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Ballet: 

oval cylinder/one could also eliminate the cylinder completely 

1 entrance 2 showgirls, made up with tattoos, 1 negro on stage 

Sound: one step or pure negro tam tam without music 

2 1 negro carrying a banana tree 

3 a modern man and woman + New York dancing only 1 step holding each other 

slowly 

4 the cylinder is lowered Josephine descends dressed as a monkey 

5 she puts on a modern dress she sits down 

6 goes forward on a podium and signs 

7 last solemn song; the gods rise 

Background meandering sea of Santos and at the end a big ocean liner/words translated on 

programme 

 

Le Corbusier 
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Introducció 

Quinze d’abril de 1975, església de la Madeleine, París. Vint-mil persones assisteixen 

a l’enterrament de Freda Josephine McDonald. Més coneguda com a Josephine Baker, 

nascuda a Sant Louis a principis de segle, arriba a París el 1925 per l’estrena de 

l’espectacle Revue Nègre al Théâtre des Champs-Élyseés i decideix quedar-s’hi, com 

molts altres afro-nordamericans després de la Primera Guerra Mundial davant la 

fervent acollida que la capital francesa sembla oferir-los. La vida de Baker com a icona 

artística i estrella de l’espectacle comença en aquest moment, però no pot entendre’s 

la seva figura sense analitzar les múltiples transformacions que experimenta al llarg de 

la seva vida personal i professional, molt sovint entrellaçades. La metamorfosi que 

travessa queda inevitablement inscrita en el context polític, cultural i social dels tres 

primers quarts del s. XX, no només a França sinó també a Estats Units —on va viure 

els primers dinou anys i a on va retornar en múltiples ocasions—, i beu alhora de la 

tradició i els estereotips vigents en segles anteriors, especialment pel que fa a la 

representació i concepció del subjecte i l’art negres.  

És important entendre que Baker no pot analitzar-se des d’un sol prisma. La 

multitud de discursos, crítiques i narratives que l’han envoltat i definit des de la seva 

aparició europea el 1925 fins després de la seva mort, conformen un panorama 

complex, vinculat als diferents escenaris i col·lectius amb els què va estar relacionada 

directa o indirectament. La segregació al sud dels Estats Units i els disturbis racials a 

Sant Louis, la representació estereotipada del subjecte negre, les avant-guardes 

artístiques i la negrofília parisenca, l’arribada del jazz a Europa, el període 

d’entreguerres i els années folles, el colonialisme francès i l’exposició de 1931, la 

Resistència Francesa dirigida per De Gaulle durant la Segona Guerra Mundial i el 

moviment de Civil Rights són alguns dels fenòmens que dialoguen amb la seva 

evolució personal, política i artística.  

L’objectiu d’aquest treball és, doncs, traçar una narrativa no només biogràfica, sinó 

semiogràfica1; és a dir, estudiar Baker com a fenomen cultural que emergeix en un 

                                                           
1 “Semiography is a research method that uses the tools of sociosemiotics to excavate the narratives, images 
and representations that constitute the public and private lives of biographical subjects”.  Veure Jules-Rosette, 
B. (2007): Josephine Baker in art and life. The icon and the image, pp.5-7, Chicago: University of Illinois Press Urabana 
and Chicago. 
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context determinat fruit de discursos dominants i de necessitats projectades per la 

societat, i que per tant varia inevitablement en funció del temps i de l’espai: no és el 

mateix Estats Units que Europa, ni tampoc França que Alemanya, així com els anys 

vint respecte dels anys cinquanta i seixanta presenten canvis significatius. Tenint en 

compte la seva transformació i adaptació, es prendrà com a mètode narratiu la idea 

de “changed self” de Bruner, segons la qual cal desconstruir la noció que estableix 

que qui érem o vam ser i qui som ara pot definir-se simplement com la mateixa 

persona (1994, p.42). Es vol evitar descriure Baker com a subjecte estàtic, reconeixent 

el seu caràcter fluctuant i fent possible el diàleg entre individu i context, entenent així 

que els canvis històrics, socials i culturals han jugat un rol significatiu en la construcció 

de la seva història. Com diu Dyer: 

Starts matter because they act out aspects of life that matter to us; and 

performers get to be stars when what they act out matters to enough people. 

