes del flux d’informació i de la migració en cadena.  

 Malgrat tot, la població negra apareixia a la premsa britànica i se la considerava 

un “problema de grup”. Moltes revistes del moment van publicar diversos articles on 

qüestionaven coses tan deplorables com si hom deixaria que la seva filla es cases amb 

un negre. Molts d’aquests articles tenien una intenció alliberadora, centrant-se en la 

“respectabilitat” de la majoria dels immigrants del Carib i en la seva actitud 

relativament dòcil cap als treballs de caire manual. Reconeixien que la discriminació 

tenia lloc en quasi tots els àmbits de treball, com l’esport o l’entreteniment, i 

argumentaven que les comunitats segregades representaven l’obstacle més permanent i 

simbòlic pel progrés social. No obstant, el discurs de raça que van emprar va ser llançat 

en termes de prejudici personal i de discriminació individual, en lloc de en termes de 
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racisme o de desigualtat. Val a dir, també, que les imatges que il·lustraven aquests 

articles s’allunyaven molt de la innocència, ja que mostraven a persones negres amb un 

aspecte realment funest.  

 A mesura que les tensions entre la població negra i blanca augmentaven durant 

els anys cinquanta, culminant en els disturbis racials de Nottingham i Notting Hill al 

1958 (veure apartat 2.3.1), l’associació de la població negra amb els problemes socials 

cada cop era més automàtica. Quan l’economia va començar a trontollar després del 

boom dels anys seixanta, els membres dels dos partits polítics majoritaris van començar 

a fer crides urgents per limitar la immigració, donant com a resultat les Actes 

d’Immigració de la Commonwealth de 1961, 1968 i 1972.  El to liberal i permissiu del 

debat públic sobre la immigració va donar pas a un llenguatge més dur, personificat pels 

exabruptes retòrics d'Enoch Powell, del Partit Conservador, que considerava que el 

conflicte “racial” no es podia evitar.    

 En els seus discursos dels anys seixanta, Powell es va centrar en dues qüestions 

bàsiques: “the absolute numbers o coloured immigrants and their propensity to increase 

more rapidly than the indigenous population, and their geographical concentration as an 

alien wedge in British cities where they were held to be unassimilated and 

unassimilable.”
6
   

 Malgrat que Powell va ser condemnat al ostracisme a Westminster per els seves 

declaracions i va haver de renunciar al seu càrrec ministerial, fent una mirada enrere es 

pot veure que les seves intervencions van alterar, radicalment, la naturalesa del discurs 

racial a la Gran Bretanya, fent el racisme quelcom respectable. El vocabulari i la 

retòrica infame de la línia que seguia Powell ara ressonen als principals debats polítics 

sense cridar l’atenció hostil que van rebre els seus cèlebres discursos. Per exemple, les 

mateixes metàfores de “pantans i inundacions” que Powell va introduir en els discursos 

racials de la Gran Bretanya es poden veure clarament en el discurs preelectoral de 

Margaret Thatcher al 1979:   

  

If we went on as we are, then by the end of the century there would be 4 million people 

of the New Commonwealth or Pakistan here. Now, that is an awful lot and I think it 

means that people are really rather afraid that this country might be swamped by people 

with a different culture. And, you know, the British character has done so much for 

                                                           

6
 (Jackson 142)  
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democracy, for law, and done so much throughout the world that, if there is a fear that it 

might be swamped, people are going to react and be rather hostile to those coming in.
7
  

 

La metàfora de “pantans i inundacions” es va repetir de nou a la premsa al 1986, 

quan el Govern va introduir un sistema de visats obligatori pels que visitaven la Gran 

Bretanya i que procedien de certs països de la Commonwealth. Com era d’esperar, 

molts es van donar molta pressa, tot intentant superar la imposició d’aquesta nova llei i 

el personal d’immigració dels aeroports, durant uns pocs dies, varen ser incapaços de fer 

front al augment de persones que buscaven ser admesos a la Gran Bretanya. La premsa 

del moment es va fer ressò de la notícia i en culpava a la “immigració”. Al Daily 

Express (15 d’octubre de 1986) s’hi va poder llegir el següent: “Heathrow Airport was 

under seige early today after a mass invasion of illegal immigrants trying to beat the 

midnight deadline for getting into Britain.”
8
 L’ús dels termes “setge” i “invasió 

massiva” és molt racista però la referència a “immigrants il·legals” és totalment 

gratuïta, ja que l’estatus legal d’aquells que cercaven entrar al país estava, encara, per 

determinar. Només el diari Guardian va tenir a bé d’entrevistar un representant d’una 

organització pel benestar dels immigrants, mentre que la resta de diaris només 

mostraven informació subministrada per polítics, oficials d’immigració, personal dels 

aeroports i forces de seguretat. Va ser aquest mateix diari l’únic que va redactar un 

titular on es donava part de culpa, del caos que havia succeït, a les autoritats: “Heathrow 

trap for thousands in visa chaos.”
9
        

 La crisis dels visats va ser, a excepció pels que van estar directament afectats, un 

episodi relativament petit en la història de les relacions racials en la Gran Bretanya de la 

postguerra.  En quant a efecte, varen ser molt més significants els disturbis racials que 

es van dur a terme a Notting Hill (veure apartats 2.3.1) i en diverses ciutats angleses 

durant els anys vuitanta, començant a Bristol el 1980 i estenent-se a Londres (Brixton), 

Liverpool i Manchester al 1981 i a Birmingham al 1985. La manera en que la premsa va 

relatar dits disturbis dóna una indicació més de la política cultural sobre el racisme que 

hi havia ala Gran Bretanya. Mentre que alguns periodistes veien els disturbis com a un 

indicador d’un malestar urbà generalitzat, la majoria compartien la visió conservadora 

de Margaret Thatcher per la qual els disturbis eren, majoritàriament, violència criminal.    

                                                           

7
 Íbid., p. 142-143.  

8 Íbid., p. 144.   
9 Íbid., p. 145.   
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2.3 Relacions ètniques al Regne Unit en el sí de la comunitat jamaicana 

 

2.3.1 El vaixell Empire Windrush: l’arribada de jamaicans al Regne Unit 

 

El vaixell militar Empire Windrush va arribar a la localitat de Tilbury el 22 de 

juny de 1948, transportant 493 passatgers des de Jamaicà, desitjant començar una nova 

vida al Regne Unit. El Govern del moment va aprovar una política de migració per la 

qual s’acceptava població de la Commonwealth a causa d’una escassetat de mà d’obra 

necessària per reconstruir infraestructures. Com que l’economia havia patit la Gran 

Depressió després de la Segona Guerra Mundial, acollir immigrants va ser una bona 

manera de reduir costos, tot pagant-los salaris molt reduïts als nou vinguts. Aquesta 

decisió governamental de portar immigrants no va ser ben rebuda pels membres del 

Parlament i al 1962, quan es va arriba a 98.000 immigrants, aquesta política va ser 

rebutjada.  

A la població negra li atreia la idea d’anar a Anglaterra, ja que tenien l’esperança 

d’assolir una vida millor, malgrat que arrossegaven les ferides, el dolor i l’amargor del 

passat. A més a més, sentien que els caribenys havien ajudat a Anglaterra durant les 

dues Guerres Mundials. Alimentats d’aquest sentiment d’entusiasme, van emigrar amb 

l’esperança que el govern del Regne Unit els tornés el favor per la seva contribució en el 

passat. Sam King, passatger del vaixell Empire Windrush, comentava aquesta 

contribució: 

 

The future will be good if we go about it carefully. We from the ex-colonies have 

contributed a lot to the improvement of the British way of life. In 1948, nearly a third of 

the inner cities were destroyed by bombing. We helped to rebuilt it. Your hospitals 

needed workers and even today you find our people in your hospitals. Your transport 

needed moving and we did it in all walks of life, we the minority people have 

contributed something. In music our styles have come together to make new 

harmonious music.
10

  

 

Malgrat tot, els seus desitjos es van esfondrar degut a les circumstàncies, ja que 

la seva arribada no va ser benvinguda i no van ser ben tractats: “when I finally got a job 

                                                           

10
 VV.AA. (1988) Forty winters on. Memories of Britan’s post war Caribbean Immigrants (Londres: 

Lambeth Council) 10. 
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I had to work twelve to fourteen hours a day in horrendous conditions for less the white 

workers”
11

, comenta Lynette Findlater, passatgera de l’Empire Windrush. Arthur 

Torrington, director de la “Windrush Foundation”, també es pronuncia al respecte:  

   

What I was told is that they had good treatment during the War, but when it had been 

finished, and then they came back to Britain they had a different reception, because 

some people didn’t want them here at all, they weren’t welcomed. So they had a lot of 

difficulties on finding places to live… they got work but the work that they got was not 

really interesting work. It was like sweeping or cleaning and so on. So, in essence, the 

early days was not that comfortable, because they couldn’t settled down properly.
12

  

 El discjòquei jamaicà Gladdy Wax, tot i que no pertany a la generació que va 

arribar amb l’Empire Windrush, també comenta com es va sentir al deixar el seu país:  

You miss your life, is like a new life, you miss your whole life in Jamaica… it is easy to 

say that England is cold and Jamaica is warm… but it is not just that, it is much much 

more than that… But I don’t have regrets if that answers your question, there are no 

regrets that “I am here and not there”… a part of me it is still there and didn’t come 

here.
13

    

La presència d’actituds feixistes entre alguns ciutadans anglesos amb limitats 

punts de vista van ser part de la realitat quotidiana. No obstant això, aquesta fricció 

causada per la immigració va ser quelcom del que no es va adonar el Govern. Els rols 

dels partits polítics del moment van crear condicions que dificultaven la vida de la 

població negra i, per tant, a la seva nova residència se la tractava de manera 

discriminatòria pel que fa a assumptes d’habitatge, educació, serveis socials i de salut, 

els salaris i a altres necessitats vitals.  

A la vida social també experimentaren fets similars, en diversos espais públics, 

en l’acció policial contra la joventut negra... Tot passava simplement per la diferència 

en el color de la pell i per d’altres factors de caire xenòfobs. La segregació del color de 

la pell en els establiments públics era mostra de que les actituds de tolerància en vers les 

diferències i la varietat no eren part de la vida dels anglesos. Com a nació estaven a punt 

d’explotar, però eren incapaços de compartir res.   

                                                           

11
 Íbid., p. 15.  

12 Extracte de l’entrevista realitzada a Arthur Torrington el 3 de maig de 2012 a Londres. 
13 Extracte de l’entrevista realitzada a Gladdy Wax el 5 de maig de 2012 a Londres. 
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“Keep Britain White” va ser una expressió popularitzada per la propaganda 

política de Sir Oswald Mosley (fundador de la Unió Britànica de Feixistes), dirigida als 

ciutadans i grups racistes com els teddy boys, que va esdevenir un pensament comú 

entre alguns ciutadans anglesos i que s’ha convertit en el major problema de les 

relacions interracials avui en dia encara vigents. Les injustícies i el terrible tracte cap a 

la població negra es va convertir cada com més en una alarmant amenaça, ja que cada 

cop hi havia més assetjament, violència i fins i tot assassinats: “some of the people did 

not accept black people as human beings”
14

, segons Lynette Findlater.     

L’estiu de 1958 la situació dels assentaments de població negre al barri de 

Notting Hill va esdevenir tensa i acalorada. La violència per part dels teddy boys i les 

seves  “caceres de negres” (nigger hunting) es van intensificar, a la vegada que es van 

atacar moltes botiges i llocs de treball de la població negra. Sidney White, immigrant 

jamaicà i membre de la “League of Coloured People” al 1947 comenta: 

 

There are certain factions who seek to instruct the young black Britons about the bad 

old days of colonialism and slavery. I say ‘Meck wi berry hatchit’ as the saying goes 

and remember the ancient Jamaican proverb, ‘Man who goes to pasture fi drink milk, 

must never count cows’.
15

 

 

Durant els posteriors dies la situació va empitjorar, generant angoixa i temor 

entre la població negra, especialment entre dones i nens. Els perills amenaçaven en 

succeir en qualsevol moment, ja fos durant les seves activitats diàries de treball com en 

les hores que destinaven a activitats de la comunitat. Viatjar sol era perillós, 

especialment de nit i fins i tot el barri de Notting Hill havia deixat de ser segur pels seus 

residents.  

Baron Baker, membre actiu de la “West Indian Community”, es va trobar amb 

Norman Manley, el Primer Ministre de Jamaica, que estava de visita a la ciutat després 

dels enfrontaments al barri de Notting Hill. Un policia es va apropar a ells i va ordenar a 

Manley que s’apartés. Baker, que mai es podia callar davant de les injustícies li va 

replicar: “do you know who is this man? He is my Chief Minister. If your Prime 

Minister visited Jamaica he wouldn’t be told to move on. Show some respect.”
16

 

                                                           

14 Íbid.  
15

Íbid., p. 21.  
16 Íbid., p. 19.  



 22 

Els disturbis es van allargar entre el 24 i el 29 d’agost, donant com a resultat 

l’atac a algunes parelles de raça negra i diversos ferits per assalt. Aquest comportament 

violent es va intensificar quan una multitud d’unes quatre-centes persones blanques es 

van aplegar per atacar el poblat caribeny que hi havia a Notting Hill. Els habitants locals 

van respondre a l’atac i la situació no va estar sota control fins que la policia va 

intervenir-hi el 5 de setembre. La brutalitat d’aquests actes racistes no va fer sinó 

recordar comportaments passats d’explotació i racisme.      

 A Notting Hill, després dels disturbis, la tensió es va intensificar en les vides de 

la població negra. L’evolució de la situació al barri va fer que els afectats se n’adonessin 

de la fragilitat de la vida i de que tan sols podien confiar en ells mateixos i en els 

membres de la seva comunitat.  Per altra banda, els atacs dels teddy boys van fer que 

prenguessin consciència de que eren una comunitat que podia anticipar-se als futurs 

atacs, tot i que el que realment esgarrifava era que en poguessin arribar més.   

 

2.3.2 Brixton: l’assentament de jamaicans a Londres  

 

Les primeres evidències d’assentaments a la zona de Brixton són els carrers 

Romans de Clapham Road i Brixton Road. Al segle XI Brixton s’anomenava 

Brixiestian, que significava “at the Stone of Brihstige” i apaerix registrat al Domesday 

Book.
17

 Al llarg dels anys el nom es va escurçar convertint-se en el nom actual de 

Brixton.  

 Fins a començaments del segle XIX i amb l’arribada de la Revolució Industrial, 

Brixton va romandre sense desenvolupar, ja que principalment era una zona agrícola. 

Els principals assentaments més propers a aquesta àrea eren Stockwell, Brixton Hill i 

Coldharbour Lane.  

 Al 1816, el Vauxhall Bridge es va inaugurar comportant un millor accés al 

centre de Londres i el progrés i el desenvolupament d’Acre Lane, un dels carrers 

principals del barri de Brixton. Val a dir que, actualment, els edificis més antics que s’hi 

conserven són el 46 Acre Lane (1808), la St. Mathew’s Church (1812), el Brixton 

Windmill (1816) i les Trinity Almhouses (1824).  

                                                           

17
 Era el primer registre d’Anglaterra completat al 1086, encarregat pel rei Guillem I el Conqueridor i era 

el més semblant a un cens actual.   
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 La dècada de 1850 va veure com es construïa l’Angell Town, l’edifici més gran 

de Brixton, a Wiltshire Road i propietat de la família amb el mateix nom que la 

construcció. Entre el 1860 i el 1880 el petit assentament de Brixton va patir una gran 

transformació, ja que la línia de ferrocarrils va començar a unir la zona amb el centre de 

Londres. Moltes cases es van construir als carrers principals de Brixton, on hi van anar a 

viure les classes mitjanes i al 1888 la Electric Avenue es va convertir en el primer carrer 

comercial il·luminat per electricitat de tota la ciutat, amb una marquesina de ferro i 

vidre que protegia als compradors. Al 1925 Brixton ja s’havia convertit en una de les 

zones comercials més importants del sud de Londres amb grans magatzems com el 

“Morley’s”, el tant conegut Brixton Market, botigues, pubs, teatres i cinemes com el 

“Ritzy”.  

 Entre la dècada dels anys quaranta i la dels cinquanta Brixton va rebre el gran 

influx d’immigrants procedents de les West Indies cap al Regne Unit. Els primers 

immigrants van arribar de Jamaica al 1948 en el vaixell Empire Windrush (veure apartat 

2.3.1) i varen ser temporalment ubicats al “Clapham South deep shelter”, a menys d’un 

quilòmetre i mig de Colharbour Lane, a Brixton. Baron Baker va ser , en gran part, el 

responsable de la decisió d’obrir el refugi pels passatgers del vaixell. Aquest fet va jugar 

un paper molt important a l’hora de convertir Brixton en la comunitat multiracial que és 

avui en dia, ja que molts ocupants del refugi es van traslladar eventualment a 

allotjaments d’aquest barri. Li van preguntar a Baker com se sentia al contribuir en la 

modernització de Brixton:  

 

It is a very nice feeling, because when I first came you could travel over London and 

there were no coloured people to be seen. To find another coloured man I had to go to 

Aldgate East. But today every corner I go to I can see four or five black people. It 

makes me feel proud and it makes me feel that what I’ve done in the past, and am doing 

now, has not been a waste of time.
18

 

 

Al 1998 la zona de davant de la “Tate Library” a Brixton va ser rebatejada amb 

el nom de Windrush Square per rememorar el cinquantè aniversari de l’arribada del 

vaixell i per reconèixer la important contribució que la comunitat Afro-Caribenya ha fet 

a Brixton —i per extensió a Londres—  al llarg dels anys. A més a més, actualment, hi 

ha una gran quantitat de comerços i restaurants on es poden comprar i degustar els 

                                                           

18 Íbid. 
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millors productes jamaicans així com diverses botigues especialitzades en música 

jamaicana.  

 Per últim, dir que diversos artistes jamaicans van enregistrar temes que feien 

referència a l’àrea de Brixton i a Londres (veure annex 2: taules de cançons. Fig. 2). 

 

2.3.3 Notting Hill Carnival: orígens i racisme       

 

Mesos després dels disturbis racials, al gener de 1959 (veure apartat 2.3.1), 

Claudia Jones
19

 juntament amb diversos dels seus amics van discutir els problemes de la 

comunitat negra. La discussió va arribar al tema dels carnavals. Aquesta idea va arribar 

fruit d’un suggeriment ximple d’un d’ells, mentre que la majoria no creia que un 

carnaval fos capaç de canviar la condició dels negres a Anglaterra. Per sort, Jones 

entenia i coneixia l’essència i el caràcter dels carnavals i el fort poder politico-cultural 

que exercia el de Trinitat en particular. Estava segura que les persones alienades podrien 

unir-se per reprendre les seves vides, per esdevenir una comunitat forta, tal i com 

demostrava l’experiència dels caribenys un cop van estar alliberats de l’esclavisme. 

Eren els inicis del Carnaval de Notting Hill i es començava a veure, en aquell moment, 

com un intent de trencar i superar els problemes de la vida, gràcies al gran esperit 

d’entusiasme que hi regnava. El discjòquei jamaicà Gladdy Wax parla dels orígens del 

carnaval i diu que “it was started, I think, by Trinidadians. It started with a handful of 

people you know, it is big today buy it started provably with 6 or 8 people walking 

down the street and playing their musical instruments as a sign of freedom.”
20

  

L’ambient durant els preparatius del carnaval va estimular la participació dels 

diferents membres de la comunitat, de manera que ja des d’un principi es va començar a 

treballar de forma cooperativa i es buscava oferir el millor per a la comunitat en general 

i al medi ambient, fets cabdals pel sorgiment del multiculturalisme. Jones va ser capaç 

de crear noves i grans oportunitats de treball, d’educació i fortes xarxes socials per 

mobilitzar les activitats de tota una població. La comunitat de Notting Hill començava a 

tenir la identitat afro-caribenya que es mereixia.  

                                                           

19
 Figura destacada de la comunitat caribenya de Londres, fundadora del diari “West Indian Gazzette” i 

considerada la “mare” del Carnaval de Notting Hill. 
20 Extracte de l’entrevista realitzada a Gladdy Wax el 5 de maig de 2012 a Londres. 
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Els records i les experiències de la vida al Carib així com la primera experiència 

de participar en el carnaval dins de la fràgil situació que es vivia a la Gran Bretanya, van 

donar una gran esperança a la comunitat negre. Com si es tractés d’un “món” creat dins 

de la vida real, el carnaval va esdevenir la plataforma des de la qual es podien superar 

els problemes quotidians. Pel seu paper en el carnaval, Jones va ser nomenada la “Mare 

del Carnaval de Notting Hill”.    

El primer carnaval va tenir lloc a l’interior de l’Ajuntament de St. Pancras i ho 

va fer fins al 1964, coincidint amb la mort de Jones. Un any més tard, al 1965, el 

carnaval va ressorgir de la mà de Rhaune Laslett, una activista desconeguda i que no 

tenia coneixement previ de Claudia Jones. En aquesta nova etapa el carnaval es va 

començar a celebrar, per primer cop, als carrers de Notting Hill en forma d’una processó 

multicultural. Laslett va convidar a una Steel band, un grup de músics que tocaven un 

instrument anomenat steelpan  (tambor metàl·lic de Trinitat i Tobago) i es van reunir, 

pels carrers del barri, més de mil persones que no paraven de ballar. Per la comunitat 

negra era el primer cop que es podien expressar tal com eren pel carrer mentre gaudien 

de la música, la convivència i recordaven els carnavals del lloc on havien nascut.  

Al 1967, el carnaval es va convertir en un autèntic carnaval caribeny ja que hi 

van començar a participar persones de Barbados, St. Vicent, Dominica, Grenada, St. 

Lucia, Trinitat... que vivien a la zona propera de Landbroke Grove. Aquest canvi en el 

desenvolupament demostrava que el carnaval era i és una font d’identitat caribenya, 

sobretot de la identitat de la comunitat negra dins de la delicada situació a Anglaterra. A 

més a més, un element que es va convertir en un tret essencial del carnaval és que 

tothom era i és benvingut, un carnaval per a tots aquells que hi vulguin participar.  

Malgrat que la discriminació racial no va tenir cap més justificació legal en els 

espais públics, després de la creació de la “Llei de Relacions Racials” al 1968, aquest 

problema va continuar sent vigent en el dia a dia de la societat britànica. En els anys 

consecutius, la joventut negra va estar en el punt de mira de la policia i els conflictes 

entre els dos grups van ser bastant freqüents. Per aquest motiu, es va crear el Comitè de 

Desenvolupament del Carnaval (CDC), amb la missió de mantenir i promoure el 

carnaval lliure d’incidents.  