Though there is a sense in which stars must touch on things that are deep and 

constant features of human existence, such features never exist outside a 

culturally and historically context. (1987, p.19) 

Juntament amb el context del què parla Dyer, s’analitzaran els recursos i tècniques 

que, tant els medis de comunicació i les tecnologies culturals com la pròpia Josephine, 

a través de la seva manera de presentar-se al públic, va emprar per establir un diàleg 

entre colonitzat-colonitzador, negre-blanc, performer-espectador, vida privada-pública 

o artista-militant, una sèrie de tensions que sovint remeten a conflictes de poder. 

 A l’hora de traçar aquest recorregut, es dividirà l’assaig en tres capítols principals, 

que coincideixen amb distintes etapes en la vida de l’artista. La primera, de 1906 a 

1926, inclou els seus orígens, els primers anys a Estats Units i la seva arribada a París; 

la segona, de 1927 a 1937, explica la seva transformació a la capital francesa i la seva 

inclusió dins l’imaginari colonial de la ciutat, a través de  l’Exposició Colonial de 1931 

i de la seva presència al cinema; i finalment, en el tercer bloc, de 1937 a 1975, s’analitza 

la seva implicació activa tant a la Segona Guerra Mundial com al moviment de Civil 

Rights, no només a nivell públic, sinó també des del seu nucli familiar amb la creació 

de la Rainbow Tribe. 
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Capítol I. 1906-1926 

 

 

 

“Oh God, why didn’t you make us all one color? 

It would have been so much simpler.” 

Josephine Baker 

 

 
 
 
 

 “The Negroes are conquering Paris. They are conquering Berlin.  

They have already filled the whole continent 

with their howls, with their laughter.” 

Ivan Goll 

 

 

 

 

“Is this a man? a woman? [...] Is she frightful, is she ravishing, is she black, 

is she white, does she have hair or is her skull painted black? No one knows 

[...] this is not a woman, not a dancer; it is as extravagant and ephemeral as 

music, the ectoplasm, you could say, of all the sounds one hears.” 

Pierre de Régnier 
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1.1. Orígens 

Dia 3 de juny, 1906, Sant Louis, Missouri. Carrie McDonald, bugadera, dona a llum a 

la seva primera criatura, Freda Josephine McDonald. Està casada amb el bateria de 

vodevil Eddie Carson, qui les abandona poc després de deixar embarassada a 

McDonald per segon cop. Amb l’arribada del segon marit, Arthur Martin, la família 

creix, convertint-se Josephine en la gran de quatre germans. Als 12 anys, davant la 

responsabilitat d’ajudar la seva mare a casa, Josephine deixa l’escola i comença a 

treballar com a mainadera de famílies blanques que la menyspreen i li recorden: “be 

sure not to kiss the baby” (Rose, 1991, p.26). Més tard, s’incorpora com a cambrera 

al local Old Chauffer’s Club, molt a prop d’on la banda del seu pare actua sovint. En 

aquest moment Sant Louis és musicalment ric, un centre de ritmes sincopats amb un 

piano a cada bar i sala (Wittenauer, 2006) i, per tant, Josephine participa de la música 

i el ball des de petita:  

“As soon as the music began, I would move my arms and legs in all directions 

in time to the rhythm or mark the beat with my friends on the treasure we pulled 

from the trash _ tin cans, battered saucepans, abandoned wooden and metal 

containers.” (Ibid.) 

També les tensions racials a Sant Louis formen part dels seus records infantils. L’estiu 

de 1917 té lloc un atac a l’est de la ciutat en què moren trenta-nou afro-nordamericans, 

impulsat aparentment per la por dels treballadors blancs de ser substituïts pels negres 

provinents del sud. Josephine té 11 anys i no n’és víctima, perquè viu a l’altra banda 

del riu Mississippí, però recordarà els crits i l’enorme grup de persones intentant 

creuar a l’altra banda (Baker & Chase, 2001, p.31). 