 Al carnaval de 1976, al qual hi van assistir més de 150.00 persones, es van 

produir uns disturbis entre la policia i la joventut negra i és encara recordat per la 

violència i el perill que s’hi va viure. En diverses ocasions les autoritats ja havien 

amenaçat en prohibir el carnaval i semblava que ja li havia arribat el seu moment.  
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 A mesura que va passar el temps el príncep Carles, entre d’altres personalitats 

influents, van donar el seu suport al Carnaval de Notting Hill. Malgrat els esforços per 

part de les forces governamentals i la policia de posar fi a la festa, va ser gràcies a la 

comunitat i als simpatitzants del carnaval que aquest no va arribar a la seva fi i es 

continua fent avui en dia.  

Quan hom observa tots els incidents que van tenir lloc es fa evident que acabar 

amb les persecucions violentes que patia la comunitat negra no era una tasca fàcil. 

Malgrat tot, quan es veu com un recorregut amb una trajectòria d’una cinquantena 

d’anys, la lluita dels diversos protagonistes per superar el problema de les relacions  

interracials i la presència de milions de persones que la recolzaven, donen fe que els 

esforços, iniciats fa mig segle enrere per Claudia Jones, han tingut molt sentit i han estat 

de gran utilitat.  

A través de les seves arts, la comunitat negra s’ha pogut emancipar de la por i la 

inferioritat inicial per convertir el conflicte en potència. El Carnaval de Notting Hill s’ha 

transformat en una festa que no només pertany als caribenys i als britànics, sinó que 

pertany a tot el món. Perquè els caribenys tenen les seves arrels d’identitat fermament 

plantades com a comunitat a través d’aquest carnaval, que s’ha convertit en una mena 

de casa amb les seves portes obertes, on tothom i pot entrar per gaudir-hi d’allò més. El 

creixement del carnaval ja no es veu impedit pel racisme, ja que els milions de 

seguidors que hi participen cada any són una viva representació de tot allò que va en 

contra de la injustícia i l’opressió. 

 

2.3.4 White pride: actituds racistes dins del moviment skinhead  

 

 Tot i que més endavant es defineix el moviment skinhead i es parla de la relació 

dels skinheads amb la cultura i la música jamaicana (apartat 3.5), és necessari veure la 

mencionada subcultura en relació a certes actituds racistes. Primer de tot cal diferenciar 

entre els primers skinheads, els que van sorgir a finals dels anys seixanta, els anomenats 

tradicionals o originals i els que varen sorgir a començamets dels anys vuitanta, bastant 

lligats poíticament al “National Front” i “Blood and Honour”, partits polítics britànics 

d’extrema dreta i en favor de la supremacia blanca.  

Els skinehads tradicionals no consideraven les actituds racistes ni la política com 

a elements centrals de la seva subcultura. Com podien ser racistes si la majoria d’ells es 

passaven la nit ballant amb els nouvingus jamaicans? John Bailey, skinehad tradicional 
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de l’època, explica una anècdota al voltant del cantant Max Romeo, que va tenir lloc en 

acabar un concert a una escola de Guilford i on el públic era, majoritàriament, compost 

per skinheads: “On the way out a white man said something like, ‘how are you doing 

Mr Black?’. Max replied, ‘alright Mr. White. The man then spat at Max and the 

skinheads who were following Max turned and beat the white man up.”
21

   

 Malgrat que els skinheads tradicionals no eren subcultura eminentment racista, 

Arthur Torrington, de la “Windrush Foundation”, si que els considera en certa manera: 

 

In the 1950’s there were young men, skinheads and teddy boys… these guys terrorised 

Jamaican and the Caribbean people who came to the country. They were violent to this 

young men, because they didn’t want these men to settle, they didn’t want them to live 

in London and other parts of Britain. So there were lots of fighting and rioting.
22

 

 Un jove discjòquei jamaicà, establert al sud de Londres, descriu la controvèrsia 

de la cançó “Young, Gifted & Black”, quan sonava a les festes: “there was that song, 

‘Young, Gifted & Black’ by Bob & Marcia, and when we played it all the skinheads 

used to sing ‘young, gifted and white’, and they used to cut the wires to the speakers 

and we had some fights and less white people used to come up after that.”
23

  

Per altra banda, Claudette & The Corporation va treure un single titulat 

“Skinhead A Bash Them”. Editat per Grape al juliol de 1970, just en el punt més àlgid 

del moviment skinhead, parla del desagradable acte d’apallissar a immigrants 

paquistanesos. La lletra del tema en qüestió, que comenta el fet més que glorificar-lo, 

diu: “Skinhead say Paki can’t reggae / Skinhead say Paki don’t spend Money / Skinhead 

a bash them”. Aquesta onada d’atacs racistes van ser fruit del ressentiment  d’alguns 

ciutadans en front l’arribada d’un gran nombre d’asiàtics al Regne Unit, culpant-los dels 

problemes dins de la seva pàtria. Com a grup prominent dins de la joventut en aquella 

època, els skinheads van ser tots “posats dins del mateix sac”. Es va assumir que tots els 

skinheads sortien fins tard a la nit i, amagats en un carreró fosc, esperaven la seva 

següent víctima paquistanesa. Possiblement algun skinhead va estar involucrat en 

alguna d’aquestes pallisses, però la majoria d’agressors no pertanyien al moviment. 

                                                           

21
 John Bailey (2012), The history of skinhead reggae. 1968-1972 (Londres: Countryside Prints)  14. 

22 Extracte de l’entrevista realitzada a Arthur Torrington el 3 de maig de 2012 a Londres. 
23 Dick Hebdgie (1973), “Reggae, rastas & rudies: style and subversion of form” (Birmingham: 

University of Birmingham) 40.  
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El que està clar és que el tema del racisme en el sí del moviment skinhead 

sempre ha generat certa confusió —a dia d’avui encara passa—. Vic Keary, enginyer de 

so, comenta que “I always thought that the skinheads, initially, they where based on the 

National Front, they were anti-reggae, I mean anti-black, and then they discovered 

reggae music and enjoyed”
24

, clarament en fa una lectura confusa ja que si bé sí exsitia 

el “National Front”, no hi havia skinheads a les seves files en aquell moment del que 

parla. El que si que està clar és què, com afirma Torrington, “unfortunately there was 

people like the National Front Party that always are offending, they don’t want to hear 

the music, they don’t want to mix and associate with the Caribbean people.”
25

 

 Phil Bush, skinhead tradicional, es mostra molt més clar i entenedor a l’hora 

d’explicar aquest aspecte tant confús del racisme dins del moviment skinhead:       

I really don’t know how many original skinheads were or became racist and frankly a 

lot of the rest of the British population were equally racist, so I’m not sure it’s fair to 

single out early skinheads.  Racist skinheads were definitely a problem in the 80s 

though.  I suspect that racist organisations have got quite a bit to do with it.  They were 

way more organised then, got on the TV and deliberately targeted skinheads (including 

me a few times).  Skinheads were young impressionable teens, skinhead is a hard cult, 

the black community had been shit on for years by the authorities and were 

rioting/fighting everywhere and getting negative coverage on TV —it’s pretty obvious 

where it’s going to end up!
26

 

 Actualment, la relació entre skinheads i membres de la comunitat jamaicana és 

bona, “we go to each others nights and I have never seen a problem in years”
27

, comenta 

Bush.  

 Per últim mencionar que hi ha una pel·lícula on s’explica molt l’escisió del 

moviment skinhead. Es tracta de “This is England” (2006), una pel·lícula britànica 

escrita i dirigida per Shane Meadows, on el realitzador explica les seves propies 

experiències de quan va pertànyer al subcultura skinhead. És un drama centrat en un 

grup de joves skinheads de principis dels vuitanta i refelxa com el moviment skinhead 

original va ser adoptat per certes organitzacions associades al nacionalsocialisme, fet 

que va provocar la divisió en el sí de l’escena skinhead. Com a curiositat, mencionar 

que en el film apareix Milky, un skinhead negre de pares jamaicans.    

                                                           

24 Extracte de l’entrevista realitzada a Vic Keary el 4 de maig de 2012 a Harlow Town. 
25 Extracte de l’entrevista realitzada a Arthur Torrington el 3 de maig de 2012 a Londres. 
26 Extracte de l’entrevista realitzada a Phil Bush per correu electrònic el maig de 2013. 
27 Extracte de l’entrevista realitzada a Phil Bush per correu electrònic el maig de 2013. 
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3. BLACK CULTURE, WHITE YOUTH: La influència 

cultural jamaicana al Regne Unit 

 

 

I want to do the reggay (yeah!) with you (yeah!) 

Come on to me (let’s!), do the dance (yeah!) 

Is this the new dance? (yeah!) Going around the town (yeah!) 

We can move you baby (then!) 

 

The Maytals - Do The Reggay 

 

 

 

El carnaval de Notting Hill —convertint-se en la festa dels jamaicans a Londres—, 

Duke Vin i el primer sound system a Anglaterra, la indústria musical jamaicana a 

Anglaterra —amb els diferents segells discogràfics i les seves subsidiàries—, les gires 

d’artistes jamaicans al país... són uns clars exemples de com van contribuir els 

nouvinguts caribenys. A més a més, i pel que fa a una vessant més social, els jamaicans 

també van exercir una gran influència en la joventut anglesa del moment, donant origen, 

en part, a subcultures com el moviment skinhead que, a la vegada, es van interessar per 

la música reggae.      

 

3.1 Breu història de la música jamaicana 

 

Les arrels reals de la música reggae es troben en el mento, la primera música 

folklòrica pròpia de Jamaica. Aquesta, a la vegada, havia sorgit de les consignes 

cantades amb sentiment pels esclaus, quan els negrers els van obligar a marxar lluny de 

la terra dels seus avantpassats, de la seva Àfrica natal. Encara ara, a les àrees rurals més 

remotes de Jamaica, la gent més gran es reuneix al voltant d’una foguera, picant de 

mans i de peus a terra, girant al ritme d’una guitarra solitària, un o dos tambors i, potser, 

amb un violí de country.     

 A mitjans dels anys cinquanta la indústria musical jamaicana havia nascut i la 

popularització del ritme que estava en auge, el qual més tard es va anomenar ska, havia 

començat de debò. En aquell moment, el tempo era més accelerat que més endavant, 
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amb una manera embogida de tocar la bateria, de manera que el music que la tocava ho 

feia al revés que els seus homòlegs europeus i americans (el seu bombo està a dos i a 

quatre). Val a dir que “ska” és la paraula que descriu el riff que ha de fer la guitarra per 

aconseguir el tempo correcte, el qual ho és tot en la música jamaicana.  

 Al cap d’un temps, cap al 1967, el ritme de l’ska va canviar cap a un pas més 

lent, però mantenint l’estil rítmic. El nou tipus de música es va denominar rocksteady, 

conegut popularment com la música soul de Jamaica, que es va mantenir a l’illa fins el 

tercer canvi més important: el reggae. 

 Amb el reggae, que arribà cap al 1968 o 1969, el tempo es va intensificar un 

altre cop, incrementant el rascat de les cordes de la guitarra d’un a tres, com es feia en la 

música calypso de Trinitat. Sense cap mena de dubte el baix és un dels elements més 

importants en la construcció del reggae. Més dur, polsant, espasmòdic, té un paper més 

aviat de percussió que no pas melòdic. Aquest baix està definit, és instantani, va en alça, 

és profund, fosc, d’una gran durada... i és a través d’aquest model que el ballarí jamaicà 

es balanceja i salta fins a l’abandonament.        

 Els jamaicans són bons lletristes, però no tenen gaire formació i la manera que 

tenen de composar és molt senzilla, ja que ho fan a partir de tres acords: B, C i E o E, A 

i B, en agudes i planes. Al ser tant simple, es fa difícil escapar de la monotonia. El ritme 

o la melodia pot dirigir-se cap a un pont mig, però ràpidament torna. Aquesta tendència 

a la monotonia és, a la vegada, el que ha allunyat durant molt temps l’acceptació 

internacional de la música jamaicana i és per això què o agrada molt o no agrada gens. 

A més a més, un intent de comercialització del so no podia solucionar el problema 

bàsic, ja que afegint arranjaments de corda i suavitzant la línia de baix seguien deixant 

al receptor de la música amb els mateixos tres acords.  

En un principi, fora de les comunitats d’immigrants Jamaicans a Anglaterra, per 

posar un exemple, els genuí so de les Illes Occidentals només va ser acceptat per una 

petita minoria, ja que les versions de les cançons amb arranjaments de corda no 

agradaven a Jamaica i no es venien. No era una tasca fàcil, però el productor havia 

d’aconseguir convertir el so en internacionalment comercial a la font, al país d’origen, a 

Jamaica, més que esperar s’hi afegissin nous arranjaments sobre del tema original un 

cop aquest hagués traspassat fronteres. 

Molts músics van abandonar Jamaica per anar a Anglaterra, ja que l’escena al 

seu país d’origen era molt restrictiva i esperaven fer fortuna. En gran part els conflictes 

venien per culpa dels productors (veure inici de l’apartat 4.3.1., quan es parla dels 
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royalties), que es “pujaven al carro” quan un tema funcionava i tenia èxit i es copiaven 

entre si. Encara que el públic volgués escoltar quelcom diferent, no tenien la oportunitat, 

ja que la gent que feia els discs no semblava estar massa interessada en innovar.  

L’escena musical a Jamaica era un desastre, de tal manera que un munt de nois 

arribaven a l’illa només perquè sabien que podien enregistrar un single i fer diners 

fàcils, la pena és que no pensaven més enllà. Cal pensar, a més a més, que estar en un 

estudi de gravació durant una hora costava al voltant de 40 lliures. 

 Els productors tenien el poder absolut de tot, no estaven preparats per redactar 

contractes, de tal manera que si un artista es traslladava a Anglaterra, possiblement mai 

arribaria a saber si un disc seus estava tenint èxit i s’estava venent a Jamaica. De fet, la 

indústria musical Jamaicana s’havia obert com a negoci feia escassos anys.  

 Per sort, molts joves músics van començar a entrar al negoci de la música, 

donant un al·lè d’esperança amb les seves innovadores idees i amb un nou equipament 

tècnic per treballar-hi. Tal com explicava Bob Andy, membre del duo Bob & Marcia, 

“there’s going to be a lot of new expression from Jamaica. The scene is going to get 

much better, with people like me producing. On the top of the ruins we will build a 

brand new city!”
28

         

 

3.2 Notting Hill Carnival: la festa dels jamaicans a Londres  

 

La música és l’element central i indispensable en el Carnaval de Notting Hill, 

amb sons tradicionals i contemporanis, omplint l’aire de diversos quilòmetres a la 

rodona. Històricament les steel bands, la música calypso i la soca havien estat al cor del 

carnaval, però en els darrers anys aquests han quedat una mica desplaçats, sense arribar 

a desaparèixer, en favor dels soud systems, on hi sonen diversos estils musicals com 

reggae, ska, dub i R&B. Per altra banda, els elements satírics, els insults, l’humor, la 

comèdia, la ironia i la sexualitat són presents en totes les activitats que hi tenen lloc al 

carnaval.  

L’origen del calypso es remunta a l’arribada dels primers esclaus africans portats 

per treballar en les plantacions de sucre a Trinitat. Prohibit com tenien de parlar els uns 

amb els altres i despullats de tots els vincles amb la família i la llar, els esclaus africans 
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van començar a cantar, tot utilitzant el calypso com a vehicle de comunicació entre ells i 

de burla en vers els seus amos. Aquestes cançons, en general dirigides per un personatge 

anomenat Griot, van aconseguir que els esclaus s’unissin en moments difícils com els 

que els hi va tocar viure. Diverses competicions de cant de calypso tenen lloc, 

anualment, en l’època del Carnaval de Notting Hill.  

Com el calypso, la música soca era utilitzada per fer crítica social i l’humor pujat 

de to, així com per expressar els festejos i els desitjos sexuals. D’alguna manera, a 

través d’aquest tipus de música, afloraven els desitjos d’una societat que estava 

reprimida sexualment.   

 Pel que fa a les steel bands, omplen els carrers de Notting Hill amb els seus 

meravellosos sons melòdics. Els instruments que utilitzen aquests tipus de bandes 

provenen del “Tamboo Bamboo”, un instrument de percussió fet de bambú que 

s’utilitzava a Trinitat als anys trenta. Els músics colpejaven el bambú d’una manera tan 

creativa que van començar a crear diferents i innovadors sons. Més endavant, aquests 

instruments van ser substituïts per bidons de petroli i finalment per steel pans. 

 El concepte de sound system va sorgir durant els anys cinquanta a Kingston, 

Jamaica. Els discjòqueis carregaven un camió o furgoneta amb un generador, un 

tocadiscs i uns altaveus gegants per muntar festes al carrer. Eren autèntiques 

discoteques ambulants que permetien fer ballar a la gent, a ritme d’ska, reggae o 

rocksteady, a qualsevol part de la ciutat. Durant el carnaval, més de quaranta sound 

systems estàtics distribuïts en diverses cantonades de barri compleixen, amb escreixos, 

la seva funció cada any. 

 Plenament relacionat amb la música, durant el carnaval també hi tenen lloc les 

anomenades mascarades, una mena de desfilades de comparses. Possiblement és 

l’activitat més típica d’un carnaval, ja que la gent que hi participa va disfressada i porten 

màscares. Aquests grups van acompanyats per la seva banda.      

A partir de 1974 i de manera progressiva, s’han anat creant diverses agrupacions 

i organitzacions que han donat el seu suport al carnaval. Actualment hi participen una 

vintena de steel bands, unes vuitanta comparses i, com s’ha dit anteriorment, una 

quarantena de sound systems. Gladdy Wax resumeix què és el Carnaval de Notting Hill 

quan diu “it is a Caribbean thing, it is a sign of freedom from the slave master, ‘this is 

not his day, it is our they to do what we like’, that is the principal aim of the Carnival. It 
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started very small and built and built as what it is today; a day to dance and sing in the 

street.”
29

 

 Per últim, tot i que no és una activitat pròpiament, quelcom molt important en el 

carnaval és el menjar. Els plats principals que hom hi pot degustar són el jerk chicken
30

 i 

el curry goat (cabra al curri) acompanyats de rice and peas (arròs amb pèsols), tots ells 

de tradició jamaicana.  

 

3.3 Duke Vin i el primer sound system al Regne Unit 

 

Vincent Georges Forbes, més conegut com “Duke Vin”, va néixer el 25 

d’octubre de 1928 a Jamaica. Era un selector, discjòquei i operador de sound system i va 

ser el pioner en aquesta darrera matèria al Regne Unit. Nascut a Kingston, Forbes vas 

créixer a Wildman Street i va estudiar a la Calabr All-Age School.  

 A finals dels anys quaranta a Jamaica, quan eren molt pocs els que podien 

permetre’s una ràdio, els sound systems lideraven els circuits d’entreteniment de l’illa; 

s’instal·laven en cantonades, en festes a l’aire lliure, i s’hi reproduïen temes de rhythm 

and blues d’artistes com Louis Jordan, Wynonie Harris o Roy Brown. Cap era tan 

popular com el sound que operava Tom “the Great Sebastian” Wong, innovador ja que 

imitivava els jive-talking voice-overs dels discjòqueis de les ràdios dels Estats Units, 

amb Count Machouki parlant mentre els discs sonaven.   

 Forbes va començar la seva carrera com a selector al “Tom the Great Sebastian” 

sound system  a començaments de 1950, quan Tom Wong li va donar l’oportunitat 

després de canviar-li una roda del cotxe. En aquell moment, Forbes era conegut com 

“Shine-Shoes Vinny” degut a la seva elegància. Malgrat tot, va guanyar molts pocs 

diners realitzant aquesta activitat. 

 Després d’arribar a Anglaterra al 1954 com a polissó en un vaixell que venia des 

de Kingston, va trobar feina com a netejador de motors a la companyia “British Rail” i 

es va convertir en electricista dos anys més tard. Vincent va construir el seu primer 

sound system al 1955 i ell mateix en comenta aquets origines: “one morning I came 

down Portobello Road and I see a box with a 10-inch speaker in it. I have a man £15 for 

                                                           

29 Extracte de l’entrevista realitzada a Gladdy Wax el 5 de maig de 2012 a Londres. 
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 El jerk chicken consisteix en una manera de marinar el pollastre amb una salsa a base de Scotch Bonnet 

(una varietat de pebrots picants) i pebre de Jamaica.  
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it. I had an amplifier made for £4. Then two guys asked me to use it for a party.”
31

 Vin 

els hi va llogar el seu sound system que estava naixent per £5. Aquests varen ser els 

honoraris que rebia Vin cada dissabte per punxar música en festes a cases privades, cada 

dissabte, al llarg i ample de Londres: “sometimes until 12 o’clock in the morning the 

next day, until the Police came to stop it. But I was just thinking to liven up the place.”
32

   

Al poc temps, va crear el “Duke Vin the Tickler’s” a Ladbroke Grove, Londres, 

el primer sound system d’estil jamaicà del Regne Unit. El sound system  va jugar una 

part molt important a l’hora de popularitzar la música ska a la Gran Bretanya. Al 

començament Vin punxava R&B però aviat es va centrar en la música jamaicana, ja que 

la tenda “Peckings”, a l’oest de la ciutat, li subministrava els llançaments més nous de 

vinils procedents de Jamaica, sobretot del segell discogràfic “Studio One”.   

  Altres operadors de sound systems es van establir a la zona com Count Clarence 

i Count Suckle —el qual va obrir el “Q Club” a l’àrea de Paddington— comportant 

certa rivalitat entre ells. Aviat Duke Vin va començar a participar a clashes, 

competicions amb les que cada operador de sound pretenia persuadir al públic amb la 

raresa i originalitat de les seves cançons. Vin va guanyar un clash contra Count Suckle 

al 1956, al Lambeth Tawn Hall. Va punxar, només, el tipus de R&B d’Estats Units que 

es punxava a Jamaica: “Big Jay Shuffle” de Big Jay MCNeely, “Page Boy Shuffle” de 

Joe Thomas, “Dumplins” d’Ernie Freeman... L’any següent va tornar a guanyar: “I was 

never once beaten in a clash.”
33

 

 Al 1958 la indústria de discogràfica havia començat a Jamaica i es van començar 

a premsar els primers 45’s. El primer disc jamaicà que Duke Vin va punxar va ser 

“Boogie In My Bones” (Starlite, 1960) de Laurel Aitken i “Eastern Standard Time” 

(Treasure Isle, 1964) de Don Drummond —trombonista de The Skatalites— va ser el 

primer tema d’ska que va fer sonar: “when I play that tune at the Flamingo, the people 

went mad.”
34

 A començaments dels anys seixanta Duke Vin era un discjòquei regular al 

“Flamingo Club” del londinenc barri del Soho, fent girar els seus discs entre els 

concerts d’artistes i grups de la talla de Georgie Fame i Zoot Money.  

 Punxant en festes a cases i a bars o clubs il·legals de Notting Hill —on begudes 

alcohòliques subjectes a impostos especials es venien sense llicència—, els sound 
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systems operaven al marge de la llei i les baralles amb els oficials de policia eren 

freqüents. Duke Vin ho explica molt bé:  

 

Police gave me a hard time. One inspector told me that if I played my sound system in 

this area, he would get me ten years in prison. Another policeman take a shovel and 

mash my speaker saying ‘we don’t want this thing in our country’. And all the while 

them young white girls and guys love the music: ‘We’ve never hear anything like this 

before.’ The Rolling Stones and Beatles would come and watch me play.
35

 

 

 A finals de la dècada dels seixanta Vin va ser acusat de proxenetisme, malgrat 

afirmar amb vehemència que no eren certs els càrrecs que se li imputaven. El van enviar 

a la presó i mentre complia condemna va estudiar la seva herència “Maroon” —els 

esclaus que es van escapar a les muntanyes, que van lluitar en contra de l’exèrcit 

britànic i que se’ls hi va concedir l’autonomia en un tractat de 1739—, de la qual 

n’estava molt orgullós.  

 En sortir de la presó es va embarcar en un procés legal en contra del “Inland 

Revenue” —l’equivalent a l’Agència Tributària— al·legant que segons el tractat de 

1739 estava exempt de pagar impostos. L’organisme li va donar la raó a Vin i amb els 

diners que li varen ser retornats va construir un sound system més gran i es va comprar 

una casa a Harrow Road, convertint el seu soterrani en un luxuriós bar il·legal on hi 

anava gent de l’aristocràcia a veure brandi i xampany.  

 El seu sound system era un habitual al carnaval de Notting Hill —hi va punxar 

gaire bé quaranta anys—, així com als clubs “Marquee, “Flamingo” i a festes per tot 

Anglaterra i Europa. Duke Vin comenta la seva manera de treballar: 

 

I do not smoke, drink, gamble. I do not take drugs. My music make me happy. A 

soundman must play for the people. I know what they want and I go and play it. Some 

deejays try to impress their friends and play the wrong records. Play for the people, they 

will keep you going.
36

 

 

 Ninguna cançó ha estat més associada a Duke Vin com “The Tickler”. Ell 

mateix explica com aquesta gravació de finals dels seixanta va adquirir un estatus tan 

llegendari: 
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The Tickler” was produced by Derrick Harriott. I was at home one day when the 

postman rang my doorbell. And when I opened the package there were two tunes, and 

one was “The Tickler”. I didn’t know about the recording, but when I played it, I 

thought this is the tune! And when my friends heard it, they say, ‘You have to play it 

when you meet Coxsone.’ And I did at the Roaring Twenties that night. And from then, 

everyone talk about the tune. And then I get a letter from Derrick Harriott, and he said: 

‘Duke, I don’t even have the tape any more of this record. You are the only man in the 

world who have this tune. The only way to get it back is to ask you to tape it and send it 

to me.’ But I never did. That’s why mine is the only copy in the world, now, and that’s 

why I don’t play it much. I just keep it for when a man want to play against me. And 

then I drop it!
37

 

 

 Finalment, “The Tickler” es va editar al 2006. Per altra banda, Duke Vin va ser 

el protagonista del documental dirigit per Gus Berger “Duke Vin and the birth of ska” 

(2009), sobre la vida i obra del discjòquei i operador de sound system jamaicà. El 

periodista, escriptor i historiador de música jamaicana David Katz resumeix la 

importància de la seva tasca:  

 

Duke Vin is of tremendous importance in helping Jamaican music to become more 

accepted in the UK. As the first sound system founder in Britain, Duke Vin brought the 

culture of the Jamaican music scene to the UK, initially catering exclusively to 

Jamaican immigrants in the 1950s. Duke Vin remained an important figure for decades 

to come, and the many sound systems that exist throughout Europe must pay kudos to 

his pioneering efforts.
38

 

Aparentment sempre sa, Duke Vin va patir una sèrie de complicacions de salut i 

va morir en un hospital londinenc el 3 de novembre de 2012.  
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38 Extracte de l’entrevista realitzada a David Katz el 3 de maig de 2012 a Londres.  
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3.4 La indústria musical jamaicana al Regne Unit  

 

3.4.1 Els segells discogràfics i les subsidiàries  

 

Els camps de la música ska, rocksteady i reggae són únics dins de la música 

popular, ja que el productor d’un disc era sovint considerat tan important com l’artista 

que l’interpretava. A Jamaica, el concepte “productor” generalment significa també 

“promotor”, ja que és la persona que pagava les hores a l’estudi de gravació —tot i que 

en diversos casos n’eren els propietaris—, a la vegada que s’encarregaven dels 

honoraris dels músics i dels cantants. Quan el productor pagava als músics a la vegada 

comprava els drets de la cançó en qüestió i es quedava amb la cinta màster. D’aquesta 

manera, l’artista rebia un sol pagament pel seu treball. Ja es venguessin cinc-centes 

còpies o cinquanta mil, l’artista no rebia cap més pagament. Bob & Marcia mai van 

rebre ni un cèntim més del que els hi havia donat en un inici Harry J pel tema “Young 

Gifted And Black”, tot i que es va convertir en un èxit de vendes al Regne Unit.  

D’aquesta manera és com funcionaven les coses en la indústria musical 

jamaicana i a la pel·lícula “The Harder They Come” (Perry Hanzel, 1972) s’explica 

molt bé. Els royalties per vendes mai arribaven als artistes, ja que tots els beneficis se’ls 

quedava el productor, cosa fàcil ja que la majoria eren, a la vegada, els propietaris de les 

discogràfiques on els discs eren editats. Un cas molt trist va ser el de Laurel Aitken. 

Mesos abans de morir —el 17 de juliol de 2005—, quan estava ingressat en un hospital 

a Anglaterra, la seva família va haver d’obrir un compte corrent per demanar ajuda 

econòmica per tal de poder sufragar les diverses despeses. Al mateix temps, discs 

enregistrats per l’artista trenta-cinc anys abans s’estaven venent per cent, dos-centes i 

fins a tres-centes lliures. Una altre cas, més divertit que l’anterior i amb un cert toc de 

picaresca, il·lustra molt bé la confusió que hi havia entorn als drets d’autor: 

 

It seems that Prince Buster approached an artiste, who have covered ‘Big Five’, for his 

composer royalties. “But you didn’t write the tune”, protested the hapless singer. “It’s 

‘Rainy Night In Georgia’.” “Alright”, replied Prince Buster, “you pay me and, if the 

man who wrote the original ever comes to me for it, I’ll pay him.”
39

  

 

                                                           

39 Kevin Hay “The story of Jamaican music” p. 55  
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Els productors podien alliberar el “seu” disc de Jamaica i vendre’l a qualsevol 

altre país. Trojan Records, Pama Records i d’altres discogràfiques pagaven al productor 

els drets per tal de poder editar el single al Regne Unit, possiblement l’únic pagament 

que arribava a Jamaica, enlloc d’haver acordat uns royalties amb els artistes. Aquest 

sistema sovint fallava quan un productor venia hàbilment el seu producte a més d’un 

segell discogràfic anglès. Per mostrar un exemple, “Seven Letters” de Derrick Morgan 

—produït per Bunny Lee— va sortir a la vegada a Crab (subsidiària de Pama Records) i 

a Jackpot (subsidiària de Trojan Records) al 1969.   

És fàcil d’entendre que les companyies angleses volguessin fer les seves pròpies 

produccions, ja que d’aquesta manera tenien els drets en exclusivitat del material de les 

seves pròpies discogràfiques. Possiblement també era més barat.     

   El llistat de segells discogràfics i subsidiàries del Regne Unit que van editar 

música ska, rocksteady y reggae en els anys daurats —entre 1958 i 1973— és molt 

extens —al voltant de dos-centes entre companyies i subsidiàries— com per comentar-

los tots. Malgrat tot, no es pot deixar de banda les històries de les quatre discogràfiques 

més rellevants del moment —Trojan Records, Pama Records, Island Records i Blue 

Beat—, ni les seves subsidiàries, ni els productors, ni els artistes que van treballar per 

elles, des de finals dels anys cinquanta fins a la meitat dels anys setanta.    

 

Trojan Records 

 

 Des de la seva creació al 1968, Trojan Records a liderat el camí a l’hora de 

presentar el millor dels sons jamaicans clàssics, des de l’ska, el rocksteady i el reggae 

que predominaven en els primers anys de la seva fundació, fins als estils més moderns 

com el dancehall i el jungle. La companyia sempre ha estat orgullosa de la qualitat dels 

seus llançaments, destacant sempre el talent d’artistes com Bob Marley & The Wailers, 

Dennis Brown, Desmond Dekker, Keen Boothe, Toots & The Maytals... Arthur “Duke” 

Reid, Clement “Coxsone” Dodd, Leslie Kong i Lee “Scratch” Perry, productors 

musicals i principals responsables del desenvolupament del so de Jamaicà, també van 

tenir el seu lloc destacat a Trojan Records.  

 La història de Trojan Records comença el 28 de juliol de 1967 quan la primera 

encarnació del segell es va posar en marxa de la mà de Island Records com a mostra de 

les produccions de Duke Reid. El seu nom deriva “Trojan”, el model dels camions de 

set tones de la casa “Leyland” que el productor utilitzava per transportar el seu enorme 
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sound system per tot arreu de Jamaica i que portava estampat, als seus costats, el text 

“Duke Reid, The Trojan King Of Sounds”. De fet, molt abans que Island llancés la seva 

versió de tipografia, Reid ja havia utilitzat el nom en una sèrie limitada de discs de 

78rpm. Malgrat tot, a començaments dels anys seixanta, el segell discogràfic de Duke 

Reid es va anomenar Treasure Isle.     

 Mentrestant,  la primera incursió de Trojan al mercat britànic va ser una operació 

de curta durada, ja que només va editar una dotzena de singles —entre el 1966 i el 

1967—, produccions de Reid que més tard apareixerien en l’encarnació britànica del 

segell Treasure Island.  

 Al 1968, en nom de Trojan va ser reactivat per l’home de negocis Lee Gopthal, 

la companyia del qual anomenada B&C (Beat & Commercial) s’ha fusionat recentment 

amb Island Records. A diferència de la seva manifestació anterior, el nou segell Trojan 

va editar material provinent de diverses fonts, ja fos de productors establerts a la Gran 

Bretanya, com Dandy o Joe Mansano, com dels seus homòlegs jamaicans Lee Perry, 

Bunny Lee, Clancy Eccles o el ja mencionat Duke Reid.  

Dandy va ser l’encarregat de posar en contacte Trojan Records amb Vic Keary, 

propietari del “Chalk Farm Studio”, i aquest darrer va treballar com a enginyer de so per 

al segell durant uns quants anys. Keary va ser l’enginyer de so de molts dels èxits de la 

discogràfica, tot i així, atribueix el bon so de les bandes a elles mateixes, com si la seva 

feina no hagués estat important:  

 

When we had Sly & Robbie, out from Jamaica, and possible the best rhythm section, 

bass and drums... we had always told, until that point, “oh you can’t catch Jamaican 

sound in England, because isn’t right here, you’re no god enough!” So, Sly & Robbie 

came and used the drums case that belongs to a band called The Cimarons and 

immediately the Jamaican sound came out, simple, it was the way it was played, 

nothing to do with me, nothing to do with the studio.
40

       

 L’augment del volum de gravacions per part de la companyia va comportar la 

creació d’una sèrie de discogràfiques subsidiàries de Trojan Records, de manera que 

gaire bé cada productor tenia la seva pròpia subsidiària. La cosa quedava així: 

Amalgamated (Joe Gibbs), High Note (Sonia Pottinger), Upsetter (Lee Perry), Jackpot 

(Bunny Lee), Clandisc (Clancy Eccles) i Downtown (Robert 'Dandy' Thompson). Tan 

                                                           

40 Extracte de l’entrevista realitzada a Vic Keary el 4 de maig de 2012 a Harlow Town. 
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important va ser el volum de material obtingut per editar, que es van haver de crear nous 

segells com Blue Cat, Big Shot i Duke per a complir una funció similar a la de la 

discogràfica principal —Trojan Records—, editant gravacions de diversos productors. 

En resum, en poc més d’un any, més d’una trentena de segells discogràfics van sortir 

sota el paraigües de Trojan Records.  

 Poc després de la seva creació, Trojan va començar a editar  un seguit d’àlbums. 

Amb la sèrie anomenada TRL(S) apareixien els LP’s considerats de més valor en el 

mercat mentre que la sèrie TTL (més tard substituïda per TBL) estava dirigida als discs 

amb un preu més assequible i sobretot a recopilatoris de diversos artistes com els 

volums amb més èxit que portaven per nom “Tighten Up”.     

 Al 1969, la companyia va gaudir de la seva primera experiència d’èxit comercial 

quan Tony Tribe va adaptar el “Red Red Wine” de Neil Young, el qual va entrar 

breument a la part baixa de les llistes de singles del Regne Unit el 16 de juliol, 

reapareixent i escalant fins a la posició número quaranta-sis el mes següent. Més enllà 

de convertir-se en un èxit aïllat, el disc en qüestió va marcar el començament d’un allau 

d’èxits per Trojan i els seus segells associats.  A la tardor, The Upsetters —dirigits pel 

saxofonista Val Bennet— van aconseguir el número cinc de les llistes britàniques amb 

el seu double-header
41

 “Return Of Django / Dollar In The Teeth, mentre que el “Long 

Shot Kick De Bucket” de The Pioneers va aconseguir el número vint-i-u. A aquests els 

van seguir els top ten singles de Jimmy Cliff “Wonderful World, Beautiful People” i 

“Liquidator” de Harry J All Stars.    

 Els èxits es van anar succeint durant el 1970, amb Desmond Dekker (“The 

Israelites”), The Melodians, Toots & the Maytals, Bob and Marcia (“Young, Gifted And 

Black”), Nicky Thomas (“Love of the common people”), Horace Faith (“Black Pearl”), 

Freddie Notes & the Rudies (“Montego Bay”), així com l’anteriorment mencionat 

Jimmy Cliff (“Vietnam”), tots irrompent a les llistes. Vic Keary parla d’un d’aquets 

èxits, el “Young, Gifted And Black”: 
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 S’anomena double-header a aquell single en que les dues cares són animades/ballables per 

contraposició a aquells en que a la cara B hi tenen una balada.   



 41 

The thing was that “Young gifted and black” was our first hit. The original rhythm track 

was recorded in Jamaica and we added strings to it in England and mixed it, I did the 

overdub with strings. We had got a strings orchestra and very good mics and Harry J, 

the producer, was also there. We did it with just an hour, hahaha!
42

 

A la primavera de 1971, el “Double Barrel” de Dave (Barker) & Ansel Collins 

va aportar el primer número ú a la companyia, mentre que “Rain” (Bruce Ruffin), 

“Black And White” (Greyhound) i “I Need Your Sweet Inspiration” (The Pioneers) 

també entraven a les llistes britàniques.  

 Apart dels llançaments més exitosos, comercialment parlant, Trojan també va 

editar els treballs d’artistes que havien estat considerats desconeguts fora de Jamaica. 

Entre ells hi havia una sèrie d’artistes que posteriorment es convertirien en grans 

estrelles internacionals, com Dennis Brown, Gregory Isaacs, U Roy i un trio vocal amb 

seu a Kingston, The Wailers.   

 Trojan Records, que havia tingut uns començaments molt humils, en tan sols un 

any va augmentar la seva fortuna de manera espectacular. Mentre que aquest increïble 

èxit es podia adjudicar, en part, a la comunitat britànica d’expatriats de les Índies 

Occidentals, la major part va ser gràcies a la compra compulsiva de discs per part d’un 

moviment de la blanca jove classe obrera del país: els skinheads. Incapaços 

d’identificar-se amb l’estil bubblegum adolescent ni amb els sons més psicodèlics, que 

tant atreien a les classes mitjanes, els skinheads varen trobar en l’enfocament directe i 

sense pretensions del reggae quelcom molt proper al seu estil de vida i a les seves 

actituds i ràpidament van adoptar aquesta música com a quelcom propi. “Skinhead 

Moon Stomp” de Symarip, editat a Anglaterra al segell Treasure Isle per Trojan, n’és 

una mostra d’aquest reconeixement.         

 A mesura que el reggae s’anava convertint en mainstream, els llançaments de 

Trojan van desenvolupar un so més sofisticat, que tot i que inicialment varen tenir èxit, 

va comportar el distanciament i la pèrdua de lleialtat per part del públic skinhead. No 

obstant, els èxits varen continuar per a la companyia, amb més singles de Greyhound (“I 

Am What I Am”), de The Pioneers (“You Don’t Know Like I Know”), de Dandy 

Livingstone (“Suzanne, Beware Of The Devil”) i de Judge Dread (“Big Seven”). Al 

mateix any, Trojan va trencar definitivament amb tots els lligams que tenia amb Island, 

                                                           

42 Extracte de l’entrevista realitzada a Vic Keary el 4 de maig de 2012 a Harlow Town. 
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la qual va començar a concentrar tots els seus esforços en la promoció d’artistes 

pròpiament anglesos i deixant de banda tot allò que tenia a veure amb Jamaica.     

 Els propers anys, Trojan va llançar nous èxits que van arribar a les llistes 

britàniques, van ser singles de Dandy.Judge Dread i John Holt, mentre que “Everything 

I Own” de Ken Boothe —dins de la subsidiària Bread— aconseguia el número ú. 

Mentrestant, a Jamaica, la música reggae estava canviant. Cada cop augmentava més la 

consciència de classe negra i creixia la fe en el rastafarisme, mentre que la música dub 

començava a deixar la seva petjada, amb les produccions de l’enginyer de so King 

Tubby.    

 Al 1975, Trojan va ser venuda a Saga Records i malgrat una sèrie de llançaments 

discogràfics que valien la pena, va ser difícil de mantenir l’èxit comercial. Tot i això, la 

companyia va seguir produint el més bo en sons jamaicans, mostrant el treball de 

cantants com Linval Thompson i Sugar Minott, de discjòqueis com Prince Far I dels 

principals mestres del dub com Scientist i Prince Jammy. 

 Deu anys més tard, Trojan va canviar de mans un cop més i els nous propietaris 

es van embarcar en un extens programa de reedicions dels seus èxits del passat, 

establint-se com els líders musicals en els camp dels sons jamaicans més vintage. A 

l’estiu de 2001, Sanctuary Records Group va adquirir Trojan Records i des d’aleshores 

s’ha encarregat de millorar, encara més, els nivells de la companyia. Avui en dia, el 

futur de Trojan Records es preveu més esplendorós que mai, ja que moltes de les 

autoritats i experts en el camp de la música jamaicana més vintage —com Michael de 

Koningh— estan col·laborant en els propers llançaments.  

 

Pama Records 

 

 La història de Pama Records va començar en una petita oficina al 16 

Peterborough Road de Harrow, Londres, on els germans Palmer —Harry, Jeff i Carl— 

havien estat editant música soul des de 1958 dins del seu propi negoci o segell 

discrogràfic. Els germans Palmer es van adonar que possiblement la música jamaicana 

era un millor negoci i s’hi van començar a dedicar. Els seus primers fitxatges incloient a 

Joyce Bond, The Marvels, The Crowns, Betty Lovett, Norman T. Washingtoni The 

Other Brothers. Durant la darrera part de 1967 es van dedicar als llançaments 

discogràfics de música rocksteady, en part fent competència a Trojan Records i a Island 

Records.  
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 Dels tres germans, Harry era el principal motor del segell discogràfic i va ser el 

responsable d’aconseguir la concessió de llicències de les cançons d’Alton Ellis i 

Clancy Eccles i, més tard, d’establir vincles amb els productors Lee Perry i Bunny Lee. 

Carl s’encarregava de la part contable del negoci i Jeff va fundar, a Londres, el “Apollo 

Club”, on actuaven els nous talents negres.  

 En aquell moment, un jove Junior English va va guanyar un concurs de talents 

organitzat per Pama al “Club 31” —un altre dels seus locals a la zona de Willesden— i 

a continuació va grabar el seu primer disc amb la companyia. Val a dir que va ser a 

Pama on English va aprendre realment l’ofici, gràcies a trobar-se amb artistes de la talla 

dels mencionats anteriorment.   

 Delroy Washington era un altre jove aspirant a music, el qual més tard es va 

convertir en una de les estrelles més respectades dels anys setanta. Delroy treballava a la 

botiga de discs de Pama a Harlesden i mentrestant cantava en un grup que es deia The 

Classics, els quals van gravar unes quantes cançons per a la companyia, com “Sex 

Education”. Delroy, mentre treballava a la botiga, va coincidir amb Bob Marley, 

l’artista que més l’havia influenciat i que estava de gira amb Johnny Nash en aquell 

moment. 

 Com més s’aprofundeix en els discs que va editar Pama, hom se n’adona que el 

so característic d’aquestes produccions és molt indígena. Mentre que el soul britànic 

simplement imitava un so americà molt llunyà, el reggae fet al Regne Unit era 

interpretat i gaudit per persones molt més properes a la font musical, és a dir, per 

jamaicans que vivien a Anglaterra.  

 Malgrat que el consum de música jamaicana inicialment estava limitada a 

aquells expatriats i en molts casos en secret, va començar a créixer una legió 

d’admiradors blancs mentre que els músics acostumaven a ser sempre jamaicans. Això 

no era del tot cert dins de les files de Pama, ja que feien us d’una àmplia gama d’artistes 

autòctons i amb talent pels seus enregistraments.   

 Aquests aficionats locals/músics venien de backgrounds molt diferents a l’hora 

que realitzaven contribucions de diferents tipus. Naturalment, els músics jamaicans eren 

les estrelles, però degut al fet de que molts dels llançaments de Pama estaven 

enregistrats a Anglaterra, hi havia bastant interes local. De fet, Pama va signar amb 

almenys dues bandes britàniques, The Mohawks, liderats pel teclista Alan Hawkshaw i 

The Inner Mind, amb l’organista Ian Smith al cap d’avant.   
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 The Inner Mind, a la vegada que va enregistrar molt material propi, també va fer 

de banda de suport d’artistes jamaicans com Laurel Aitken, Owen Gray, Alton Ellis i 

Winston Groovy, el qual va arribar a Anglaterra a mitjans dels anys seixanta, va formar 

la banda The Ebonites per anar de gira pel Regne Unit i Europa i es va convertir en un 

dels artistes amb més èxit de Pama entre el 1968 i el 1973. The Inner Mind va actuar al 

“Santa Rosa” a Birmingham, al “Club 67” de Wolverhampton, al “Mr Bees”, al 

“Colombo’s” i al “Apollo Club” —propietat de Pama com s’ha esmentat 

anteriorment— de Londres, l’últim dels quals anunciant a la banda com “The greatest 

reggae band on earth”.    