Davant la incomoditat a casa, als 13 anys Josephine es casa amb Willie Wells, una 

unió que, com aviat entén, no li aporta cap mena d’alliberament, i que s’acaba ràpida 

i violentament. Després d’això, coneix el trio musical The Jones Family Band i viatja amb 

ells i la banda The Dixxie Steppers en una gira pel sud com a ajudant de camerino. A 

Philadelphia es casa amb Willie Baker, de qui tot i divorciar-se el 1936, manté el 

cognom la resta de la seva vida. Quan el grup se separa, intenta incorporar-se com a 

corista al nou espectacle Shuffle Along, dirigit per Noble Sissle i Eubie Blake amb 

l’objectiu de “put the Negro back on Broadway” (Dalton i Gates, 1998, p. 910), però 



8 
 

la rebutgen per ser massa negra i massa jove —malgrat els directors pretenen 

reivindicar els artistes negres a Broadway i crear un espai per a ells, no volen que 

recordi al minstrel show2 i precisament per això escullen coristes de pell més clara. Tot 

i la negativa, Baker decideix quedar-se com a ajudant de camerino i, temps més tard, 

davant la possibilitat de substituir una corista i gràcies a la seva tendència a la 

improvisació i la comicitat, crida l’atenció del públic i és contractada (Ibid.). La seva 

forma de moure’s l’assoleix imitant les ballarines de vodevil i, ja llavors, la seva 

espontaneïtat és molt celebrada per l’audiència. Shuffle Along s’estrena a Broadway el 

1921 i és el primer musical negre després de deu anys que, a més, incorpora per 

primera vegada música jazz sincopada i coristes professionals com a ballarines3. Com 

han suggerit diversos crítics, el fet que resulti atractiu pel públic negre i blanc alhora 

ajuda a unificar el Broadway blanc i les comunitats de jazz negres i, per tant, funciona 

com a primer pas per alleugerir el conflicte racial (Glass, 2012, p.176). Després de 

l’èxit de l’espectacle, el 1924 Josephine continua treballant amb Sissle i Blake a la seva 

nova producció, Chocolate Dandies4, com a comediant i ballarina, aquest cop sí, amb 

una referència clara a la tradició del minstrel show. Mesos més tard, Caroline Dudley, 

una dona nord-americana resident a París, descobreix Josephine a Nova York, 

treballant com a corista a l’espectacle Dinah del Plantation Club, on s’ofereixen 

espectacles negres per audiències blanques, i li proposa viatjar a París amb vint-i-

quatre artistes negres més per l’estrena d’un nou espectacle. La decisió d’unir-s’hi 

jugarà un rol cabdal en la construcció de la seva futura persona, dins i fora de 

l’escenari. 

 

1.2. Le tumulte noir 

Dia 22 de setembre, 1925, París. Arriba a la capital francesa el grup de vint-i-cinc ballarins 

i músics afro-nordamericans disposats a estrenar La Revue Nègre, espectacle contractat 

pels directors del Théâtre des Champs-Élysées Rolf De Maré i André Daven, que alhora 

                                                           
2 Forma nord-americana d’entreteniment desenvolupada a inicis del s. XIX i protagonitzada per blancs amb la 
cara pintada de negre que oferien números còmics, música i ball amb l’objectiu de ridiculitzar la gent negra a 
partir de tòpics i estereotips.  
3 Veure figura 1 a l’Annex 1 
4 Veure figura 2 a l’Annex 1 
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conten amb la supervisió de Jacques-Charles, el productor del Moulin Rouge i el número 

u en les revistes parisenques de l’època. Durant els assajos, Charles insisteix en la manca 

d’autenticitat del show —no és prou negre—, i en l’assimilació poc desitjable entre la 

sincronització i la disciplina de les ballarines negres i les ballarines franceses. Des de 

l’inici, l’objectiu de l’espectacle és oferir “pure blackness” i doncs s’espera, per posició al 

model de ball europeu, certa irracionalitat i descontrol (Kear, 1998, p.49). Pel rol 

principal, Charles decideix substituir a Maud de Forest per Josephine, qui segueix 

destacant per la seva energia i espontaneïtat; i a més, afegeix una última escena, la danse 

sauvage, interpretada per la parella formada per Baker i Joe Alex. La voluntat i insistència 

de Jacques-Charles de transformar l’espectacle per adequar-lo als desitjos i les 

expectatives del públic parisenc han de ser enteses en relació a la pervivència dels 

estereotips provinents dels segles anteriors pel que fa a la visió i representació del 

subjecte negre, alhora que a les imatges modernes influenciades pels artistes d’avant-

guarda i l’arribada de la cultura afro-nordamericana, que ofereixen la possibilitat d’estar 

en voga després de la Primera Guerra Mundial.   