 Mentrestant, Derrick Morgan havia presentat al seu cunyat Bunny Lee al negoci 

musical. Lee va arribar a Anglaterra i va signar un acord amb Pama amb el que 

s’encarregava de les produccions dels artistes jamaicans al país. Aviat Morgan es va 

convertir en una de les estrelles i productors més grans i al 1969 va aconseguir arribar a 

les llistes britàniques amb el seu èxit “Moon Hop”, de la subsidiària Crab. Aquest tema 

es va convertir en un himne pels skinheads, en un èxit a tot Europa i hagués accedit més 

amunt de la posició número quaranta-vuit a les llistes britàniques si Trojan no hagués 

editat “Skinhead Moon Stomp” de Symarip, un tema la base musical del qual està 

clarament copiada del de Morgan. Aquesta argúcia va tenir lloc, segurament, com a 

venjança de que Bunny Lee hagués donat la llicència d’editar el tema “Seven Letters”, 

de Derrick Morgan, tant a Pama A la subsidiària Crab) com a Trojan (a la subsidiària 

Jackpot). Per sempre més conegut com “Mr. Skinhead Reggae”, Derrick Morgan va 

deixar el negoci musical degut als  problemes de vista que tenia, els quals li van acabar 

produint una definitiva ceguera.  Els darrers anys, Morgan ha tornat als escenaris i 

realitza petites gires per Europa de manera puntual.  

 Les subsidiàries Unity, Crab i Nu-Beat van sorgir al 1968 i un any més tard, al 

1969, es va crear Punch i Nu-Beat va canviar el seu nom per New Beat, per emfatitzar 

el seu desenvolupament cap a un altre estil musical. L’èxit més gran de la factoria Pama 

va se “Wet Dream” —per a la subsidiària Unity— de Max Romeo, que es va col·locar 

al número deu de les llistes britàniques i del que se’n van vendre dues-centes cinquanta 

mil còpies sense que fos punxat ni un sol cop a les ràdio. “Wet Dream” va estar a punt 

de ser prohibit a la BBC per la seva lletra, amb un explícit i clar contingut sexual 

(“Every night mi go to sleep mi have wet dream / Lie down gal let me push it up push it 

up lie down”). Max Romeo s’excusava en un article: “I want to clear up a 

misunderstanding about my hit record [...]. It is just a good dance record in the new 
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reggae groove, my words were misinterpreted.”
43

 Posteriorment, els artistes més 

exitosos de Pama varen ser Derrick Morgan, Pat Kelly i Laurel Aitken.    

 Altres “batalles” de vinils van tenir lloc entre Trojan i Pama. Pama va començar 

a editar una sèrie d’àlbums anomenats “Straighten Up”, una clara còpia de la sèrie 

“Tighten Up” de Trojan. Però les argúcies de Pama no van acabar aquí, va crear la sèrie 

d’àlbums “This Is Reggae”, que eren, també, una clara còpia de les portades de la sèrie 

“This Is Soul” del segell discogràfic americà anomenat Atlantic.  

 La desaparició de Pama Records no està del tot documentada, però sembla que 

coincideix amb la caiguda generalitzada de vendes de música reggae entre finals dels 

anys setanta i principis dels vuitanta. També corre el rumor que Harry Palmer es va 

trobar amb Déu en un viatge als Estats Units i va decidir abandonar el negoci musical 

per dedicar la seva vida al cristianisme.  

 Segurament la realitat és més creïble i menys sensacional i Pama tan sols havia 

perdut la seva línia a seguir, amb massa llançaments discogràfics per sota de la mitjana. 

Finalment, Pama va abandonar al 1974, per ressuscitar al 1975 només per editar uns 

pocs singles i un àlbum. Malgrat tot  aquest no va ser el seu final, ja que Pama va 

ressorgir amb el nom de Jet Star, que segueix sent una de les més grans xarxes de 

distribució de música jamaicana a nivell mundial.      

 

Island Records  

 

 Chris Blackwell i Graeme Goodall van fundar Island Records el 1959 a Jamaica, 

amb un capital de tan sols 1000 lliures i amb el finançament de Stanley Borden de la 

RKO, prenent el seu nom d’una novel·la de 1955 d’Alec Waugh —i la posterior 

pel·lícula— així com del calypso “Island In The Sun” de Harry Belafonte.  

 Blackwell va ser criat a Jamaica. Fill de pare irlandès i mare jamaicana, la seva 

família va fer fortuna venent canya de sucre, cocos i el famós rom “Appleton”. Quan es 

va fer gran, el van enviar a estudiar a una escola pública a Anglaterra, on va tenir el 

primer contacte amb la música jazz, a través d’una banda que hi havia a l’escola. 

 Al finalitzar els seus estudis, Chris va torna a Jamaica i va anant donant tombs 

d’una feia a una altra. Va treballar per al govern, com a cap de localitzacions de la 

pel·lícula de James Bond “Dr. No”... però el seu amor per la música va fer que un nou 
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futur professional estigués a punt d’arribar-li. Mentre treballava de monitor d’esquí 

aquàtic a l’hotel “Half Moon”, va conèixer a la banda de jazz residen “Lance Haywood” 

i els hi va editar un disc, el primer de la seva carrera com a productor. Es tractava d’un 

quartet el guitarrista del qual era Ernest Ranglin, conegut més endavant per les seves 

gravacions d’ska i de reggae. El disc en qüestió no va tenir molt èxit, però Blackwell en 

va aprendre molt del procés i es va adonar que era el que realment volia fer.      

 Chris Blackwell va gravar “Boogie In My Bones” —el qual es podria considerar 

un R&B jamaicà o un pre-ska— de Laurel Aitken,  a Jackie Edwards i després a Owen 

Gray. Tots tres discs varen tenir molt èxit, potser perquè era el primer cop que tres 

artistes cantaven música popular jamaicana destinada al mercat jamaicà. L’auge dels 

sound systems al 1962, els quals lideraven l’escena musical del moment, va comportar 

que els màxims exponents com Duke Reid o Coxsone produïssin els millors discs d’ska 

per fer moure a les masses, Blackwell se n’adonà que seria difícil competir i va haver de 

intentar noves estratègies de mercat. Va fer un vídeo de presentació, una mena de petit 

reportatge on explicava que molts jamaicans estaven emigrant al Regne Unit per tal de 

cercar noves oportunitats. Se’ls animava a ajudar a la pàtria —cal recordar que en aquell 

moment Jamaica encara era una colònia anglesa— en la reconstrucció del sistema 

ferroviari després de la Segona Guerra Mundial. Naturalment, els jamaicans no van 

aportar només la seva força física, sinó que també van portar la seva cultura a 

Anglaterra. En definitiva Blackwell va decidir, al maig de 1962, reubicar el segell 

discogràfic al Regne Unit i ser el representant del què produïen els seus competidors 

jamaicans a Anglaterra. Molts van acceptar. 

 Blackwell es va passar molt temps passejant-se per les diferents botigues de 

discs de Londres amb el seu Mini i era dels únics que carregaven amb grans maletes 

plenes d’stock per oferir. A més a més, visitava les diferents emissores de ràdio per 

oferir els seus discs. Quan Island Records es va començar a expandir, estava clar que es 

necessitava a algú amb experiència en el camp de la distribució i Blackwell va 

contractar a David Betteridge  —cap de vendes i màrqueting de la companyia des del 

1962 fins al 1970— i a Tom Hayes —cap de vendes entre 1965 i 1967—. Als inicis, al 

ser una companyia petita, tothom feia de tot: anaven a cercar els discs a la fàbrica de 

premsatge, els hi enganxaven les galetes, els posaven a les fundes, contestaven al 

telèfon, posaven els discs en caixes per ser enviats en tren a altres ciutats Angleses...  

 Island Records es dedicava a vendre música jamaicana a la comunitat jamaicana, 

era una manera de que els immigrants no oblidessin les seves arrels ni la seva cultura a 
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la vegada que per ells —que portaven un temps sense escoltar ska, la música original 

del seu país— era com un regal de Déu. Pels jamaicans la música era i és quelcom molt 

important, per això una part del seu salari setmanal la destinaven a comprar discs de The 

Skatalites, The Maytals, Jimmy Cliff, Jackie Edwards, The Wailers... 

 Blackwell se n’adonà que a part del mercat dels immigrants que procedien de les 

Índies Occidentals n’hi havia un altre per explorar: els mods. Aquests joves elegants 

anaven a les mateixes escoles que els rudeboys jamaicans, escoltaven la mateixa música 

i intercanviaven discs.  

Però identificar els èxits musicals del productor amb els seus propis artistes era 

el futur. Després d’editar “We’ll Meet” del jove duo Roy & Millie, Blackwell es va 

començar a interessar per la veu de la pròpia Millie Small. Va tornar a Jamaica per 

trobar-se amb ella, va escoltar les cintes que la jove havia gravat i va decidir tornar a 

enregistrar “My Boy Lollipop”, amb Ernest Ranglin a la guitarra, a Anglaterra. Un cop 

finalitzada la gravació Blackwell va tenir clar que seria un èxit. El productor 

considerava que Island era un segell molt petit per un tema que havia de tenir molta 

repercussió i va decidir que sortís en el segell Fontana, que es dedicava a la música pop 

més comercial. La cançó en qüestió va aconseguir l’èxit esperat: “One of the people 

who will always be remembered for giving worldwide exposure to the music of Jamaica 

was Millie Small who with her record ‘My Boy Lollipop’ reached the No.1 spot in the 

British charts and in many charts around the world.”
44

  

Blackwell va estar de gira amb Mille Small al voltant de sis mesos, passant per 

Nova Zelanda, Hong Kong, Singapur, Estats Units, Argentina... i naturalment per 

Europa. En tornar a Jamaica, una gran multitud de persones estaven esperant a Millie 

Small al aeroport, per donar-li la benvinguda i celebrar l’èxit  —efímer— d’una artista 

jamaicana per tot el món. A la porta de l’hotel on l’esperava la seva mare també hi havia 

centenars de seguidors, però quan Mille es va apropar a ella, aquesta era com si no la 

reconegués, com si l’èxit de la seva filla l’hagués apartat d’ella. Blackwell, que fins 

aleshores creia que havia fet el millor per a Millie, es va sentir molt malament. Va 

decidir que no s’involucraria en coses petites,  que només es dedicaria ajudar a agent a 

construir carreres amb una llarga durada.  
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Amb aquesta nova mentalitat, Blackwell es va fixar en una banda jove de 

rhythm and blues de Birgmingham, la veu sonava molt a Ray Charles, eren The Spencer 

Davis Grup i el que li va agradar és que eren blancs fent música negre —com ell— i va 

decidir enregistrar-los. Els hi va deixar escoltar el “Keep On Running” de Jackie 

Edwards, un tema d’ska, i aquests el van adaptar al seu estil. El disc va sortir en el 

segell Fontana (1966), una decisió clarament de màrqueting com en el cas del “My Boy 

Lollipop”. Va ser una idea molt intel·ligent ja que en pocs dies el tema es va posar per 

sobre del “Day Triper” a les llistes britàniques, arribant al número ú.  

The Spencer Davis Grup va continuar el seu èxit amb tres temes més i 

Blackwell, actuant com a visionari de les tendències musicals, va decidir que havia 

arribat el moment d’un canvi més radical d’estratègia i es va començar a centrar en la 

música rock, més concretament en el rock progressiu. A partir d’aquest moment, la 

història de Island Records deixa de tenir importància pels interessos d’aquest projecte. 

El que està clar és que durant uns anys la discogràfica va aconseguir fer arribar la 

música Jamaicana al públic britànic, a través dels seus artistes i cançons. Val a dir que 

Blackwell va aconsellar en la banda sonora de la pel·lícula “The Harder They Come” 

(Perry Hanzel, 1972), sobre un rude boy jamaicà a la recerca de forjar-se un nom en la 

indústria musical.  

Al 1989, Chris Blackwell va vendre Island al grup PolyGram per 272 milions de 

lliures. Per últim, dir que la història d’Island Records està recopilada en el documental 

“Keep on running: 50 years of Island Records” (Stuart Watts, 2009).    

 

Blue Beat   

 

 Molts cops s’ha considerat que Island Records va ser la companyia que va 

establir Anglaterra com a la segona llar de la música ska i reggae, però va ser un segell 

independent de Londres, que era dirigit d’una manera una mica caòtica, el qual ho va 

fer. Abans que Island obris una oficina a Londres, Blue Beat tenia els contactes amb 

Prince Buster, Laurel Aitken, Derrick Morgan i Owen Gray, i va portar al bateria Count 

Ossie  i al creador del sound system Duke Reid, des de Kingston per actuar a Lewisham 

i Brixton.  

 Blue Beat va editar quatre-cents singles i una dotzena d’lp’s d’artistes jamaicans 

entre 1960 i 1967. Només un —Al Capone / One Step Beyond de Prince Buster— va 
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arribar a les llistes d’èxits britàniques, però els joves tenien molt clar a quin segell 

pertanyia. Malauradament, molts pocds discs han estat editats en cd posteriorment, però 

els singles de Blue Beat es venen molt cars en els cercles de col·leccionistes.     

 L’auge del ska va està lligat a la independència de Jamaica al 1962 i a finals de 

1963 Blue Beat s’havia apoderat de Londres com si fos una tempesta. Les seves 

melodies de ball infeccioses captaven als joves mods al maig de 1964, l’època en que es 

barallaven amb els rockers a Brighton. Més enllà d’escoltar R&B, com es mostra a la 

pel·lícula “Quadrophenia” (Franc Roddam, 1979), aquesta jove subcultura consumia 

música ska. Al mateix temps, els jamaicans i els mods ballaven junts al “Li Duce”, un 

club del Soho de Londres.  

El primer EP de Georgie Fame & The Blue Flames es deia “Rhythm and Blue 

Beat” i incloïa el tema “Madness” de Prince Buster i “Tom Hark Goes Blue Beat”, 

seguit de “Humpty Dumpty” d’Eric ‘Monty’ Morris i un altre tema menys destacable. 

Fame va demostrar que tenia un bon nivell per interpretar ska amb el seu orgue i per 

això va enregistrar algunes sessions per Blue Beat a Londres. Els seus concerts al club 

“Flamingo” del West End combinaven R&B i ska i eren molts jamaicans i mods els que 

s’acostaven a veure’l actuar.  

 El segell discogràfic va ser creat al 1960 per Siggy Jackson en associació amb 

Emil Shallit, el propietari de Melodisc i del qual Blue Beat es va convertir en 

subsidiària. Són moltes les llegendes al voltant de Shallit. Es veu que es passejava pels 

carrers de Kingston amb una maleta vermella plena de discs i diners en efectiu amb una 

inscripció que deia “Danger: High explosives” amb grans lletres. Ell va començar 

Melodisc a Londres el 1947 gràcies a una pensió que va obtindré dels Aliats per espiar 

darrera les línies enemigues a la Segona Guerra Mundial. Shallit es va trobar amb 

Jackson, un editor novell, a Tin Pan Alley i el va convidar a unir-se a Melodisc, segell 

en el qual s’editava molta música caribenya i africana. Jackson va crear Blue Beat, com 

a subsidiària, set anys després: “I had some demos sent to me of Jamaican music from 

someone in America [...] Because it had a good beat and was bluesy, I decided to call it 

Blue Beat”
45

, explica Jackson.      

 Jackson es queixava de que Shallit es passava la major part del temps a una casa 

seva de França o xerrera a Nova York i a Kingston, i que només tornava a l’oficina de 
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Londres per atacar la caixa quan li mancaven diners. A la vegada, Shallit acusava a 

Jackson de buidar la caixa.    

 Els primers trenta singles de Blue Beat varen ser, majoritàriament, produccions 

de Duke Reid, com “Duke’s Cookies” (1960). Més tard va arribar Prince Buster, 

debutant amb el tema de Folkes Brothers titulat “Oh Carolina”, molt innovador degut 

als ritmes nyahbingi de Count Ossie. Buster —el guitarrista del qual Jah Jerry va 

establir un so molt més dur i dinàmic que el que tenia l’ska estàndard— es va convertir 

en l’artista més prolífic de Blue Beat. Es va passar els anys seixanta entre Londres i 

Jamaica, penjant el cartell de sould out en les sales on actuava, apareixent en programes 

de televisió com “Ready Steady Go!” i produint, a la vegada, alguns discs de Blue Beat 

als estudis de Londres. “The studio would be like a dancehall. There would always be a 

bottle of whisky on the table and everyone would be dancing. Having a good time was a 

big part of making the music”
46

, segons Jackson.  

 Els ritmes “jazzeros” i durs de Buster es van fusionar amb els seus missatges en 

contra de les armes i de la corrupció. Amb “Ten Commandments Of A Man” (1963) 

Buster va ser acusat de transmetre un missatge sexista, per això va composar “Ten 

Commandments Form Woman To Man” (1965), per demostrar que es tractava d’una 

broma. A més a més, a partir de 1966, molts dels temes de Buster eren sermons a favor 

de la nació de l’Islam.  

 Un altre pioner dins del segell va ser Laurel Aitken, conegut per molts com “The 

Godfather Of Ska”. Nascut a Cuba però amb arrels jamaicanes, Aitken es va traslladar a 

Londres al 1960 i immediatament va començar a enregistrar per la companyia. Va 

treballar amb Duke Reid per gravar els temes més primerencs de Blue Beat, com 

“Boogie Rock” (1960) o “More Whisky” (1961). La importància d’Aitken és molt 

evident. Va ser la primera gran estrella de la música jamaicana, un pioner que durant els 

anys cinquanta i els primers seixanta va promoure diferents estils de música, des del 

mento fins l’ska. Més tard, va jugar un paper molt important en la promoció del reggae 

al Regne Unit i a la resta d’Europa i als vuitanta, amb el revival britànic de la “2Tone” 

va ser aclamat com a pare fundador.  

 Owen Gray i Derrick Morgan també van fer carrera a Blue Beat. Gray va ser un 

dels primers artistes que Chis Blackwell va produir per Island Records, però la rivalitat 

entre les dues companyies no va trigar a fer-se vident. En una ocasió, Blackwell va 
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convidar a Owen Gray a Londres, però tant bon punt va arribar va ser interceptat i va 

signar per Blue Beat. Morgan va irrompre a l’escena al 1960 amb “Fat Man” i, amb el 

seu barret pork pie, es va convertir en una figura líder de la música jamaicana. Es va 

mantenir en escena fins als anys setanta quan es va tornar cec i va abandonar els 

escenaris. Val a dir que, en l’actualitat, Morgan segueix realitzant alguna actuació en 

directe.  

 Alton & Eddy eren Alton Ellis i Eddy Perkins. Ellis va escriure el primer èxit del 

duo, “Muriel” (1960), mentre treballava d’obrer en la construcció d’un edifici. Quan els 

següents singles van començar a tenir menys èxit, Perkins va emigrar als Estats Units. 

Ellis es va unir a John Holt abans de formar la seva banda, The Flames, quan Holt es va 

unir a The Paragons. Establint-se a Anglaterra a partir de 1972, Ellis va continuar amb 

el seu potencial creatiu fins a la seva mort als setanta anys a Londres (2008). El Ministre 

de Cultura de Jamaica va retre homenatge a la seva gran contribució en el  

desenvolupament de la música popular jamaicana. 

 (Joe) Higgs & (Roy) Wilson només van contribuir en dos singles, però Higgs es 

va fer famós més tard per fer de mentor del jove Bob Marley al conduir els seus primers 

passos cap a la fama. Chuck & Darby van ser un altre duo que combinava els talents de 

Chuck Josephs i Dobby Dobson, el nom del qual va sortir molts cops mal escrit en les 

galetes de Blue Beat. Al 1960 van editar el seu single de debut , “Cool School”, pel 

productor Duke Reid, i van seguir enregistrant una sèrie d’èxits durant els propers dos 

anys. Quan Dobson va deixar el duo, va unir les seves forces amb un grup d’amics, The 

Deltas, continuant amb ells fins que es va fer famós en solitari amb el tema “I’m A 

Loving Pauper” (Treasure Isle, 1967). Actualment Dobby Dobson es dedicar a cantar 

música cristiana. 

 La galeta blava i el logotip daurat tant distintiu de Blue Beat va aparèixer en la 

tercera referència de la companyia, en el tema “Manny Oh” de Higgs & Wilson. 

L’aliança inestable entre Jackson i Shallit es va trencar al 1967. Amb Buster al timó, es 

va crear el segell Fab, destinat al rocksteady i també de Melodisc. A la vegada, Jackson 

va crear Columbia Blue Beat, que incloïa clàssics com “Jesse James Rides Again” de 

The Bees, un clàssic reggae dins del moviment skinhead.   

 Blue Beat va renéixer va pocs anys amb una banda d’ska actual que practiquen 

ska clàssic, es tracta dels No. 1 Station i el seus singles “Hit And Run” (2005), 

“Economy Crisis” (2011) i l’àlbum “Blue Beat Sessions” (2012), amb musics originals 

de les primeres sessions del segell Blue Beat. Per últim val a dir que ha sortit al mercat 
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la compilació “The Story Of Blue Beat: The Birth Of Ska” (2011-2012), on en diferents 

volums surten els quatre-cents singles que Blue Beat va editar. Al 1983, Shallit va morir 

a l’edat de setanta-un anys i Jackson actualment viu a Kent.  

 

3.4.2 Les actuacions d’artistes jamaicans al Regne Unit 

 

A part de que la música reggae sonava per molts clubs, tal i com s’ha vist 

anteriorment, van ser molts els artistes que, amb l’explosió del reggae a Anglaterra, van 

anar de gira pel país. Grups com The Pioneers, The Upsetters, Symarip..., o artistes com 

Desmond Dekker, Pat Kelly, Laurel Aitken, Owen Gray, Derrick Morgan, Millie Small, 

Max Romeo... van actuar en diverses sales del Regne Unit. Serveixin com a exemple 

d’aquestes actuacions dos casos curiosos d’escenaris que varen trepitjar alguns artistes 

jamaicans a Anglaterra: el “The Bamboo Club” de Bristol i el “Caribbean Music 

Festival” al londinenc barri de Wembley.   

 Al 28 d’octubre de 1966, com a resposta a la manca de sales caribenyes a la 

ciutat de Bristol, va obrir les seves portes el “The Bamboo Club”. Dirigit pel famós 

regatista Tony Bullimore i la seva dona Lalel, nascuda a Jamaica, es situava al número 7 

de St. Paul Street. En aquell moment la gent negra no era benvinguda a les sales de la 

ciutat o els seus interessos no estaven representats i , per tant, no tenien un lloc on anar 

a divertir-se. Com a molt eren tolerats, sovint se’ls hi vetava l’entrada i en els pitjors 

dels casos eren assaltats o arrestats. Tony i Lafel van haver de lluitar molt per 

aconseguir les llicències i permisos per obrir el club, un club destinat a jamaicans però 

on tothom era benvingut.      

 El club oferia més que música i es va començar a publicitar com “Bristol’s West 

Indian Entertainment Centre”. S’hi feien tallers de teatre, tenia un equip de futbol propi 

i era la seu del “Bristol West Indian Cricket Club”. Els discjòqueis punxaven les últimes 

novetats de Jamaica i dels Estats Units al soterrani, la gent jugava al domino i a dards al 

bar i els concerts tenien lloc al pis de dalt. Val a dir que artistes com Desmond Dekker, 

Millie Small, Bobby Ellis, músics com Vin Gordon i Deadly Headly i bandes com The 

Wailers van passer pel “The Bamboo Club”. 