 Com explica Archer-Straw (2000), les imatges de negres que circulen per Europa 

durant el s. XIX provenen de mites i creences de segles anteriors que en conjunt 

demostren un declivi durant mil·lennis. L’arribada de l’Islam i l’associació dels negres 

amb el Nord d’Àfrica i els infidels ja comencen a enterbolir la seva concepció, i el 

cristianisme i el text bíblic, amb múltiples analogies que associen la llum amb la veritat i 

el coneixement, i la foscor amb el pecat i el mal, connecten els negres amb la degeneració. 

Això durant el s. XVII és utilitzat per justificar l’esclavisme: els negres se situen a la part 

més baixa de la jerarquia cristiana i són descrits sovint com a salvatges violents o bàrbars. 

El segle divuit la imatge del negre es torna popular en la literatura i l’art europeus, perquè 

com a conseqüència del comerç d’esclaus entre Europa i el Carib, es dona un contacte 

directe entre blancs i negres. S’estima que en aquesta època cinc-mil africans, sobretot 

abandonats o alliberats, viuen a ciutats portuàries franceses com a joglars, boxejadors o 

criats. Cap a finals del s. XVIII, la presència dels negres en la pintura europea demostra 

la seva importància conceptual, artística i simbòlica. Després de la Revolució Francesa, 

quan els debats entorn de la raça, la intel·ligència o el noble savage són preocupacions 

filosòfiques, fer protagonista una persona negra en una pintura o donar-li un estatus 
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equiparable al d’un blanc5, pot comunicar posicions polítiques pel que fa al 

humanitarisme francès i la victòria de l’abolicionisme i la igualtat racial. A principis del s. 

XIX, amb la preocupació de França pel Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, la imatge del negre 

es fa un lloc als salons en obres de Delacroix o Géricault, en què se’ls situa en un escenari 

exòtic, violent i sexualitzat que reforça el procés d’alteritat i contraposició6. És 

precisament el segle XIX quan la documentació sistemàtica d’altres cultures s’introdueix 

a través dels camps de l’antropologia, l’etnografia i l’etnologia. Aquestes noves ciències, 

basades en part en els descobriments de Charles Darwin, generen un interès per l’origen 

prehistòric, les societats tribals, la infància, l’arqueologia i l’art.  

 En aquest context, la superioritat europea és central: les noves teories tenen com a 

premissa que l’home occidental és l’àrbitre de la civilització i disposa del monopoli del 

comportament racional. A meitats de segle, l’exploració del continent africà està 

motivada per individus concrets, com ara David Livingstone al Congo. Dins la ment 

europea, aquestes aventures estan associades amb l’heroisme, el perill i el risc. Les 

històries dels exploradors omplen la ment dels europeus de fantasies i, novament, de 

mites sobre l’Àfrica i la seva població. Una de les primeres experiències de presència 

africana a París és la importació de tropes Zulu o Ashanti per recrear batalles colonials 

als teatres, els cartells dels quals presenten dones i homes coberts de plomes i armats 

amb llances7. A París, l’imaginari colonial es materialitza en les exposicions colonials, que 

comencen l’any 1855 i enforteixen l’opinió pública respecte del destí colonial francès. A 

partir de la segona meitat de segle, la influència del pensament colonial i científic es 

reflecteix en la publicitat: imatges de negres són utilitzades per promocionar productes 

exòtics, com els provinents de les plantacions del Carib. Més endavant, la preocupació 

per la higiene i la neteja té un impacte en la promoció de productes com ara sabons, 

pastes de dents o abrillantadors, i es remet a idees com ara la neteja espiritual cristiana, 

associant la pell blanca amb la puresa. Els negres, doncs, són empaquetats exòticament 

al mercat, alhora que les teories racials els defineixen com a éssers inferiors i el procés 

colonialista els tracta com a tals. Representant-los com a esclaus, criats, animadors o 

                                                           
5 Veure figura 3 a l’Annex 1 
6 Veure Said, E. (1978). Orientalism. Nova York: Random House.  
7 Veure figura 4 a l’Annex 1 
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caràcters còmics relacionats amb animals, la seva inferioritat racial és fàcilment 

comunicada.  