 Ronald Powell, jamaicà afincat a Londres i conductor del metro durant gaire bé 

quaranta anys, anava regularment al “The Bamboo Club”. Powell recorda haver vist als 

The Mighty Diamons al 1974: “it was definitely a night to remember. I went with my 

old lady at the time and we danced together. I remember the whole place was just 
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rocking. Even the celling was moving up and down!”
47

 Bandes com The Mighty 

Diamonds movien a molta gent, que fins I tot es desplaçaven des de Londres i 

Birmingham per veurel’s actuar. Com que Bristol tenia port, molts mariners que estaven 

de visita per feina també assitien als concerts. No hi havien rivalitats dins del club i els 

dijous a la nit i havia molt de rebombori, com a avançament del que succeiria el cap de 

setmana.  

 Els membres del club vestien de manera molt elegant, “you would never show 

up in ripped jean sor the like. The crowd that night made an effort to look good. In fact, 

we couldn’t wait to get dressed up to go to there”
48

, comenta Powell, el qual assitia amb 

tanta assiduïtat a la sala que fins i tot li feien broma al preguntar-li que si era la seva 

segona casa. El club realment beneficiava a tota la comunitat; era el centre social de tot 

St. Paul’s. Era un d’aquells llocs que realment enriquien les vides de les persones   

 Tristament, “The Bamboo Club” es va cremar el 18 de desembre de 1977, mai 

més es va reobrir i possiblement mai més hi ha hagut, des de aleshores, un club com 

aquell a Anglaterra. Per sort, la artista multidisciplinar Barbie Asante va realitzar el 

documental “Bamboo Memories” (2009), on s’explora el llegat cultural de la sala a 

través de l’oralitat, de les memòries de la gent que hi assistia cada setmana per ballar, 

divertir-se i gaudir d’un bon ambient.     

 Sense cap mena de dubte un dels concerts que va tenir més repercussió va ser 

l’anomenat “Caribbean Music Festival”, que va tenir lloc al 1970 a Wembley, Londres. 

D’aquest festival se’n va fer un documental titulat “Reggae” (Horace Ové, 1970), el 

primer llargmetratge finançat per gent negre a Anglaterra, concretament per Junior 

Lincoln de Bamboo Records. La gràcia d’aquest festival és que va unir per primer cop, i 

de manera massiva, tan públic jamaicà com anglès (sobre tot joves skinheads blancs).    

 El documental examina els orígens socials i culturals del reggae, una altra única 

forma musical eminentment negra. La pel·lícula d’Ové, la qual conté declaracions de 

professionals de la indústria com Darcus Owusu (editor de la revista “Black 

Dimension” i intel·lectual negra), Mike Raven (discjòquei anglès), Dave Hatfield 

(productor musical), Graham Goodall (mesclador i productor), el mencionat Junior 

Lincoln, Graham Walker (de Trojan Records) i Lee Gopthal (també de Trojan Records), 

es centra en les fonts socials i culturals del reggae, les dificultats d’interpretar-lo, i sobre 

                                                           

47 http://mshed.org/explore-contribute/themes/in-our-city/at-a-gig/the-bamboo-club/ 
48

 Íbid.  

http://mshed.org/explore-contribute/themes/in-our-city/at-a-gig/the-bamboo-club/
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el què escrivien els artistes. Inclou, també, imatges de la majoria d’actuacions del 

“Caribbean Music Festival”: 

 

The Pyramids - The Revenge Of Clint Eastwood (Pop Hi!) 

Noel And The Fireballs - Can't Turn You Loose 

The Pioneers - Easy Come Easy Go 

Black Faith - Everyday people 

John Holt - I Want A Love I Can Feel 

Count Prince Miller - Mule Train 

Millie Small - Enoch Power 

The Maytals - Monkey Man 

Desmond Dekker - Israelites  

Bob & Marcia - Young, Gifted & Black 

 I, a més a més, surten les següents cançons com a banda sonora : 

 

The Heptones - Message From A Black Man (a la introducció) 

Laurel Aitken - Deliverance Will Come 

The Beatles - Ob-La-Di, Ob-La-Da / Get Back 

Dave Barker (Tommy and The Upsetters) - Lockjaw 

Mr Symarip - Skinheads Moonstomp 

Coloured Raisins - No More Heartaches (als crèdits finals)  

 

 També surten imatges d’arxiu que il·lustren les arrels més socials i polítiques del 

reggae (com fragments on apareixen Jamaicans servint a turistes britànics en hotels 

luxosos de l’illa, escenes dels barris més pobres de Jamaica, protestes en contra de la 

policia i del govern) i material que mostra cop altres artistes (blancs) han incorporat 

elements del reggae a la seva música.   

 El documental s’inicia amb una veu en off a manera d’introducció: 

 

The date: Sunday evening, April 26, 1970. The place: The Empire Pool Wembley in 

London. The event: The Reggae Festival. Ten thousand people came from all over the 

country, Ten thousand young black and white kids, with a common background, of 

social pressures and frustrated lifestyles. Ten thousand of them came to limb with the 

new music, which crashes in to their metropolitan lives. It is a music born of intense 

human suffering, in another land, among a people with revolution on their side.      

 

 Al començament del documental es veuen unes imatges a l’exterior del recinte, 

on van arribant els diferents assistents al festival. Es produeix un clar contrast entre el 
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públic jamaicà i l’anglès. Mentre que un jove skinhead assisteix al concert perquè el 

reggae està de moda i es mostra no gaire entès de música ni de grups,  un home jamaicà 

intervé dient que el “reggae is a sound that only the black man understand.” 

 La primera de les intervencions és la de Mike Raven, que fa una introducció 

sobre el què és la música jamaicana i de com va anar guanyant popularitat al Regne 

Unit: 

 

First, about six ago, it was called blue beat in Great Britain, not ska or reggae […] 

simply came from the name of a commercial British label, the first in issued that music 

at all. So we all called it the blue beat, but we didn’t see anything more than just a dance 

rhythm to it. Then, later on, when many more Jamaican labels were issuing more 

material over here, we began to see how much more that was behind the music and I 

tried to find more about the background. I was very interested in where the music came 

from. […] The earliest form of Jamaican music was the folk song called mento. 

 

A continuació s’explica que el reggae havia nascut a Jamaica i que a l’illa hi 

havia dues societats molt ben diferenciades, la dels habitants autòctons que ens molts 

casos vivien en molt males condicions i la dels turistes adinerats que hi anaven a passar 

les vacances amb tots els luxes que hom es podia imaginar. Molt encertadament, i 

mentre s’intercalen les imatges de les dues Jamaiques, entra el tema de Laurel Aitken 

“Deliverance Will Come”: “life is really rough, life really rough and tough, but we still 

fight because I know that one day deliverance will come.” 

Dave Hatfield explica que molts músics anglesos del moment es van interessar 

per la música reggae i van tractar d’adaptar-la al seu propi estil, com van fer The 

Beatles amb el tema “Ob-La-Di Ob-La-Da” (adaptat pel cantant jamaicà Joyce Bond al 

1968)  i “Get Back” (adaptat per la banda de reggae Anonymously Yours al 1969).   

La veu en off fa una mena de master class explicant la tasca dels diferents 

instruments musicals en una cançó de reggae i comenta que, en el fons, només els 

jamaicans sabien fer-ho a la perfecció. El productor Graham Goodall comenta que és 

impossible reproduir el so de Jamaica en un estudi de gravació a Anglaterra, però que 

potser tampoc es tracta d’això, sinó que es tracta de recollir la millor part de la música 

jamaicana, les millor idees i la manera de tocar els diferents instruments. També 

comenta que, als inicis, per molts artistes negres la música era la seva segona activitat, 

ja que havien de fer altres feines per poder pagar el lloguer, el menjar... 
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   Mike Raven crítica la feina de molts productors britànics, ja que intenten 

simplificar la música reggae per apropar-se més al mercat blanc i considera que és una 

pena, perquè els discs que més li atrauen són els més profunds en les arrels jamaicanes. 

Tot seguit apareix Junior Lincoln, “who created Bamboo Records, a reggae record 

company which is attempting to bring out the ‘real’ reggae and not the white-washed 

junk that white-owned reggae labels bring out as quick capital gains to finance their 

Acid Rock groups.”
49

 

Lee Gopthal, de Trojan Records, crítica la postura de la BBC de classificar la 

música reggae, quan creu que la gent no ho fa, que simplement els hi agrada. A més a 

més, comenta que totes les cançons de música pop són punxades a les ràdios tres o 

quatre cops, això els empeny a sortir al mercat i a que la gent decideixi si els agrada o 

no, mentre que amb el reggae no passa això. El que està clar és que si a la BBC no li 

agradava un a cançó o un estil de música això repercutia en el mercat. Per això els 

productors de música jamaicana regalaven singles a tots els discjòqueis dels diferents 

clubs anglesos, per fer la promoció que les ràdios no els feien.  

Possiblement, i segons comenta Mike Raven, el problema principal era intentar 

vendre música negra a un mercat blanc que es resistia, tal i com va passar amb la música 

soul uns anys abans. The Pyramids van llençar un desafiament als músics d’àcid rock: 

“if they think that reggae is crap, let them meet us any time. We will play their Acid 

Rock, and we mean the good Acid Rock groups, those they call ‘the best guitarists in 

Britain’, let them play reggae like we play it.”
50

   

Darus Owusu parla sobre la relació dels skinheads amb la música reggae (veure 

nota al peu de pàgina número 45, a l’apartat 3.5.) i Desmond Dekker comenta que les 

seves cançons, com “Isrealites”, parlen de la vida a Jamaica i de les seves pròpies 

vivències.      

Graham Goodall i Dave Hatfield conclouen dient que veuen el futur de la música 

reggae al Regne Unit tal i com havia passat a Detroit amb la discogràfica Motown i la 

música soul, tenint un gran èxit entre el públic blanc i el cantant Bob Andy ho reafirma 

tot dient que els jamaicans fan música amb classe com ningú altre ho fa en tot el món. 

El documental acaba de la millor manera possible, amb Bob & Marcia interpretant el 

tema “Young, Gifted & Black”.   

                                                           

49 (3-17 desembre 1970), “Reggae: the audience is growing”, IT nº 93, 9.  
50

 Íbid., p. 10.  



 57 

Per acabar, explicar una anècdota divertida i curiosa. El que subscriu aquestes 

línies va punxar, el 31 de març de 2007, al “Rude Cat Festival” de Salt, Girona. Com a 

caps de cartell estaven The Pioneers i es va tenir la oportunitat d’entrevistar-los a 

l’endemà al matí. Al “Caribbean Music Festival”, George Deker i Jackie Robinson 

lluien un elegant barret de copa mentre que Sidney Crooks portava una tovallola 

enrotllada al cap, a manera de turbant. A l’entrevista una de les preguntes obligatòries 

va ser el perquè d’aquesta diferència, a la que George Dekker va esclatar en rialles i va 

contestar:  

 

The same day of the concert, we went to a costume shop to hire the three top-hats. We try them 

out and we look so cool and so smart. On the evening, while we were on the backstage waiting to 

jump to the stage, Sidney realised that he had forgotten the hat at the shop! Just a second later, 

they were calling us to jump to the stage. Jackie had a look around fastly and saw a towel… I 

don’t have to explain you what we did, no? Hahahaha!       

 

3.5 La relació dels skinheads amb la cultura i la música jamaicana 

 

Per respondre’ns on va començar tot és necessari fer una mirada enrere, a l’inici 

de la dècada dels seixanta, abans del moviment hippie, quan la joventut britànica estava 

dividida bàsicament en dos grups, segons els seus gustos musicals. Els mods havien 

format una aliança amb el R&B i les bandes britàniques com The Who o The Small 

Faces, a la vegada que es van apropar a la música ska jamaicana. Els mods conduïen 

scooters —“Vespa” i “Lambretta” eren les seves marques preferides— i tenien 

tendència a vestir de manera molt elegant. El seu grup rival amb un gust musical més 

progressiu, els rockers, conduïen motocicletes i portaven jaquetes de pell.  

 Quan la música psicodèlica va sacsejar Anglaterra, els mods es van dividir i 

molts van passar a formar part d’altres subcultures com els hippies i els skinheads. En 

aquest moment és quan l’estil dels skinheads es va començar a definir. La moda 

skinhead  estava destinada a mostrar un orgull cap a l’estil de la classe obrera 

treballadora anglesa. Alguns mods, que no emfatitzaven gens amb l’actitud i l’estil dels 

hippies, es van tornar persones més dures i, amb una petita influència dels rude boys 

jamaicans, naixien els primers skinheads tradicionals. L’ska, que tant havia estat 

apreciat pels mods a l’inici de la dècada, es va anar tornant més lent donant lloc a un 

nou ritme més romàntic, el rocksteady. Cap al 1968, amb la pobresa, la violència i la 
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inestabilitat política, la música jamaicana va tornar a augmentar el seu tempo i va 

començar a evolucionar cap al reggae.  

Dir qui va produir el primer tema considerat de reggae és una qüestió de 

conjectures, però sense cap mena de dubte surten a la palestra dos noms, The Maytals 

amb el tema “Do The Reggay” (Leslie Kong, 1968) i Lester Sterling amb “Bangarang” 

(Bunny Lee, 1968). 

 El reggae es pot distingir del rocksteady per tenir un ritme lleugerament més 

accelerat marcat pel “charles” de la bateria, les profundes línies del teclat, menys mixing 

del baix i el doble ritme a l’hora de colpejar les cordes de la guitarra. Del que no hi 

havia cap mena de dubte a l’estiu de 1969 és que els skinehads  i el reggae eren 

inseparables, una situació que va durar fins el 1972. El reggae durant aquest període es 

pot anomenar i s’anomena “skinhead reggae”, ja que els skinheads van ser els 

encarregats de promoure aquest nou so emergent de Jamaica. El 1969 va veure com 

aquesta nova música jamaicana es comprava i es consumia en grans quantitats, gaudint 

d’un èxit incomparable de públics internacionals i apareixent a les llistes d’èxits del 

Regne Unit:  

 

The buying power of the youth had created an international audience away from 

Jamaica for the first time. The skinheads began to buy reggae at a rate not seen before 

outside of the island, and some records were no selling in sufficient quantities to begin 

charting in the UK, an event that would force the hand of the BBC to add the skinhead 

sounds to their respective playlists. ‘Wet Dream’ had sold over 250,000 copies despite 

its ban and was ranked 51 in the top selling singles of 1969.
51

 

 

 Una teoria suggereix que els skinheads es van “apropiar” del so sense 

pretensions de la música reggae com a reacció de la música mainstream del moment, 

una declaració de principis que es veuria reflectida, també, en la seva estètica, que 

d’alguna manera estava copiada dels seus amics jamaicans, que incloïa pantalons llargs 

escurçats i el cabell bastant curt. Darus Owusu, un intel·lectual negre, parlava d’aquest 

apropiament de la música reggae per part dels skinheads: 

 

 

 

                                                           

51 (Bailey 62)  
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The first thing that emerges is that in accepting reggae the skinheads have rejected 

something else. That rejection is of the middle-class with its existential, mystical hippie-

style music, which is unable to cater to the social needs of the skinheads. Reggae finds 

its content in the artist’s ability to feel and investigate the facts of his society, to 

appreciate and express the suffering of the dispossessed and oppressed. And, through 

reggae, the skinhead is able to discover the society in which he lives, to discover himself 

and eventually his relationship to the world at large.
52

  

 

 Arthur Torrington també parla d’aquest consum de música Jamaicana per part 

dels skinheads: 

  

Between the 60’s and the 70’s the skinheads began to go to parties to dance, to buy 

records from Jamaica, Island Records was one of the labels … there were lots of things 

going on during that period around the music. So indeed you’ve got that trouble but 

what has happened is that music tend to cause some degree of coming together, to enjoy 

the music.
53

  

 

 L’imaginari de les cançons de la música reggae és la guerra de l’Armaggedon
54

 i 

els somnis d’alliberació de la comunitat negre. Però per que s’hi identificaven els 

skinheads? “The fact that the skinheads identify with and understand this music may be 

symptomatic of a working-class desire for liberation.”
55

     

 Un dels discs més influents va ser “Skinhead Moonstomp” (Treasure Isle, 1969), 

un single el qual, inevitablement, va ser succeït per l’àlbum amb el mateix títol (Trojan 

Records, 1970). Aquest no va ser el primer disc de reggae que unia els skinheads i la 

música jamaicana,  ja que al 1968 Dandy va produir “Skinheads A Message To You”, 

un disc de Desmond Riley editat a Downtown, subsidiària de Trojan Records. Malgrat 

tot, l’autèntic embrió de la unió entre la música jamaicana i la joventut blanca del 

moment varen ser dos singles de Desmond Dekker, “ i “Israelites”, ambdós editats a 

Pyramid.  

  Els skinheads originals eren coneguts com skinheads tradicionals i tenien el seu 

propi look que els diferenciava. Portaven el cabell curt però no rapat, camises button-

                                                           

52 (3-17 desembre 1970), “Reggae: the audience is growing”, IT nº 93, 9-10.  
53 Extracte de l’entrevista realitzada a Arthur Torrington el 3 de maig de 2012 a Londres. 
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 Segons el cristianisme és una guerra que va durar quaranta anys i que va finalitzar amb la derrota de 

l’anticrist.  
55 (3-17 desembre 1970), “Reggae: the audience is growing”, IT nº 93, 10.  
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down collars
56

 de la marca “Ben Sherman”, polos “Fred Perry”, texans “Levi’s 501 red 

tab” o pantalons “Levi Sta-Prest”. Eren molts els joves que, en comprar un texans nous 

els rentaven, se’ls posaven mullats i esperaven hores a que s’assequessin, per tal de que 

agafessin la pròpia forma del cos i quedessin ben ajustats. Els texans es portaven amb la 

“obligatòria” volta cap a dalt o vora per fora de 2,5 centímetres (1 polsada), d’aquesta 

manera quan s’asseien, els pantalons s’apujaven i revelaven les botes tan brillants i 

llustroses que portaven. A diferència dels rude boys jamaicans no importava quant de 

dur s’era, era necessari tenir un abric “Crombie”  per l’hivern i una jaqueta 

“Harrington” per les èpoques de més bon temps.   

 “Levi Strauss & Co.” va començar la producció del model de pantalons “Levi 

Sta-Prest” al 1964. Eren tipus de pantalons que feien exactament el que deia a l’etiqueta, 

es podien treure de la rentadora i no era necessari planxar-los, ja que els plecs originals 

es mantenien intactes i no s’arrugaven. Més endavant, els pantalons amb dues tonalitats, 

una barreja de caqui i verd amb certa brillantor, anaven tenint més èxit. Les caçadores 

texanes “Levi” també eren una part essencial de la vestimenta dels skinheads, amb les 

mànigues arremangades i el pegat de la marca tret de dins de la jaqueta i cosit a sobre de 

la butxaca dreta del pit.       

 No ens hem d’oblidar de la part més important del look, els tirants de pitja 

polsada d’amplada i creuats a l’esquena. La aparença es completava amb un parell de 

botes, podien ser “Monkey Boots” però ràpidament les “Dr. Martens! Es van convertir 

en les preferides. Es van fer populars les botes de vuit i de deu forats i el color típic era 

el vermell cirera, gràcies a ser polides amb molta cura amb cera vermella o grana. Els 

skinheads també portaven sabates brogue o loafers quan es tractava d’anar més elegant i 

la ocasió ho demanava.  

 Com passa molts cops avui en dia, els fabricants es van aprofitar de la 

indumentària dels skinheads  i el que havia estat una roba de qualitat, va començar a 

produir-se en massa, inundant el mercat de peces amb menor qualitat. 

 

 

 

                                                           

56
 Aquest tipus de camises es caracteritzen per tenir dos punts fixats per botons a la part davantera del coll 

de la camisa.   
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 Martin King, un skinhead tradicional de l’època, comenta com es vestien en 

aquell moment i la influencia que rebien dels jamaicans:   

 

Top of the clothes to get were Ben Sherman shirts (£2.50), Brutus and Jaytex shirts 

(£1.50), which were similar in style to a Ben with their button-down collar, pleat and 

hook and nice checks. They didn’t have quite the same street cred. Levi’s Sta-prest 

trousers were £4, and the in colours were white (the skins’ favourite), mint green, sky 

blue, navy, black (for school) and bottle green. A Harrington jacket would set you back 

£3 and a pair of good doctor’s boots a mere fiver. For those with a bit of extra cash and 

any want who wanted to look a bit flash, a sleeveless jumper at only £2 would finish 

your wardrobe off nicely. […] The final part of the great dressing-up was the correct 

placing of your bluebeat hat —or pork pie hat as some people liked to call them— a sort 

of narrow-brimmed trilby felt hat. They came in either dark-blue or black and you had 

to get the position of it just right in your head. Slightly to the right? Down over the 

eyes? No, far too naff. Right on the back of the head was how it should be worn. If in 

doubt, we’d just copy the West Indies boys, who carried them off with more style then 

we ever did. We bought our hats in a shop in shop just off Brixton market where all the 

black and white skinheads mixed happily. The truth was, we were in awe of them 

because they had real style as skinheads. Some of the things they wore looked so much 

better on them. They moved better on and off the dance floor. In some respects we tried 

to copy them in those early days.
57

 

 

 Per altra banda Phil Bush, skinhead tradicional en l’actualitat, matitza el fet de 

que la cultura jamaicana hagués influenciat en el desenvolupament del moviment:   

“culture is a big word and covers a lot of things. I don’t think Skinheads picked up on 

Jamaican culture, just the music and some of the styles of dress.”
58

 

 Els skinheads es van identificar amb la cultura dels rude boys, la dels seus nous 

amics jamaicans, i amb les seves botes “Dr. Martens” , els texans escurçats amb tirants i 

el cabell curt, tenien una imatge formidable i intimidant a ulls de les masses. Malgrat 

haver adoptat la música i haver-la feta arribar a les llistes d’èxits, molts varen veure els 

skinheads com els culpables de la seva caiguda:  
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 Martin King (2000), A boy’s story. The revelations and wild times of a young skinhead (Londres: 

Mainstream Publishing) 28-30.  
58 Extracte de l’entrevista realitzada a Phil Bush per correu electrònic el maig de 2013.  
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It has been well documented that Pama owner Harry Palmer has cited the influence of 

the skinheads on the record shop owners as damaging to the business. Many had refused 

to continue stocking the music Pama was producing for fear that their record shop 

would be overrun with the working class youth on a Saturday, a daunting proposition to 

the costumers, causing a general loss of business.
59  

 

 La vista dels caps rapats i el soroll de les botes entrant a una discoteca era 

suficient perquè molts fugissin corrents, però l’autèntica violència es reservava per a les 

grades de futbol, un lloc on les colles d’skinheads rivals —de vegades del mateix 

club— aspiraven a demostrar que eren els més forts. La violència estava ven 

organitzada i cada club tenia la seva pròpia identitat. Val a dir que el llibre Want some 

aggro?(John Blake Publishing, 2007) escrit per Cass Pennant i Micky Smith explica 

molt bé la vertadera història dels “Guv’nors”, els aficionats radicals del West Ham, des 

de finals dels anys seixanta fins a principis dels setanta. Malgrat que molts dels 

conflictes que tenien lloc als camps de futbol van ser atribuïts als skinheads, en realitat 

eren culpa dels fans més ben organitzats de cada club.      

 Continuant amb el tema de la violència, Desmond Riley va enregistrar el tema 

“Skinheads A Message To You” (Downtown) a finals de l’any 1969, quan la violència 

dels skinheads estava a l’ordre del dia a la premsa nacional. Riley, tot cantant, fa una 

crida als skinheads perquè es comportin millor: “Wear your boots, but don’t kick 

nobody.” En un altre moment la lletra diu “don’t call me skinhead, my name is John 

The Baptist.” Si més no és curiosa l’al·legoria bíblica, al comparar-se a ell mateix amb 

Joan Baptista, un profeta hebreu que demanava el penediment dels pecats. És de rebut, 

també, citar el single de Claudette & The Corporation titulat “Skinhead A Bash Them” 

(comentat anteriorment en l’apartat 2.3.4), el qual també és de temàtica violenta.  

A les acaballes de 1971 molts skinheads es van deixar créixer el cabell i es van 

començar a conèixer com a suedehead
60

 i mentre que alguns van mantenir l’estil, 

d’altres es van fer boot-boys, una subcultura anglesa estretament lligada futbol.  En 

aquell moment “the music has changed as well, reggae music about mid seventies 

became more militant, Rastafarian lyrics were predominant then”
61

 i els skinheads, que 

en un inici s’havien identificat amb la música jamaicana, van començar a deixar de fer-

ho.      
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60
 La pel·lícula “NEDS” (Peter Mullan, 2010) fa un molt bon retrat de la subcultura dels suedeheads.  

61
 Extracte de l’entrevista realitzada a Gladdy Wax el 5 de maig de 2012 a Londres. 
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CONCLUSIONS  

 

Aquest projecte no és només el fruit del treball portat a terme durant un any 

acadèmic, és el producte de gaire bé mitja vida d’afició (i passió) per la música i la 

cultura jamaicana, amb tot el que això ha comportat, comporta i comportarà. Al llarg de 

tot aquest temps he estat col·leccionant singles, llibres, revistes... i tot allò que tingués a 

veure amb Jamaica i les subcultures britàniques (nascudes a finals de la Segona Guerra 

Mundial). Per altra banda, he tingut l’oportunitat de conèixer a molts músics jamaicans i 

a moltes persones que, com jo,  s’estimen aquesta música.   

Des d’un bon inici, alhora de plantejar-me aquest projecte, vaig tenir molt clar 

que no només em basaria en el que s’explica als llibres, sinó que calia recórrer a 

l’experiència personal, tant a la pròpia com a la de persones que, d’alguna manera o 

altra, estan vinculades amb la cultura i la música jamaicana. Per això vaig creure oportú 

anar-me’n a Londres, trobar-me amb algunes d’aquestes persones i, tot compartint unes 

pintes de cervesa, xerrar profundament del que més ens agrada. A més a més, em va 

semblar molt interessant i rellevant incloure un annex de la memorabilia que he anat 

recopilant durant tot aquest temps que, tot i que pugui semblar extens, és només una 

petita mostra.     

Sóc plenament conscient que no es tracta d’un projecte mainstream, però a la 

vegada estic convençut que la història no només s’escriu a partir del que surt a la 

televisió i a les ràdio fórmules. Per això crec fermament que és de vital importància 

donar veu als “oblidats”, a la cultura pop(ular), a allò més underground, que ajuda a 

crear identitats culturals i, fins i tot, maneres de veure i entendre la vida.        

La influència de la cultura jamaicana al Regne Unit, com s’ha pogut observar, és 

més que evident. Els jamaicans van ser els que van portar els primers sound systems al 

país i, amb ells, una sèrie d’estils musicals com l’ska, el reggae i el rocksteady. L’èxit i 

la popularitat de la música jamaicana no va ser gràcies a les ràdios ni a la BBC, ja que 

no feien res per promocionar aquest tipus de música, va ser un fet més social i del 

carrer, o millor dit de les sales, ja que els discjòqueis la van promocionar i aconseguir 

posar de moda. Mai es podrà saber quina música haguessin consumit els skinheads si els 

jamaicans no haguessin emigrat al país, el que si que està clar és que, a part de per la 

comunitat jamaicana, sense els skinheads la música reggae no hagués arribat a les llistes 

d’èxits britàniques.  
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L’auge del consum de música jamaicana al Regne Unit va generar l’aparició de 

tota una indústria musical, comportant la creació de nous segells discogràfics —

destinats íntegrament a la producció d’aquest tipus de música—, que molts artistes i 

músics jamaicans anessin de gira i actuessin al Regne Unit i, a més a més, l’aparició 

d’una sèrie d’espais on sonava aquest tipus de música amb regularitat.   

 Però com és que els joves skinheads britànics es van interessar per la música 

jamaicana? Doncs bé, la majoria d’skinheads pertanyien a la classe obrera i les lletres de 

les cançons jamaicanes feien refèrencia, en part, a la mateixa classe obrera. Així, els 

joves britànics s’identificaven amb el contingut de les lletres de les cançons i d’alguna 

manera és com si pertanyessin a un mateix moviment o a una mateixa subcultura. No 

obstant això, ni jamaicans ni skinheads havien arribat a un consens de que realment fos 

així. 

 Van ser els primers skinheads una subcultura essencialment racista? La veritat és 

que seria injust atribuir certes actituds discriminatòries només als skinheads. Perquè 

alguns skinheads estiguessin involucrats en agressions a immigrants —sobretot 

paquistanesos— no es pot extreure la conclusió de que els skinheads fossin racistes, ja 

que no era un tret definitori de la subcultura. El que si que es pot afirmar és que el 

racisme era quelcom generalitzat en la societat britànica del moment, es respirava en 

l’ambient, potser no tothom ho era però si molta gent no estava a favor de l’arribada de 

nouvinguts d’altres països. Prova d’això són les noves lleis migratòries que es van crear 

al Regne Unit en aquella època i, més endavant, les fortes polítiques en contra de la 

immigració del govern de Margaret Thatcher. Val a dir, també, que les organitzacions 

racistes i d’extrema dreta, en auge als anys vuitanta, van ser les autèntiques culpables de 

que molts joves skinheads, fàcilment influenciables, s’afiliessin a elles, comportant que 

es tornessin racistes quan en un inici no ho havien estat pas.     

 Com a subcultura, la dels skinheads de caire més tradicional, va tenir una curta 

durada —de 1968 a 1971 aproximadament— i, coincidint amb el seu punt i final, es va 

produir un canvi de temàtica en les lletres de les cançons jamaicanes. Aquestes van 

deixar d’estar tan relacionades amb la classe obrera i amb els conflictes socials per 

tornar-se més militants, més properes a una consciència de classe negra, clarament en 

favor del rastafarisme. Degut a aquest canvi de temàtica, els darrers skinheads es van 

deixar d’interessar per la música jamaicana.   

 Però el punt més important de tot és observar que aquesta influencia de la 

música jamaicana ha estat significativa en el sentit de que ha fet una societat més 
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cohesionada, un Regne Unit més unit. Un clar exemple d’això és el carnaval de Notting 

Hill, on cada any i durant dos o tres dies milers de persones, de diferentes edats, països i 

llegats culturals s’uneixen per compartir i gaudir la cultura, la música i fins i tot els plats 

típics de Jamaica. 

 Per anar acabant, és important mencionar que la influènica de la música 

jamaicana no és un cas aïllat al Regne Unit. Grups i artistes de música ye-yé com Los 

Bravos amb el tema “Rudi Enamorado”, Raphael amb “La canción del trabajo”, Los 4 

de la Torre amb “Operación Sol” o Los Mismos amb “Scaba Badi Bidu”, van fer la seva 

petita aportació de música jamaicana a la Península, a mitjans dels anys seixanta.  

A Catalunya, tot i que més tard, també va arribar la música jamaicana. A mitjans 

dels anys vuitanta van sorgir bandes com Dr. Calypso i Skatalà —el cantant Enric 

Gallart és considerat un dels primers skinheads del país—, a mitjans dels anys noranta 

el “Dr. Martens Ska Festival” a Balaguer i el “Fira Ska” a Tàrrega i, al 2007 el “Rude 

Cat Festival” a Salt, que continua existint des del primer any tot i que no amb una gran 

regularitat.  

 Finalment, dir que tenim música jamaicana a casa nostra per molt de temps. Són 

moltes les bandes que estan especialitzades en els sons més clàssics de Jamaica 

(Soweto, Flight 404, Diatones, The Cabrians...) i que es mouen de gira per tot Europa i, 

sobretot, molts els promotors que segueixen arriscant els seus diners per fer realitat 

concerts i festes de la millor música del món, la música que fa més de cinquanta anys 

neixia en una ílla del carib, la música Jamaicana. “No matter what the people say, these 

sounds leads the way!”
62

 

 

                      

  

 

 

        

 

 

 

                                                           

62 Introducció del tema “Fire Corner” (Duke, 1969) de King Stitt.  
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ANNEX  

 

1. ENTREVISTES 

 

ARTHUR TORRINGTON 

Data de l’entrevista: dijous 3 de maig de 2012.    

Lloc de l’entrevista: alberg Piccadilly Backpackers. 12 Sherwood St. (Londres).    

 

Descripció de l’entrevistat: Arthur Torrington és fundador, secretari i community 

worker de “The Windrush Foundation”. La fundació promou les bones relacions amb la 

comunitat, tractant d'eliminar la discriminació per motius de raça, fomentant la igualtat 

d'oportunitats per a tothom, l'organització de la informació i programes de creixement, 

especialment per als membres de les comunitats negres, fent que el públic prengui 

consciència de la contribució dels immigrants africans i caribenys (i els seus 

descendents) que van ser, en part,  responsables de la  prosperitat de la  Gran Bretanya, 

després de la Segona Guerra Mundial. Treballen en grups, celebren conferències, 

seminaris, tallers, esdeveniments socials i és culturalment inclusiu, ja que tothom és 

benvingut.  Els seus programes, en general, inclouen xerrades, conferències, debats, 

poesia, música, dansa i presentacions d'Àfrica, el Carib i de la història i el patrimoni 

britànic. 

 

 

Introduce yourself (name and profession). 

I’m Arthur Torrington, one of the founders of the “Windrush Foundation”. We have 

been around for about twenty years, less than twenty years, 1996. It is a London based 

organisation.  

Our objectives are to spread the information and the stories about the people who came 

on the “Windrush ship”. The ship docked on Tilbury, Essex, on the 22
nd

 of June in 

1948. So, since then, we’ve tried to keep alive the story of Windrush. 
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The name of the Foundation cames from the Empire Windrush. Could you tell a 

little bit of the story of the ship? Where does the name of the Foundation came 

from? What was the Empire Windrush?  

The ship was a ship that was owned by the Germans in the War, and after the War,  the 

ship was captured or taken by the British from the Germans. The ship was used as a 

troop ship, a ship that takes troops all over the British Empire. So it was called Empire 

Windrush, just a name given by the British because it was a ship that takes troops from 

country to country, and bringing troops back, taking troops to various countries of the 

Commonwealth and then the British Empire.  

On 1948, the ship was send to the Caribbean to take troops that were there and bring 

them back to England. On the way back, the ship was almost empty, so the ship 

advertised for anybody who wanted to travel to Britain at a low price 27 pounds and 50 

cents. And that’s exactly what happened on June 1948, lots of Caribbean people what 

they did was to come over on the ship from the Caribbean to London.  

 

How do you think was leaving from Jamaica or the Caribbean and starting to live 

in London? People felt well treated?  

What happened, in 1948, the people who actually came the had been in England before 

during the War. What I was told is that they had good treatment during the War, but 

when it had been finished, and then they came back to Britain they had a different 

reception, because some people didn’t want them here at all, they weren’t welcomed. So 

they had a lot of difficulties on finding places to live… they got work but the work that 

they got was not really interesting work. It was like sweeping or cleaning and so on. So, 

in essence, the early days was not that comfortable, because they couldn’t settled down 

properly.  

 

Why the Brixton neighbourhood became the Jamaican area?    

In 1948 a lot of people who came didn’t have a way to go so what they did, the 

Government made an area shelter available, and this particular place was in Clapham 

Common, and that is not far from Brixton. So what you found there was something like 



 68 

2 hundred and 60 men who had no way to go and what they did was going to a place 

called “Clapham South Deep Shelter”, and where they lived for about a month. After a 

month, they were ready to find work and accommodation in the Brixton area, and that’s 

why Brixton area became a multicultural and multiracial place, because people who 

came from the Caribbean settled there at the end.     

 

Which are the main objectives of the Foundation? 

The “Windrush Foundation” was found, formally, in 1996 and their objectives are to 

keep alive the memories of the men and the women who came on the ship in 1948, a lot 

of people on their twenties that came to Britain for a better life, for a job, and looking 

for improvements in their lives. But they came also to help to rebuilt Britain, because 

Britain as you know had a war, the ward with Germany, and the had lot of destruction, 

lots of bombing, places destroyed, lots of factories burned. So they came back to help to 

rebuilt Britain, and that’s what they actually did: they helped to rebuilt.   

 

What kind of activities are you organizing or doing?  

Since we formed on 1996 we’ve been organising events, we are visiting schools, we are 

visiting Community Centres, we are visiting people who are interested in the work that 

we are doing, and the work is to tell people about the contribution that this men and 

women have made, a valuable contribution working in hospitals, working in transports, 

working in offices… working in all aspects of life in London and in other parts of 

Britain. And the main thing is that they were helping to rebuilt Britain and that’s what 

they actually did. So our work in “The Windrush Foundation” is to keep alive those 

stories, you know… they came with their music, they came with a number of cultural 

things they were brought on the Caribbean… and they were able to share. For example, 

they create a carnival in 1959 and that carnival developed now in to the Notting Hill 

Carnival, which is visited every year for more than a million people, during the Bank 

Holliday on August.  
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So, that’s the sharing of a culture, the Caribbean Culture, their music… you’ve got 

reggae, you’ve got ska, you’ve got steel band, soca music, there’s a variety of music. 

And that’s exactly what the Caribbean people are doing in London.   

 

How many members have the Foundation? There are also volunteers working 

there? 

There are about twenty volunteers, and a lot of people that come along when we have 

events, special events… we also organise concerts and they do a lot of functions all the 

time.  

 

How do you think the Jamaican people (music and culture) influenced the London 

youth at the early days?  

When the Windrush men and women came on the 1948 they brought with them their 

music, they brought with them the way of celebrating their parties, weddings… The 

Jamaicans brought the bluebeat or ska a particular type of music that became very 

popular because the British people never knew about this time of music, never had an 

experience of a music that was so happy and you can dance to… so it was a very new 

thing in Britain, to have that kind of music. That music has developed, over the time, 

into rocksteady, into reggae, into lover’s rock… there’s a variety of Jamaican music 

enjoyed by people. 

The music has affected Britain entirely because in the 1960’s lots of younger people and 

teenagers on their twenties they began to play it. It became to develop, so people like 

The police, a rock band, they began to used that beat, the reggae and ska… and that beat 

developed in what is known today as rock. Rock music is a development, a mixture of 

soul in some ways… but, for what I understand, rock music made by some people like 

Elton John… al people that are playing rock music now, Pink Floyd, it develops from 

Jamaican types of music: ska and reggae. But it is all a hybrid, a melting pot o music. 

Rock is a typical example of music that develop out of Jamaica… So that’s the 

influence that music has played in London and other parts of Britain.   
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The influence is such that a lot of pop groups like Boy George, The Specials… maintain 

to the music… it affected the way they’re dressed, the way they dance, the kind of 

musical instruments that they use, the particular bass beat… So the influence has been 

very strong in the sense that English folk music is something of the past.    

  

Do you think that the Jamaican culture influenced, in some way, the skinhead 

movement? If that is true, how? 

In the 1950’s there were young men, skinheads and teddy boys… these guys terrorised 

Jamaican and the Caribbean people who came to the country. They were violent to this 

young men, because they didn’t want these men to settle, they didn’t want them to live 

in London and other parts of Britain. So there were lots of fighting and rioting. There 

was a rioting in Notting Hill in 1958… and there were lots of difficulties that the 

Caribbean people have to stand.  

But there was also some peace in what had to happened, because you can be fighting all 

the time. Some of the skinheads enjoyed the ska music, something ironic because they 

didn’t want the Jamaicans to life in the country but at the same time they enjoyed their 

music. Between the 60’s and the 70’s they began to go to parties to dance, to buy 

records from Jamaica, Island Records was one of the labels … there were lots of things 

going on during that period around the music. So indeed you’ve got that trouble but 

what has happened is that music tend to cause some degree of coming together, to enjoy 

the music.  

And also happened the Carnival, that started in 1959 in a very quite way. It started in a 

hall and the went in to the streets in the mid 1960’s, 1965, 1966… and then people 

started to became together. They began to listen to the music… in those days there was 

something called sound systems, you still have a sound system situation today. You 

have this loud and big speakers, you’ve got this turntables and a lot of records. A lot of 

black and white people started to mix, to enjoy the music together. 

Unfortunately there was people like the National Front Party that always are offending, 

they don’t want to hear the music, they don’t want to mix and associate with the 

Caribbean people…  
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But the main point is that the influence of the music has been significant in the sense 

that has made a more cohesive society, a more cohesive London. So when the August 

Bank Holiday arrives, thousands of peoples mixed together in the Notting Hill Carnival. 

All ages and backgrounds, they are Scottish, Irish, Welsh, Portuguese, Spanish, 

Germans, from Switzerland… there’s a big big melting pot that come together every 

year, and it increases in numbers. You hear ska, you hear reggae, you hear rock music, 

you hear steel band music… so the influence has been very significant.   

 

If at the beginning the skinhead movement wasn’t racist (they share parties, 

concerts… with Jamaican people), why do you think that some people belonging to 

that movement became racist?  

In the past the British Empire was really big. Africa, India, the Caribbean, some parts of 

the Pacific… so Britain has a big Empire and that makes them feel superiors. So. When 

the Caribbean people came to this country during the 50’s, 60’s 70’s… you found that a 

prejudice was there, they considered the people from Caribbean inferior and not 

necessary equals. So when they came first that was the attitude. There was a movement 

of a small section of the society, the Skinheads, the teddy boys and other ruffians… also 

Oswald Mosley, who was a fascist and not a good citizen as I understand. He has a 

number of people that was terrorizing and intimidating anybody who came from the 

Caribbean. 

But, as the time gone by, they realized that the Caribbean people “are here to stay”. A 

new immigration law arrived in 1962, that limited the people coming in. So there was a 

small section of people, small but caused a lot of trouble. Offending people in the street 

and beating them up.  

Luckily, as time goes by, they became a small minority and no doubt, the situation has 

changed. A Caribbean influence of music, of dress, the way people is dressed, the way 

people speak and the way people play music, records, turntables, scratching… can be 

perceived in London. But the main thing here is that this been able to bring people 

together, groups of people coming together, sharing a culture, sharing music and all 

kind of things as well, even food.  
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Do you want to add something?  

The people that came on the ship, like 600-700 hundred people, these men and women 

were young and of course now they are in their eighties, some of them have passed 

away and they are no longer with us… they’ve left a big mark, an influence that still life 

today, because the laid the foundation. They were the people that when they first came 

some times didn’t have a place to life, sometimes they travelled on the underground, 

they go to the very end of the station and sleep there until the morning. That’s what 

happened in the early days to the Windrush pioneers, as we call them. They wrote 

letters back to Jamaica, to the Caribbean and encouraged their families and friends to 

come over and have a new life over here. They used to help other people with 

accommodation until they can find their own. Those who came helped those who were 

on their way, and that was the type of friendship that was going on the early days of the 

1950’s… and it developed until now when people are reasonable settled. But the main 

thing is that those who came on the Windrush ship, Jamaicans, Trinidadians, people 

from Barbados, all those people who came have a look back and appreciate what they 

did, that’s is the main point of the Foundation, our reason to exist.   
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GLADDY WAX 

Data de l’entrevista: divendres 4 de maig de 2012.  

Lloc de l’entrevista: domicili particular de Gladdy Wax (Londres).   

 

Descripció de l’entrevistat: Gladwin Wright, nascut a Jamaica i conegut com Gladdy 

Wax, és un dels discjòqueis més respectats de Regne Unit. Amb més de trenta-cinc anys 

portant el seu propi sound system pels carrers i clubs de Londres, el talent de Gladdy no 

només resideix en la seva extensa col·lecció de vinils, destaca també per ser un 

excel·lent MC i un més que notable cantant. A Gladdy se’l coneix també pels seus 

programes de ràdio i per “Reggae Unlimited”, la tenda de discs que va dirigir durant 

més de catorze anys al nord de Londres. A més d’actuar en nombrosos esdeveniments 

musicals per tot el Regne Unit, “The Gladdy Wax Sound System” és, anualment, una de 

les principals atraccions del popular Notting Hill Carnival. Gladdy wax posseeix una de 

les col·leccions de discs més extenses del món de música jamaicana i afroamericana i 

destaca per ser un artista molt apassionat i un gran selector. Gladdy cuida fins a l’últim 

detall a les seves sessions, des de el so que fa vibrar als seus seguidors fins a la puresa 

dels seus vinils, que manipula amb els seus famosos guants blancs de seda. Per últim, 

dir que fruit de l’entrevista realitzada a Gladdy i de l’amistat que s’hi va originar, vàrem 

tenir l’oportunitat de portar-lo a punxar, per primer cop a Barcelona, el 23 de març de 

2013.       

 

Introduce yourself (name and profession).  

My name is Gladdy Wax, I have interest in music. That let me to become record 

researcher, I present music on the radio, I sing and I am a disc jockey that runs also a 

mobile traditional Jamaican style sound system.  

 

How and when you started to be involved with Jamaican music? 

As long as I can remember since I was about 5 or 6 years old. I was born in to a home 

where my mother was a promoter. She used to have sessions at my home, a soundsytem 

was played at my home. So, as far as I could listen and see I was listening music from 

sound systems. 
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When did you start with your first sound system? 

When I came to this country I was one of the dj’s that I departure party from Jamaica, I 

was 14, and when I came here I just continued that. My brother was a technician, 

electronics, my older brother, and he built a homemade amplifier for the family. So I 

was playing with amplifier, speakers and turntables since I was 14, yeah!     