 L’ús de la imatge del subjecte negre el s. XX prendrà connotacions noves i farà 

confluir aquest primitivisme amb quelcom purament nou, especialment anhelat en el 

període d’entreguerres.  

 
 

1.3. En voga 

El canvi de segle, Nova York és considerada l’epítom de la ciutat moderna. A més a més 

del seu progrés material, Amèrica representa un nou món en termes de civilització 

moderna. Tot i que el contacte entre Nova York i França es consolida amb la Primera 

Guerra Mundial, ha existit des del s. XVIII, i la cultura negra americana ocupa una 

posició alta dins de la importació francesa. La tradició del minstrel show atrau al públic 

parisenc ja durant la dècada de 1880, com demostren diversos pòsters de l’època. També 

el cake-walk, provinent de la cultura d’entreteniment proporcionada pels esclaus a les 

plantacions del sud d’Estats Units, en ser obligats, durant certes festivitats, a imitar els 

blancs de classe alta amb la fi de guanyar un premi (“cake”), és presentat al Noveau 

Cirque i al Folies-Bergère. Paral·lelament, la boxa es torna summament popular al París 

d’inicis de segle i, a més, permet la trobada entre el salvatge i el civilitzat de manera 

aparentment igualitària. Aquesta juxtaposició atraurà especialment els artistes dadaistes, 

perquè és percebuda com a anàrquica i moderna.  

 A principis de s. XX, els artistes d’avant-guarda són els primers en cooptar la cultura 

negra per promoure idees sobre la modernitat. Paul Guillaume, col·leccionista i marxant 

d’art, suggereix que l’home modern ha de tornar-se com el negre (Kear, 1996, p.49). 

L’imaginari africà proporciona als artistes d’avant-guarda inspiració, diferència i 

subversió, com a reacció a tot allò acadèmic i tradicional. Les màscares africanes es 

conceben innocents, genuïnes i pures: a través de l’art negre sorgeix una nova forma de 

relació entre el món visible i el món dels esperits, en tant que les peces africanes tenen la 

capacitat de transmetre una sensibilitat espiritual nova, menys contaminada per la raó i 

més propera a l’essencial, com bé expressa el company de pintura de Picasso durant els 

anys cubistes, Georges Braque: “The African masks opened a new horizon to me. They 

made it possible for me to make contact with instinctive things, with inhibited feeling 
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that went against the false [Western] tradition which I hated” (citat a Archer-Straw, 2000, 

p.53). En un moment en què la presència de gent negra a Europa encara és infreqüent, 

la iconografia provinent de l’escultura africana es converteix en un símbol d’anarquia i 

transgressió, que permet un vocabulari formal revolucionari i noves aproximacions al 

procés creatiu. A més, les formes geomètriques presents en l’art africà inspiren 

directament la concepció cubista, en què l’espai es fragmenta geomètricament i es genera 

una visió simultània de diversos plans, fent possible la introducció de certa temporalitat. 

En l’àmbit dels espectacles, el 1911 l’obra Impressions d’Afrique de Raymond Roussell 

introdueix innovacions artístiques que fascinen personatges com ara Michel Duchamp o 

Apoillinaire. Mitjançant jocs de llenguatge, Roussell crea una obra complexa, que com 

les obres dels seus descendents surrealistes, ofereix poc espai per a la interpretació o la 

lectura única. El fet de barrejar formes molt primàries amb d’altres molt modernes 

suposa un motiu de fascinació. L’ús de màscares africanes, galimaties i tambors per 

invocar allò irracional i regressiu interessa molt als artistes d’avantguarda, sobretot als 

dadaistes.  

 La Primera Guerra Mundial marca un nou punt d’inflexió pel que fa al contacte de 

París amb el subjecte negre. Durant el conflicte viatgen i lluiten a França desenes de 

milers de soldats senegalesos i de l’Àfrica Occidental Francesa. I en acabar la guerra, són 

ciutadans afro-nordamericans els qui arriben a París, molts dels quals acompanyats de 

les bandes militars sorgides durant el conflicte bèl·lic8, com ara els The Hellfighters. 