 

Talk about your job at Reggae Unlimited Shop.  

I run the shop for 15 years, it was closed at the end of the year 2005. You know, the 

new technology, the downloading of records from the Internet, CD’s available for less 

than a tenth of the original price and so on… that cut wings to many shops… I think 

that 9 shops were closed in London the same year I did and since then many others.  

But it wasn’t the en of the music for me, I just went on to the Internet. I have some good 

friends that did me a website and started a new business on the Internet, and it still runs: 

www.reggaeunlimited.com   

 

Which Jamaican music style do you prefer or do you feel comfortable when you 

play it? 

All of them. The occasion for me dictates de music, not the music dictates the occasion. 

If I am playing for youngsters I play bashment and the young music, if I am playing for 

older people maybe then some ska and rocksteady, if I am playing for a crowd that I 

thing it’s predominantly meditative or rasta orientated then I play roots reggae mostly. I 

am able to do all of it so I don’t say I am going to play ska just because I like ska, it is 

something between me and the audience that I have to decide “what is gonna work best 

for everyone and enjoyable for tonight”?  

 

Why you play with white silky gloves? 

It’s to protect the records. They called me “The motor vinyl fingers” because I was 

playing old records for a long while when no one else was doing it. I was playing old 

http://www.reggaeunlimited.com/
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ska records in this city. But I always have an appreciation for vinyl that has been hidden 

specially since this CD dj’s, Ipod dj’s and laptop dj’s have taken over. I’m taken even 

more care now for my vinyls… it is for respect and it also protect the vinyl... I am 

saying: “this is my format”.  

 

You mention the laptop dj’s. What’s your opinion about them? 

Don’t misunderstand me I do play cd’s, there are some cd’s that have never been 

released on vinyl, like some of the new soca music out of the Caribbean… it’s all cd’s 

and I do play them, some of them are really good music… some of the R&B music 

again, there’s no vinyl to some of them. So I don’t stop of playing a song because of the 

format. But, if have the vinyl, because I collect, I prefer to play it in terms of sound and 

reproduction, it’s what I prefer.  

 

Talking about vinyl, what you prefer, original presses o represses?    

Again, not the format, the music. I’ve got plenty of originals, all of my ska, rocksteady 

and roots reggae are originals. And again, original pressing? Original label? Original 

recording? What do you mean by “original”?  

 

The first release.   

So you are talking about original pressing and label. Usually, mostly, I wouldn’t refuse 

to play a good record because it is a reissue, I’d play the reissue. Yes! I have some 

reissues. I don’t know why some people should criticize other for playing reissues 

unless you are brought just because you play originals and then they see you playing a 

reissue, that’s the only reason I would say to anyone “you are playing a reissue”. My 

originals are not from choice, I didn’t choose to buy originals is that I lived around the 

time that they come out initially… I bought them when they came out, so it was an 

automatic thing, a natural thing.  
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Could you explain what the Notting Hill Carnival is for the Jamaican people. 

Well, I can explain what is to myself, hahaha! It was started, I think, by Trinidadians. It 

started with a handful of people you know, it is big today buy it started provably with 6 

or 8 people walking down the street and playing their musical instruments as a sign of 

freedom. It is a Caribbean thing, it is a sign of freedom from the slave master, “this is 

not his day, it is our they to do what we like”, that is the principal aim of the Carnival. It 

started very small and built and built as what it is today; a day to dance and sing in the 

street.  

 

Which is your relationship with other sound systems?  

The dancehall sounds tend to have clashes, some of them are built for clashes, they 

don’t entertain in the way that traditional sound systems entertain So they are just 

worried about clashing and play better than you… 

On the 16
th

 of June I’ll be playing at the Clapham Festival, if you still in London you 

are invited to attend. I’m playing with a sound that is called “Solution Sound”, it is run 

for some English native guys, but I play with them quite regular, about 14 years now, 

since I have the shop… We had a business festival in the area. Because I had a business 

in the area I was allowed to bring my sound, it was my representation of my business, a 

small soundsystem and some records… Well, a lot of years playing with them (with 

“Solution Sound”)… sometime we clash but the degree of rivalry it depends on the 

personality of the soundmen… if you get tense with the other sound, you make the 

audience tense, if the audience is tense then they are not really respecting and enjoying 

the music… so that is best to not to. 

The thing is that clashes are misunderstood now, in soundsystem terms. When clashes 

were going on taking back to the beginning, Duke Reid, Sir Coxsone, Tom the Great 

Sebastian… the great sounds in Jamaica… their clash wasn’t like it is now, two sounds 

in the same space, before they were in different dances, miles a part or hundred of yards 

a part… And the winner would be the one who has the biggest crowd when the night is 

ripe… 10 o’clock at night this one is full… They all started in the evening, 6 o’clock in 

the evening, Jamaica is like that... When the night gets high, people would have make 

their choices, people go around Kingston for the best dance… when the night is ripe, the 
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sound with the biggest crowd is the winner, it is not about throwing punches… the 

winner has the people at 1 o’clock at night, full! That’s how the winner was…and then 

we came to England and we don’t have those spaces, smaller spaces, same club all, 

same dancehall all, same school all, same church all… two sounds in the same place… 

so that’s because it came the confrontation… after the 70’s with the roots reggae came 

the 80’s with the dancehall… and people started to swear each other… the evolution 

may be… new generation that take things to another way… But is kind of destructive 

thought, because you can’t do that for so long, until you realise that this is so stupid 

doing that with music.    

 

When did you arrive to London? How was leaving from Jamaica and starting to 

live here? You felt well treated? 

December 65. It didn’t matter to me at all because I am a tough person, I am a tough 

man, you know… I can’t be bullit or intimidated! I can see people acting in foolish 

ways, even towards me, but my reaction is never really normal, I mean they are not 

normal people, hahahaha!  

About treatment… It is true that there is some racism, people that shows their 

preferences because of your colour… but this never really bother me, I laugh at this 

kind of people, I do really feel sorry for them in a sense that they are damaged, there are 

not living in their full potentials of their souls… every time that you are being racist to 

someone you put something against yourself as well, every time you do it… Every time 

you start being racist to someone you are putting something negative to yourself as well. 

So I laugh at people who do that. And for some people I feel sorry because they were 

tough and they took it in and internalised it and that’s bad because they have been 

poisoned by someone else… But we have gone too far with racism! We were talking 

about music! Hahahaha!    
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When you came here, which differences did you found between Jamaica and 

England? 

You miss your life, is like a new life, you miss your whole life in Jamaica… it is easy to 

say that England is cold and Jamaica is warm… but it is not just that, it is much much 

more than that… But I don’t have regrets if that answers your question, there are no 

regrets that “I am here and not there”… a part of me it is still there and didn’t come 

here.    

 

Do you come back to Jamaica often? 

Yes, now I do. Since 1982 I come back every year, some times 2 times in a year, 

because I run a shop I’m used to go for stock, 3 times a year in the good days…  

 

How do you think the Jamaican people, with their music and culture, influenced 

the London youth at the early days?  

When I came to this country and listen to the music that they played… when I was in 

Jamaica we know all kinds of music, we knew Spanish music, as you know the West 

Indians and the Caribbeans had Spanish influence… and Jamaica its self, mento, 

calypso, American rhythm and blues was played in Jamaica regularly until Jamaicans 

created his own music… so music flavours had make a lot inside of me… my mother is 

Cuban, so she listens to the salsa, the Cuban type of rhythm… so, when we came here, 

to be honest? As far as English music goes I just knew about The Beatles, but when I 

came here and listen to the music that they played here    

 

Do you think that the Jamaican culture influenced, in some way, the skinhead 

movement? If that is true, how? 

Yes, the skinheads do have serious likening for reggae music, and they show every 

time, they have serious appreciation for certain type of Jamaican music… I think that 

the story is that they where mostly from the working class and the lyrics of the songs 

that were singing, in the Jamaican lyrics, in reggae, from people with a working class 



 79 

background also, so the identified with that type of lyrical content and they felt that they 

belong to it… and that’s why the resemblance, the alikeness become between the 

skinhead reggae and the youth in this country.    

 

If at the beginning the skinhead movement wasn’t racist (they share parties, 

concerts… with Jamaican people), why do you think that some people belonging to 

that movement became racist?  

The music has changed as well, reggae music about mid seventies became more 

militant, Rastafarian lyrics were predominant then… the skinhead thing is like 1969 to 

1971, it didn’t last long but it stays long… they appreciate specially boss reggae and ska 

music.. but I am not aware that we were together and then they change their mind. I 

think that it is all about the music that they like, because they identified with the 

lyrics… I think there wasn’t a consensus that we were all together, except form good 

people enjoying the arts. And when the music change, people change, change their 

behaviours because the music influences, as I said, people’s behaviour.      
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DAVID KATZ  

Data de l’entrevista: dijous 3 de maig de 2012.  

Lloc de l’entrevista: Steam Passage Tavern. 44 Upper Street (Londres). 

 

Descripció de l’entrevistat: David Katz és escriptor, periodista musical, discjòquei i 

historiador de la música reggae, nascut als Estats Units però resident a Londres. És 

autor de diversos llibres sobre música jamaicana, responsable de biografies d’artistes 

jamaicans i els seus textos i fotografies han aparegut en molts mitjans musicals d’abast 

internacional. A més a més, Katz ha col·laborat en diversos programes de ràdio i de 

televisió, sobretot de la BBC, a la vegada que ho ha fet amb diversos documentals sobre 

el gènere. És el discjòquei resident de les nits “Dub Me Always” al Ritzy de Brixton i 

ha punxat els seus discs per sales de tot Europa i després de concerts de les estrelles més 

importants de la música jamaicana. Per últim, està involucrat en la “Reggae University”, 

un conjunt de xerrades que es fan en el festival de música reggae “Rototom Sunsplash” 

cada any i ha fet presentacions a la “University of the West Indies” de Jamaica.       

 

Introduce yourself (name and profession). 

 

My name is David Katz and I am author, journalist, photographer and DJ. 

 

What is your working method to prepare a book or an interview? Which are your 

main sources? 

I base my books on the interviews I conduct with the artists that created this wonderful 

music. My intention is to allow them to tell their own stories, in their own words, as 

much as possible. Where necessary, I will add contextual information, drawn from 

research I have conducted and supplemented by written sources. 
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Solid Foundation: An Oral History of Reggae is a very complete, extensive and full 

of really interesting information about Jamaican music. It was difficult to write it? 

How does it take? With how many people did you talk? 

Solid Foundation came after I finished my biography of Lee Perry, People Funny Boy, 

because I had a lot of interview material that I gathered while researching the Perry 

book that did not fit in that book. The Lee Perry book took 10 years to research and a 

few years to write, and after that, it took another few years for me to write the first 

edition of Solid Foundation. By then, I had already interviewed over 150 musicians, 

singers, deejays, producers, and engineers.  

 

Talk about the experience of writing about Lee Perry and Jimmy Cliff. How are 

they? Is Lee Perry as crazy as it seems?  

The Lee Perry book was Lee Perry’s idea…the process was long and difficult, but very 

rewarding in a personal sense. Perry is obviously a genius and it was amazing to spend 

my first two years in London in his presence… I saw him nearly every day, at his 

request, and was present when anything important was happening. Mr Perry is a very 

unusual person, and to see him at work is really magical. I learned a lot from him about 

so many different aspects of life, as well as artistic creation, and the fact that I am still in 

London 25 years later is testimony to his influence.  

The Jimmy Cliff book, on the other hand, was not Jimmy Cliff’s idea, nor even mine – 

it was the idea of James Ferguson of Signal Books, who approached me when he was 

starting a series about notable Caribbean figures. It made sense that Jimmy Cliff be 

included, but he ultimately chose not to work with me directly on the book, so the end 

result is very different. Nevertheless, Jimmy’s work is exceptional, and his story is very 

fascinating and heartening. Aside from the wonderful music, he has been involved in so 

many humanitarian causes and has made such an impact around the world, it is truly 

inspiring, and I hope the book captures that essence. 
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A part from your main books, in which ones have you collaborated?   

I contributed to the Rough Guide to Reggae, providing interview material with 

engineer/producer Linford ‘Andy Capp’ Anderson, and some archive photos of Yabby 

You, etc.  I also wrote a chapter about Lee Perry in the book A Tapestry of Jamaica, and 

wrote about Compass Point in Keep On Running: The Story of Island Records. I also 

provided photographs for Wailin Blues: The Story of Bob Marley’s Wailers, Caribbean 

Popular Music: An Encyclopedia, and Les Origins du Reggae: Retour Aux Sources, 

among others.  

 

Can you talk about your television documentaries and radio experience? 

I appeared in the Channel 4 documentary Pioneers about Lee Perry and contributed 

some archive images and information to it. Text I wrote was used as narration for Don 

Letts’ Lee Perry documentary, Return of the Super Ape, also made for Channel 4. I was 

Associate Producer on the Lee Perry documentary The Upsetter, conducted most of the 

interviews for it, and even introduced the filmmakers to Perry, though I am not credited 

properly in the film. I also appeared in the documentaries Dub Echoes and Dub Stories, 

and assisted with the soundtrack of the feature film Dreaming Lhasa. I appeared in and 

contributed to BBC radio documentaries such as Blood & Fire: Roots, Reggae, 

Rastafari, and Tighten Up: the Trojan Story. I also provided some images that were 

used in the BBC television documentary Choice World Clubbing. 

 

Are you still djing? Where are you playing?  

Yes, for my Dub Me Always nights, I have a monthly residency Upstairs at the Ritzy in 

Brixton on the second Wednesday of every month. I sometimes play other venues 

around town, have played at many including the Jazz Café, Catch, Mango Landin, Café 

Cairo, the Great Eastern Rooms, Royal Festival Hall, Hootenany, etc etc, and have 

played at Reggae Geel in Belgium, as well as venues in New York, Rio, and Roubaix, 

France.  
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What is your favourite Jamaican music style (reaggae, rocksteady, ska, roots, 

dub…)? 

I love all of Jamaican music, from mento to dancehall, but have a particular love of 

roots reggae and dub, as well as ska and rock steady… 

 

If you have to choose a band or an artist, which or who would be?  

Can’t narrow it down to one, but Lee Perry has always been a particular source of 

inspiration. 

 

In all of these years involved with Jamaican culture and music you should have 

met with a lot of people. With whom you have the best relationship?  

I have enjoyed strong friendships with many artists but Lee Perry, Max Romeo and 

Doctor Alimantado deserve the biggest mention. 

 

What do you think that reggae has made for you? And what do you think you have 

made for reggae?   

Reggae has been a constant soundtrack to much of my life and has helped me shape my 

professional career, although I certainly did not plan it that way! I hope that my writing 

and other work have given something back to the artists that created it by helping to 

world to better understand how the music was created, who created it, and how the 

creators feel about the music they made. 

 

Talk about Duke Vin and the importance of him for Jamaican music in UK (first 

sound system…)  

Yes, Duke Vin is of tremendous importance in helping Jamaican music to become more 

accepted in the UK. As the first sound system founder in Britain, Duke Vin brought the 

culture of the Jamaican music scene to the UK, initially catering exclusively to 
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Jamaican immigrants in the 1950s. Duke Vin remained an important figure for decades 

to come, and the many sound systems that exist throughout Europe must pay kudos to 

his pioneering efforts. 

 

Talk about the importance of the “Reggae Festival” that took place at the 

Wembley Empire Pool in 1970 (featuring the Pyramids, Pioneers, Millie, Maytals, 

Count Prince Miller. Bob & Marcia...). It was the first/the best example of black 

Jamaican and white (skinheads) unity?   

Yes, as can be seen in Horace Ove’s documentary film Reggae, this event in Wembley 

was a milestone, featuring Bob and Marcia, the Pioneers, some local artists, and Count 

Prince Miller as the ace MC.  It attests to the music’s growing popularity at the time. 

 

How do you think the Jamaican people (music and culture) influenced the London 

youth at the early days?   

Londoners definitely drew from the style and culture of the Jamaican ‘rude boys’ – their 

look influenced Mod culture, as well as the ‘skinhead’ style. The music made sense to 

working class kids in London – the dance music, and the hard-edged dress sense. 

 

Do you think that the Jamaican culture influenced, in some way, the skinhead 

movement? If that is true, how?  

Yes, it is well documented that the early skinheads in London took their dress code 

from the ‘rude boys’ of Jamaica, once larger groups of immigrants began mixing with 

them in factories, etc. 
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If at the beginning the skinhead movement wasn’t racist (they share parties, 

concerts… with Jamaican people), why do you think that some people belonging to 

that movement became racist (eighties)?   

A very good question. It is explored in Shane Meadows’ film This Is England but that 

never really explains it properly… I was not in the UK until 1983 so I missed the 

evolutionary period… but I think part of the change had to do with general shifts in 

attitude in Britain, with Enoch Powell’s Rivers of Blood speech being an early starting 

point to the xenophobic fear that led to far-right extremism…too much to go into here 

and I don’t think I’m the best person to answer the question. 
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VIC KEARY 

Data de l’entrevista: divendres 4 de maig de 2012.  

Lloc de l’entrevista: domicili particular de Vic Keary (Harlow Town) 

 

Descripció de l’entrevistat: Vic Keary era productor musical i enginyer de so per 

Trojan Records. Al 1968, amb l’auge de la música reggae, va obrir, juntament a Emile 

E. Shalit de Blue Beat i Melodisc, el “Chalk Farm Studio”, al número 1 de Belmont 

Street (Camden Town, Londres). Keary va construir i instal·lar la seva pròpia taula de 

vàlvules, un disseny basat en les sèries EMI Redd dels “Landsowe Studios”. Un 8 Track 

Levers Rich, un Ampex i un Studer 2 Track completaven la configuració del seu estudi 

de gravació. Amb l’augment de la popularitat de la música reggae al Regne Unit, 

“Chalk Farm” era vist com un dels pocs estudis que podien emular el so dels discs 

produïts a Jamaica. El primer èxit de vendes produït a l’estudi va ser el tema “Young, 

Gifted & Black”, de Bob & Marcia i, a partir d’aquest, almenys 7 singles més van 

arribar a les llistes d’èxits britàniques. Keary va deixar la música reggae cap a finals 

dels anys setanta, quan aquesta es va tornar més mecànica amb la utilització d’ordinador 

i estava més orientada a un públic rastafari. Keary es va dedicar al rock progressiu i 

finalment va tancar l’estudi al 1982. Va seguir amb els seus projectes com a enginyer de 

so durant un temps i fa uns anys que està retirat, degut a la sordesa que pateix. Ara viu a 

Harlow Town, a una mitja hora de Londres en tren.    

 

Introduce yourself (name and profession). 

 

Hi, my name is Vic Keary, I used to be a recording engineer some years ago. I made up 

reggae music back in the 60’s, 70’s and early 80’s. Now I’m not recording because I’m 

old, I can’t hear anymore… too much bass, hahaha!  

 

Could you talk about the history and origins of Chalk Farm Studios? 

I founded Chalk Farm Studios in 1968. My partner was a guy called Emile E. Shalit 

who runs Melodisc Records. It wasn’t specific for reggae or ska music, we did pop 

music and also progressive rock, but we get known for reggae music, because we did all 
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the Trojan material which was recorded in the UK, which includes the overdubs on 

tracks that were made in Jamaica.      

 

How did you manage to capture and record the magic of reggae made in Jamaica 

at a Studio in London? 

There were two or three bands that really want to do that, it wasn’t me at all. Let me tell 

you a story. When we had Sly & Robbie, out from Jamaica, and possible the best 

rhythm section, bass and drums... we had always told, until that point, “oh you can’t 

catch Jamaican sound in England, because isn’t right here, you’re no god enough!” So, 

Sly & Robbie came and used the drums case that belongs to a band called The 

Cimarons and immediately the Jamaican sound came out, simple, it was the way it was 

played, nothing to do with me, nothing to do with the studio.      

 

Comparing reggae with other music styles, it was difficult to record? How did it 

take to produce a reggae song? 

They normally did the rhythm track first, four or five rhythm tracks with the band, just 

to get the sound set up. The singer came up and did the vocal over the track; an 

exception was Desmond Dekker that didn’t like to do overdubs, he liked to sing with 

the band.    

 

8 songs of the top 50 of that period were produced at Chalk Farm, while 5 or 6 of 

them were produced personally by you. It can be considered that you were the 

main promoter of reggae music out of Jamaica? 

Well, I was one of the main engineers of reggae music on that time. I personally 

recorded and mixed of them, the other one was done my assistant Mike Craig. And yes, 

we reach the top 50 with 8 songs.  

The thing was that “Young, Gifted & Black” was our first hit. The original rhythm track 

was recorded in Jamaica and we added strings to it in England and mixed it, I did the 
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overdub with strings. We had got a strings orchestra and very good mics and Harry J, 

the producer, was also there. We did it with just an hour, hahaha! 

 

How and when the first contact with Trojan Records happened? How was working 

with them? 

My contact was simple. Some years before I’d started a studio, at Dean Street in the 

Soho, “Maximum Sound Studio”, where we recorded Sugar & Dandy and then we 

moved from there to a studio in the Old Kent Road, where we recorded “Rudy, A 

Message To You” with Dandy (Livingstone), and a lot of other stuff with him and 

another Trojan artists.  

Dandy became a chief producer for Trojan Records, and as soon I opened the studio 

records in Chalk Farm, he was my first big costumer, so basically he put all the rope on 

Trojan in my direction.     

 

A part from Trojan Records, did you worked for any other reggae labels? 

Everyone! There was Pama… I can’t remember them all, there where lots… Pyramid… 

sorry my brain is not working today, hahahaha! With the big ones… I didn’t work for 

Island except for Jimmy Cliff… One day we had a party, on Christmas Eve, at the 

studio, with Dandy and Jimmy Cliff turned up. “Hey let’s do some records!”, they said. 

We had got champagne, some Guiness… and on Christmas morning we still working, 

hahahaha! 

 

According to Star Trek from The Vulcans, how came the strange idea of recording 

an LP with Moog synthesisers? It was because of your friendship with Ken Elliott? 

Do you remember what kind of Moog was?  

Well, for start it wasn’t a Moog synthesizer, it was an ARP 2600 synthesizer. This was 

played for a close friend of mine, called Ken Elliott, and he had a band called Second 

Hand, a progressive rock band. When Ken was working on his own in the studio, he met 
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Bunny Lee who said “I want some of that on my record!” and Ken answered “Ok, you 

pay me, I play it”. And that’s it, hahahaha!    

 

How do you think the Jamaican people (music and culture) influenced the London 

youth at the early days?  

Oh! Interesting… In the early days I don’t think they influenced them at all… Oh! Yes! 

I think that a lot change with a very rude record, which was Prince Buster’s “Big 5” and 

also with “Al Capone”, that became very popular…  

But everything started to change with the Notting Hill Carnival, big bass and 

speakers…  

 

Do you think that the Jamaican culture influenced, in some way, the skinhead 

movement? If that is true, how? 

Definitely yes! But I’ve to think about this one… Obviously the skinhead culture was 

pretty much influenced by ska and reggae… friends of mine were skinheads and went 

into reggae, but I’ve always wondered why… I always thought that the skinheads, 

initially, they where based on the National Front, they were anti-reggae, I mean anti-

black, and then they discovered reggae  music and enjoyed…  

I remember one night going to an Irish pub to see Grayhound, a band that I recorded, “I 

Am What I Am” and “Black And White”… and the National Front were having a 

meeting at the same time… in the end they were dancing together, hahaha! You know, 

black and white dancing together, that was fun… I think that some people are dickhead, 

may be they thought “that guys have something, why don’t they should take it on?”  
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If at the beginning the skinhead movement wasn’t racist (they share parties, 

concerts… with Jamaican people), why do you think that some people belonging to 

that movement became racist?  

To be honest I don’t have any idea, maybe because they were stupid people, hahaha!  

 

Do you want to add something?  

I do think that reggae music go worst after it became more mechanical… I think that a 

lot of the charm of the reggae music, the jewel, was when the band played together in 

the studio, you’ve got a natural feeling but I think that later on too much was done by 

computers and reggae lost a lot of things on the eighties. 

 

So, when did you give up reggae music and why? 

By the same time, hahahaha! Too much computers… and then I moved to rock and roll. 

But I always enjoyed the music, reggae music, it wasn’t just the money, if you don’t 

enjoy what you’re doing you can’t work on that. But now, I can’t listen to music, I’m 

too depth, it’s terrible and painful.    
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PHIL BUSH  

Data de l’entrevista: maig de 2013.  

Lloc de l’entrevista: per correu electrònic. 

 

 

Descripció de l’entrevistat: Phil Bush, originari de Kent, viu en l’actualitat entre 

Lincoln, Glasgow i Lancashire i ha estat involucrat en l’escena skinhead i escuterista del 

país des de fa molts anys. Cap als anys noranta estava molt decebut per l’estàndard de la 

música que generalment sonava en les festes de les dues escenes i particularment 

d’escoltar sempre les mateixes cançons, punxades en sound systems sense força i mal 

muntats. Als discjòqueis i promotors semblava que no tinguessin coneixements, o que 

no es preocupessin, de la importància d’un bon equip de so per a la reproducció de 

música jamaicana. Per aquest motiu, Bush va decidir construir el seu propi aparell 

especialment per punxar i es va començar a fer de promotor de la música que més 

estima, col·lecciona i punxa: la música jamaicana. Des dels seus humils inicis i al llarg 

dels anys, Bush a dissenyat i construït tres sound systems, amb dos grans aparells de 

20kW que poden enderrocar una casa i necessiten un camió de 6,5 tones per transportar-

los i una furgoneta més petita. Tot el seu equip és vintage, amb un sistema de vàlvules, 

amplificadors originals dels anys seixanta, dos plats i un preamplificador. Els seus 

coneixements d’enginyeria son útils per mantenir l’equip funcionant a ple rendiment i 

per dissenyar i construir noves caixes, components elèctrics i diversos aparells estranys, 

una sèrie de característiques a imatge i semblança dels sound systems tradicionals 

jamaicans.   

 

Introduce yourself (name and profession).  

My name is Dr. Phil Bush and I’m aged 47.  I’m a Mechanical Engineer by training and 

presently I am the Manager of a Reseacrh & Development in the automotive industry.  

My real passion though is Jamaican music, DJing and building big sound systems.  

 

When/how/why you started to be involved with the skinhead scene? 

I was into the mod scene at school in the 70s.  Once I had left school and got myself a 

Lambretta, I was more interested in the scooters (I still am), causing trouble (I was 
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young and stupid, like most teens) and clothes that were more skinhead than mod.  That 

would have been early 80s. 

 

When was your first contact with the Jamaican music and Jamaican scene? 

As a mod, there was still a lot of crossover with the 2 tone thing.  We were into it all 

really as kids and loved it.  Of course when the 2 tone thing hit, there was a lot of stuff 

on telly about the original artists and lots of rereleased albums.  So my first contact was 

through that.  The first proper reggae do I went to was in Maidstone in about ’81.  I use 

the word went to in the loosest sense of the word.  It was what I now know to be a roots 

night.  There were a lot of older men there, all very intimidating and I hated it.  We only 

went there because somehow we blagged our way in and there was drink.  I thought the 

music was shit at the time, but I just didn’t understand it.   

 

What was first, the passion for Jamaican music or starting in the skinhead scene? 

The music.  Although I also loved (and still do) a lot of other music styles at the time. 

 

Talk about the importance of Duke Vin related to the Jamaican music scene in the 

UK. 

There is Adam and Eve and before them came Duke Vin.  He started the whole thing 

and every sound system in the UK knows that and respects the man for what he did. 

 

How long have you been collecting records? Why you decided to start to do? 

Which music style is the most collectable for you? 

I started collecting records from about 13, probably more weighted towards LPs than 7s 

in the early days – you got more for your money!  I had some good singles through 

second hand shops and such things, but had very little money for many years so 

couldn’t afford much.  I went back to school in 90’s to sort myself out and once I had 
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got a decent job, I got serious about collecting.  That was when I started thinking about 

building my own sound system. 

 

When did you started with the “Sounds & Pressure” sound system? 

The idea started around mid 90’s I think.  I ran some reggae nights in Glasgow with a 

mate Iain Mckinley and we called it Sounds & Pressure.   He wanted to call it 

something else but I got my way.  I started building speaker boxes shortly after. 

 

Why you decided to build your own mobile traditional Jamaican style sound 

system? It is quite strange to see a sound system operated by a skinhead! 

I decided to build my own system because I had heard what the music should sound 

like, especially on a system called Axis run by Paul Huxtable, which was a real 

inspiration.  Club sound systems are always shit for reggae, no matter what the owner 

says.  It’s a bass led melody and club systems are not built or engineered for that.  So I 

wanted the music to sound right   I also couldn’t get a DJ slot at anyone’s night, so I 

decided to run my own events. 

 

How long did it take to build it?  

It is still being built! 

 

How many and which parts form your sound system? 

It changes every month and I actually have two systems – one valve and one transistor.  

The transistor rig is 64kW power and comprises various 21” and 18” subs, 15” lo mid, 

12” high mid and tweeters.  Plus all the other preamps and effects which are all part of a 

sound system. 
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Which music style do you prefer to play? It depends on where are you spinning? 

I love all the older styles really.  I have a soft spot for ska, rocksteady and 20’s-50s 

blues. 

 

Playing or just being part of the audience, which venue, country, weekender… 

have you enjoyed the most? Why? 

Every night is a good night if the music is good and you are with friends and family.  In 

the UK, my favourite event is the Margate weekender.  I’ve just started running a semi 

regular night in Nottingham as well which is looking great.  There are loads of other 

good nights as well such as Scorcher, Liquidator, Blue Cat, Windrush and many others.  

In Europe there are amazing things going on – Barcelona, Germany, Switzerland, all 

over in fact.   

 

How is the relationship between you and other sound systems?  

Good generally and we try to help each other.  Lots of people have given me good 

advice and I try to pass that on where I can.  Some people think they know better 

though! 

 

Talking about records, which is the “jewel of the crown” in your collection? I’m 

not talking about money or an expensive record, I mean some record that you own 

that is special to you for some reason. 

Easy - Just tell me by the Maytals.  It was the first dance at my wedding. 
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Talk about “Sound & Pressure” events and “Margate Weekender” and their 

philosophy. You mix Jamaican dj’s with others (from my point of view it is 

fantastic!), which is something that not always happens at skinheads meetings.  

With Sounds and Pressure I didn’t start out having a philosophy or plan – it was just 

fun.  But as it’s gone on I can see that I’m sitting somewhere in between the skinhead 

scene and the wider reggae scene.  It wasn’t intentional, I just like the music and I like it 

right across the board.  For me it’s important to play out the music as authentically as 

possible – the music has to sound right and feel right.  If that what you want to achieve 

you will inevitably end up with Jamaicans behind the decks because it’s in their blood 

and they are natural entertainers on a sound. 

 

Do you like/enjoy Jamaican food? 

Love it! 

 

How do you think the Jamaican people (music and culture) influenced the British 

youth at the early days?  

The music had an influence no doubt, but I don’t think it ever really got proper 

recognition, other than Bob Marley.  The influence was initially through the mod scene 

and then the skinheads of course.  I think Jamaican culture though has maybe had more 

influence on British youth more recently than in the past though – indirectly via the US 

and the hip-hop scene. 

 

Do you think that the Jamaican culture influenced, in some way, with the rise and 

developing of the skinhead movement? If that is true, how?  

Culture is a big word and covers a lot of things.  I don’t think Skinheads picked up on 

Jamaican culture, just the music and some of the styles of dress. 
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If at the beginning the skinhead movement wasn’t racist (they share parties, 

concerts… with Jamaican people), why do you think that some people belonging to 

that movement became racist?  

Difficult question and if you ask lots of those people you will get lots of different 

answers I think.  I really don’t know how many original skinheads were or became 

racist and frankly a lot of the rest of the British population were equally racist, so I’m 

not sure it’s fair to single out early skinheads.  Racist skinheads were definitely a 

problem in the 80s though.  I suspect that racist organisations have got quite a bit to do 

with it.  They were way more organised then, got on the TV and deliberately targeted 

skinheads (including me a few times).  Skinheads were young impressionable teens, 

skinhead is a hard cult, the black community had been shit on for years by the 

authorities and were rioting/fighting everywhere and getting negative coverage on TV – 

it’s pretty obvious where it’s going to end up! 

 

Which is the relation between skinheads and Jamaican people nowadays?  

We go to each others nights and I have never seen a problem in years.   

 

Do you want to add something?  

2+2 
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2. TAULES DE CANÇONS  

Artista Títol Segell JA Segell UK Productor Any 

Al T Joe 
Independence 

Time Is Here 
Gaydisc Dice L. Pottinger 1962 

Al & The 

Vibrators 
Move Up Gay Feet  Doctor Bird  

Sonia 

Pottinger 
1967 

Cliff, Jimmy Miss Jamaica  Beverley’s Island Leslie Kong 1962  

Gabbidon, Basil 
Independence 

Blues 
D Darling Blue Beat Coxsone Dodd 1962 

Government 

Information 

Service Jamaica 

Highlights Of 

Independence 

Year 1962 

GIS - GIS 1963 

Lord Creator 
Independent 

Jamaica 

Creative 

Calypso 
Island Vincent Chin 1962 

Lord Rose & 

Beachcombers 

Independent 

Jamaica 
Calypso Kalypso Ken Khouri 1962 

Manley, 

Michael (com a 

Planners) 

It’s In The 

Plan 

People’s 

Records 
- PNP 1962 

Morgan, 

Derrick 

Forward 

March 
Beverley’s Island Leslie Kong 1962 

Rhythm Aces 
Joy Bells For 

Independence 
Worldisc - Coxsone Dodd 1962 

Versatiles  
The Time 

Has Come 
Amalgamated Amalgamated Joel Gibson 1968 

 
Fig. 1. Cançons sobre la independència de Jamaica editades en single. 

 
Artista Títol Segell UK Productor Any 

Aitken, Laurel & 

Girlie 

Scandal In Brixton 

Market 
Nu Beat Laurel Aitken 1970 

Frankson, Bonny 

& Nolan, Joe 
London City Jolly ? 1970  

Hinds, Neville London Bridge  Camel  Lloyd Daley  1970  

Hot Rod All Stars 

(com a The 

Setters) 

Brixton Reggae 

Festival 
Trojan Lambert Briscoe 1970  

Hot Rod All Stars 
Moonhop In 

London 
Torpedo  Lambert Briscoe 1970 

Jokers Brixton  Explosion Lloyd Tyrell  1969  

Mansano, Joel 

(com a Dice The 

Boss) 

Brixton Cat, Big 

And Fat 
Duke / Joe Joel Mansano 1969 

Morgan, Derrick 

(com a Kuraas) 

Love Bug 

(Brixton Hop)   
Crab Derrick Morgan 1970 

Morgan, Derrick 

(com a The 

Matador) 

What Am I Living 

For (Brixton 

Serenade) 

Big Shot Derrick Morgan 1971  

Pama Dice Brixton Fight Reggae Joel Mansano  1972 

Rico’s Combo 
London Here I 

Come 
Planetone Chris Blackwell 1962  

Rudies Brixton Rocket Fab Melodisc 1969  

Washington, Tony 
Brixton, 

Lewisham 
Island Chris Blackwell 1963 

 
Fig. 2. Cançons sobre Brixton i Londres editades en single. 
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Artista Títol Segell UK Productor Any 

Aitken, Laurel  

Skinheads Are 

Wrecking The 

Town 

Blank
63

 Laurel Aitken 1970 

Aitken, Laurel Skinhead  Grover
64

 Grover  1998 

Aitken, Laurel Skinhead Invasion Blank
65

  Laurel Aitken  1970 

Aitken, Laurel Skinhead Train Nu Beat Laurel Aitken 1969 

Charmers Skinhead Train Explosion Lloyd Tyrell 1971 

Claudette & The 

Corporation 

Skinhead A Bash 

Them 
Grape Grape 1970 

Hot Rod All Stars 
Skinheads Don’t 

Fear 
Torpedo Torpedo 1970 

Hot Rod All Stars 
Skinhead 

Moondust 
Torpedo Lambert Briscoe 1970 

Hot Rod All Stars 
Skinhead Speaks 

His Mind  
Hot Rod Lambert Briscoe 1970 

Mansano, Joel 

(com a Joe’s All 

Stars) 

Skinhead Revolt Joe Joel Mansano 1970 

Mohawks Skinhead Shuffle Pama Pama 1970  

Pioneers, The Reggae Fever Attack  The Pioneers 1974
66

 

Riley, Desmond 
Skinhead A 

Message To You 
Down Town 

R. Thompson 

(Dandy 

Livingstone) 

1969 

Symarip 
Skinhead 

Moonstomp 
Treasure Isle G. Goodall 1969 

Symarip 
Skinhead 

Jamboree  
Trojan G. Goodall 1979

67
 

 
Fig. 3. Cançons sobre skinheads editades en single. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63
 Mai va estar editat oficialment tot i que havia de sortir en el segell Ackee. 

64
 En aquest cas es tracta d’un segell Alemany.  

65
 Mai va estar editat oficialment tot i que havia de sortir en el segell Nu Beat. 

66
 Enregistrat a l’any 1969.  

67 Enregistrat a l’any 1969. 
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3. IMATGES  

 

 

        Gladdy Wax. Foto: Lluís Bienes.                                Arthur Torrington. Foto: Lluís Bienes. 

 

  

                         

 

 

 

 

              Vic Keary. Foto: Lluís Bienes.              David Katz. Foto: www.dubsiren.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Phil Bush amb el seu sound system “Sounds and Pressure”. Foto: Facebook personal de Phil Bush.  

http://www.dubsiren.com/
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El soundsystem mòbil de Charlie Ace. Foto: http://fromthebarrelhouse.com 

 

 

                                     “Gladdy Wax Sound System”. Foto: Tim Schnetgoeke. 

 

http://fromthebarrelhouse.com/
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Mapa del Carnaval de Notting Hill 2012  i els sound systems  / Distància entre Notting Hill i Brixton.
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 Vaixell Empire Windrush. Foto: Hulton Getty 

  

 

 

 

 

 

 

 

Passatgers de l’Empire Windrush cercant feina als diaris a l’arribada a Tilbury. Foto Hulton Getty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Passatgers de l’Empire Windrush arribant a Tilbury. Foto: Hulton  Getty.  
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“Clapham South deep shelter”. Foto: Hulton  Getty.   

 

 

Jamaicans al barri de Brixton (1952). / Jamaicans intentant orientar-se al metro. Fotos: Hulton  Getty.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona sortint de l’oficina de treball de Dulwich (prop de Brixton). Foto : Hulton  Getty.   
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Retalls de premsa sobre l’arribada de jamaicans al Regne Unit. Forty winters on. Memories of Britan’s 

post war Caribbean Immigrant. Lambeth Council, 1988. 
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Retalls de premsa sobre conflictes ètnics al Regne Unit a partir de l’arribada de jamaicans. Forty winters 

on. Memories of Britan’s post war Caribbean Immigrant. Lambeth Council, 1988.   
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La immigració de jamaicans entre la dècada dels quaranta i la dels cinquanta. Forty winters on. Memories 

of Britan’s post war Caribbean Immigrant. Lambeth Council, 1988. 
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Cartell del concert “Reggae meet Soul”. Melody Maker, 29 de novembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 

 

 

 

                      The Pioneers i The Upsetters. New Musical Express, 29 de novembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Symarip al “Caribbean Music Festival”. International Times  nº 93, 17 de desembre de 1970. 

(Col·lecció personal Lluís Bienes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article “All-Night Reggae at King Cross”. New Musical Express,  9 d’octubre de 1971. 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Cartell “Reggae - Steady - Go”. Melody Maker, 6 de desembre de 1969. 

  

Cartell diversos concerts. New Musical Express, 29 de novembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Reggae Top 30. Melody Maker, 27 de desembre de 1969. 

 

Anunci nous singles de The Upsetters i The Pioneers. Melody Maker, 6 de desembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Postal promocional de Max Romeo per Pama Records. 

 

Anunci nou single  de Pat Kelly. New Musical Express, 19 de  juliol de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Article “Max’s hit is all misunderstanding”. New Musical Express, 9 d’agost de 1969.  

  

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capçalera de l’article “Upsetters. The story behind Django”. Melody Maker, 6 de desembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Portades de partitures de The Upsetters (amb dedicatòria), Desmond Dekker, Millie Small i Dave and 

Ansel Collins. (Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Singles de Trojan Records, Pama Records, Island Records i Blue Beat. (Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Singles sobre skinheads. “Skinhead Moon Stomp”, “Skinhead Train” i “Skinhead Moondust”.  

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Singles que van arribar a les llistes d’èxits del Regne Unit.  

 

“Israeleites”, “My Boy Lollipop”, “Wet Dream”. (Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Portades Bob & Marcia - Young, Gifted And Black i The Pioneers - Give And Take. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Portada i interior del catàleg de Trojan Records de 1970. (Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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“20 questions... Desmond Dekker”. Fabulous 208, 3 de maig de 1969. 

(Col·lecció particular Lluís Bienes). 
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“A-Z of Reggae”. Disc and Music Echo, 22 de novembre de 1969.  

 

(Col·lecció particular Lluís Bienes). 
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Grup 

d’skinheads 

passant per 

davant d’un 

grup de hippies 

a Picadilly 

Circus. 

 

Foto: Terry 

Spencer (1969).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronologia del moviment skinhead. Article “Skinheads. 40 años de una tribu polèmica. ADN, 24 d’abril 

de 2007. (Col·lecció particular Lluís Bienes). 
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Fragment i imatges de l’article sobre skinheads 

 “Georgie is to small for his boots, but without them he’d be smaller”. Nova,  novembre de 1969. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Parella d’skinheads. Enciclopedia de la vida Bruguera nº 50, 1970. Foto Svindication International. 

 

(Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Skinheads i skingirls tradicionals.  

Fotos: http://subbaculture.co.uk 

  

 

http://subbaculture.co.uk/
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Captures del documental “Reggae” (Horace Ové). 

 

Jimmy Cliff ballant amb uns skinheads.  

Foto: http://subbaculture.co.uk  

 

Portada de l’àlbum de Symarip “Skinhead           

Moonstomp”. 

 

 

 

http://subbaculture.co.uk/
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Singles “Rudi enamorado”, “Scaba badi bidu” i “Operacion Sol”.  

Mostra de música jamaicana a la Península.  

 

Article “Los de la Torre lanzan el baile in de este verano. El ska”. Fans nº 103, 15 de maig de 1967.   

 

( Col·lecció personal Lluís Bienes). 
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Cartell de la primera vistia de Gladdy Wax a Barcelona, el 23 de març de 2013. 
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4. BANDA SONORA DEL TREBALL 

 

R&B jamaicà o pre-ska 

 

1 Higgs & Wilson - Manny Oh (Blue Beat, 1960) 

2 The Jiving Juniors - Lollipop Girl (Blue Beat, 1960) 

3 Theo Beckford - Easy Snapping (Blue Beat, 1960) 

4 Duke Reid & His Group - Duke’s Cookies (Blue Beat, 1960) 

5 Laurel Aitken - More Whisky (Blue Beat, 1961)  

 

Ska 

 

6 Prince Buster - Madness (Blue Beat, 1963) 

7 Byron Lee & The Dragonaires - Jamaica Ska (Atlantic, 1964)   

8 The Skatalites - Guns Of Navarone (Island, 1965) 

9 Bob Marley & The Wailers - Simmer Down (Ska Beat, 1965) 

10 Lord Tanamo - I’m In The Mood For Ska (Ska Beat, 1965) 

 

Rocksteady 

 

11 Alton Ellis - Rock Steady (Treasure Isle, 1967)  

12 The Jamaicans - Ba Ba Boom Time (Treasure Isle, 1967)  

13 Uniques - My Conversation (Island, 1967) 

14 The Paragons - Happy Go Lucky Girl (Doctor Bird, 1967) 

15 Techniques - Queen Majesty (Treasure Isle, 1967)   

 

Reggae 

 

16 Max Romeo - Wet Dream (Unity, 1968)  

17 Maytals - Do The Reggay (Pyramid, 1969)  

18 The Kingstonians - Hold Down (Crab, 1969)  

19 Maytones - Loving Reggae (Blue Cat, 1969)   

20 The Versatiles - Push It In (Amalgamated, 1969)  
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Cançons sobre la independència de Jamaica 

 

21 Lord Creator - Independent Jamaica (Kalypso, 1962) 

22 Derrick Morgan - Forward March (Island, 1962) 

23 Basil Gabbidon - Independence Blues (Blue Beat, 1962) 

24 Al & The Vibrators with the Fugitives - Move Up (Doctor Bird, 1967)   

 

Cançons sobre skinheads 

 

25 Desmond Riley - Skinhead A Message To You (Down Town, 1969)  

26 Laurel Aitken - Skinheads Are Wrecking The Town (Blank, 1970) 

27 Symarip - Skinhead Moonstomp (Treasure Isle, 1970)  

28 The Pioneers - Reggae Fever (Attack, 1974)  

29 Claudette & The Corporations - Skinhead A Bash Them (Grape, 1970) 

 

Cançons que van arribar a les llistes d’èxits del Regne Unit 

 

30 Millie Small - My Boy Lollipop (Fontana, 1965)  

31 Desmond Dekker - The Israelites (Pyramid, 1968)  

32 The Pioneers - Long Shot Kick De Bucket (Trojan, 1969) 

33 Maytals - Monkey Man (Trojan, 1969)     

34 Harry J All Stars - Liquidator (Harry J, 1969)  

35 Bob and Marcia - Young, Gifted And Black (Harry J, 1970) 
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