Respecte d’aquests darrers ciutadans, però, cal recordar que no són africans, sinó afro-

nordamericans i doncs ofereixen una experiència i una visió molt distintes de les 

obtingudes mitjançant l’apreciació de les escultures anònimes i sense datació 

col·leccionades pels artistes d’avant-guarda, com mostra la representació de Miguel 

Covarrubias9, el caricaturista mexicà resident a Nova York, en què s’emfatitza aquest 

contrast i es problematitza la confusió dins l’imaginari francès d’allò afro-nordamericà i 

d’allò africà.  

 A principis de 1919, apareix publicat al New York Age: “French Now Want Colored 

Musicians” (Shack, 2001, p.77), però a París molts músics blancs es queixen de la nova 

escena musical (i laboral) a Montmatre, on els afro-nordamericans comencen a assumir 

                                                           
8 Consultar la web de la BBC per veure imatges: http://www.bbc.co.uk/programmes/p021qtry/p021qyjh  
9 Veure figura 5 a l’Annex 1 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p021qtry/p021qyjh
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llocs de feina, i passen a ser anomenats “Black Peril” (Ibid.). En acabar la guerra, el públic 

francès busca símbols de cultura popular i fantasieja amb un món divorciat del passat, i 

Amèrica és vista com a referent. Cap el 1925, París ja té la seva pròpia versió de la Harlem 

Renaissence, a qui Ada Bricktop Smith10 anomena “le tumulte noir”. No només músics, 

també escriptors i bohemis arriben a la capital francesa a la dècada dels vint, perquè 

pensen que enfront del racisme i la segregació d’Estats Units, França els ofereix la 

possibilitat de recuperar la sensació de ser éssers humans sota una aparent tolerància 

(Sharpley-Whitting, 2015, p.84), els permet “forget you are black” (Baker & Chase, 2001, 

p.150). El poeta Langston Hughes, per exemple, treballa un temps a Le Grand Duc, un 

club nocturn de Montmatre, on coneix a Bricktop, a qui ajuda a la seva arribada el 1924. 

Locals com Le Grand Duc es converteixen en els primers espais que funcionen com a 

“home in Montmatre with a soul flavour” (Shack, 2001, p.33), on la creixent comunitat 

de músics negres es congrega nit rere nit, on “se podia conocer a todos los negros 

norteamericanos de París” (Rose, 1991, p.91), i d’on artistes com F. Scott i Zelda 

Fitzgerald, Picasso, Man Ray i Kiki acaben fent-se regulars (Ibid.).  

 El 1923, al mateix teatre on tindrà lloc l’estrena de La Revue Nègre dos anys després, 

es representa el ballet La Création du Monde amb música de Darius Milhaud, compositor 

francès que incorpora elements de la música jazz que havia pogut escoltar a Harlem. La 

recepció és un succès de scandale, no només per la música, sinó també per la indumentària 

i l’ambientació, poc característiques del ballet tradicional, però ajuda a entendre com el 

jazz s’obre camí fora de les fronteres americanes i inspira artistes blancs. Un exemple 

clàssic és el dels compositors europeus com ara Debussy o Stravinsky, que comencen a 

incorporar ritmes sincopats a les seves obres (Dalton i Gates, 1998, p.905). 

 El jazz, doncs, guanya una gran popularitat al París de mitjan dels anys vint i coincideix 

amb la ja existent fascinació artística per l’art nègre. No obstant, alhora que molts crítics 

n’alaben l’esperit regenerador davant de formes artístiques europees ja esgotades, crítics 

com ara André Levinson en destaquen el caràcter perillós. Al seu article “Danses negres” 

(1925) Levinson determina que el jazz, i especialment el ball que en deriva —perquè com 

apunta Eric Hobsbawm: “jazz made its way and triumphed, not as music for intellectuals, 

but as music for dancing” (1998, p.276)— conté un tret patològic originari de societats 

                                                           
10 Ada Beatrice Queen Victoria Louise Virginia Smith (1894-1984): Ballarina, cantant de jazz i artista de 
vodevil afro-nord-americana. 
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primitives: és contagiós. Equiparant-lo a un virus, el crític fa referència a les  implicacions 

morals de la seva pràctica: pel seu caràcter sexual, diu, el jazz demostra una posició 

inferior i primària al costat del desenvolupament d’altres cultures, com l’europea. Però si 

s’entén el jazz com l’objecte corrupte de la cultura americana i afro-nordamericana, el 

music-hall és el de l’europea, i especialment el gènere de la revista de varietats. A França, 

les revistes apareixen el 1820 i esdevenen especialment populars el 1910, assolint el seu 

auge durant els anys de la guerra. El fet de presentar esdeveniments contemporanis des 

d’una perspectiva satírica i sexual, les converteix en controvertides i subjectes a la 

censura. No només això, sinó que els espectacles de varietats o music-halls, en un moment 

previ a la popularització de la televisió i el cinema, funcionen com l’accés al món exterior, 

a les colònies: l’espectacle, com proclamarà més tard Debord, ofereix una il·lusió sagrada 

d’experiència real en un grau tan alt que esdevé part de la societat; no és una col·lecció 

d’imatges, sinó la relació social entre persones mitjançades per imatges, així com el reflex 

dels desitjos de la gent i de les demandes de la societat (1994, pp.12-15) i, per tant, a 

través de l’espectacle, es posen en joc tensions socials contemporànies. La funció amb 

què Josephine Baker arriba a París és una barreja d’aquest gènere i el jazz: una bomba de 

rellotgeria. 

 La Revue Nègre obre el 2 d’octubre de 1925 al Théâtre des Champs-Élysées11. Entre el 

públic s’hi troben figures com ara l’estrella francesa del music-hall Mistinguett, Francis 

Picabia, Darius Milhaud, els escriptors estatunidencs Janet Flanner i Jean Cocteau o el 

col·leccionista d’art Paul Guillaume (Kear, 1996, p.50). L’obra és presentada per una 

parella de negres i mostra nou pintures distintes com a teló de fons, totes elles plenes de 

clixés, com ara vaixells de vapor al Mississippí, clubs nocturns de Harlem, un ghetto o la 

jungla africana, una sèrie d’imatges que remeten a l’imaginari potenciat el s. XIX a través 

de la publicitat i les descripcions d’aquest “altre” que representa els valors antagònics als 

europeus. Josephine Baker ofereix coreografies de charleston, el nou ball més popular, i 

diversos números còmics, però el zenit de la seva actuació és la danse sauvage amb Joe 

Alex, en què tots dos apareixen coberts amb disfresses “africanes”12 —pells que els 

cobreixen només la part baixa i algunes plomes al coll i al cabell—, oferint una 

coreografia eròtica. Definida no només com a animal sinó també com a comediant, 

                                                           
11 Veure figura 6 a l’Annex 1 
12 Veure figura 7 a l’Annex 1 
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perquè hi ha crítics que reconeixen en aquest últim número una clara parodia i fingiment 

per part dels ballarins (Goll, 1994, p.560), Baker és el motiu principal del succés de 

l’espectacle, com confirmarà André Derval: “It was Josephine whose presence filled the 

stage, bringing with her a glimpse of another world. As she danced, quivering with 

intensity, the entire room felt the raw force of her passion, the excitement of her rhythm” 

(citat a Baker i Bouillon, 1977, p.51).  

 Després de l’espectacle, nombrosos artistes intenten recrear el seu moviment a través 

de pintures i escultures, com és el cas de les figures de filferro d’Alexander Calder13. El 

record més vívid de l’espectacle, però, és probablement el conjunt de litografies de Paul 

Colin recollit més tard a l’obra Le tumulte noir, i de la qual Baker és la protagonista 

indiscutible. La seva imatge mostra la intersecció entre allò primitiu i allò modern, 

descrita per alguns teòrics com a métissage o hybridity14, i en la què, a més del component 

subversiu que permet la trobada de dos conceptes antagònics (modern-primitiu), la 

original diferència etnogràfica definida per la dansa primitiva roman molt present, però 

envoltada de tal disseny, habilitat i posada en escena, que la seva execució, com diu el 

poeta nord-americà Ezra Pound: “made it new” (Henderson, 2003, p.124). Als dibuixos 

de Colin, Baker apareix clarament caricaturitzada sota els codis primitivistes, com ara al 

pòster principal, en què se li atorguen uns llavis prominents i uns malucs amples, però 

va acompanyada de dos jazzmen, símbol de renovació i modernitat per París. Malgrat el 

cos de Baker queda inscrit en una representació primitiva, la seva ubicació és clarament 

moderna. La duplicitat de la seva figura queda reflectida en un article de la revista 

parisenca Eve: “In truth, when one looks [at Baker] one sees a mulatto with the sleek 

figure of the Anglo-Saxon, yet the face, the gestures, the dances, even the voice, retain 

all the rythm and all the strangeness of her original race” (citat a Henderson, 2003, p.125). 

La “original race” de la què parla l’autor/a de l’article és l’africana i està molt relacionada 

amb un imaginari animalitzat i salvatge, que es manifesta explícitament al recull de 

Colin15, així com a la descripció de Baker al diari Candide, on la comparen amb “a boxing 

                                                           
13 Veure figura 8 a l’Annex 1 
14 Prové de la noció encunyada, entre d’altres teòrics per Homi K. Bhabha, d’“hybridity”. Métissage, originalment 

referent a la barreja de sang, permet un espai intermedi en què els llenguatges, les cultures i les identitats es 

barregen i/o col·lapsen. Com a espai de desarticulació o re-negociació, permet desmuntar nocions com ara 

puresa, origen o singularitat. Teòrica i políticament, méstissage crea un espai de liminality i inbetweeness. Veure 

Bhabha, K., H. (1994): The Location of Culture, Routledge: New York. 
15 Veure figures 9 i 10 a l’Annex 1 
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kangaroo”, “a snake” i “a young giraffe” (citat a Baker i Bouillon, 1977, p.55). Totes les 

referències a la seva animalitat i salvatgeria posicionen a Baker dins d’un marc de 

referència purament africà i, per tant, fan evident el discurs i la mirada colonialistes 

francesos. No obstant, aquesta trobada entre primitiu i modern pot entendre’s com a 

subversiva, perquè la pròpia combinació en una sola figura, ajuda a ironitzar i 

desemmascarar articulacions binàries, com poden ser “blanc/negre”, 

“colonitzat/colonitzador” o “primitiu/modern”.    

 Pel que fa a l’audiència de la Revue Nègre, no només sorgeixen reaccions per part dels 

parisencs, sinó també dels nord-americans establerts a la capital. Concretament, és 

il·lustrativa la descripció posterior que fa de Baker l’escriptora nord-americana Jannet 

Flaner16 a l’obra Paris Was Yesterday (1972): 

She was an unforgettable female ebony statue. A scream of salutation spread 

through the theatre. Whatever happened next was unimportant. The two specific 

elements had been established and were unforgettable —her magnificent dark 

body, a new model that to the French proved for the first time that black was 

beautiful, and the acute response of the white masculine public in the capital of 

hedonisme of all Europe— Paris. (Dalton i Gates, 1998, p. 914) 
 

La constatació de la què parla Flanner, el negre com a bell, és clau per entendre la flagrant 

fascinació del públic parisenc pels músics, ballarins i animadors de pell fosca. Baker 

mateixa fa una reflexió semblant després de posar per Colin: “As time passed I began to 

feel increasingly comfortable with Paul – as I called him. I spent many happy hours in 

his quiet studio. Paul gave me confidence. For the first time in my life, I felt beautiful” 

(Baker i Bouillon, 1977, p.50). Aquí, Colin està personificant la mirada del públic masculí 

blanc. 

 En segon lloc, el vincle establert entre Josephine i una estàtua d’eben demostra 

l’estreta relació i associació entre l’art cerimonial africà i la cultura popular afro-

nordamericana dins de París, pels francesos i els estrangers, perquè a la capital hi havia 

múltiples galeries i exposicions d’avant-guarda que oferien exposicions d’art nègre. 

Concretament, Flanner juga un rol rellevant en la introducció als seus contemporanis 

                                                           
16 Janet Flanner va ser part de la comunitat expatriada d’Estats Units, es muda a París el 1925, on es trobarà 
amb escriptors estatunidencs com Ezra Pound, e. e. cummings, F. Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Gertude 
Stein i Hart Crane. 
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d’artistes com ara Picasso, Braque o Matisse, tots molt interessats en l’escultura africana 

(Rose, 1991, p. 67). D’altra banda, la menció d’una audiència “white masculine” emfatitza 

una relació entre artista-observador que en els primers espectacles de Baker està 

clarament marcada per una relació de poder: l’home blanc és qui mira, i a través de la 

mirada posseeix, la dona negra en un context clarament eròtic. 

 Com davant de l’arribada del jazz, els crítics responen a La Revue Nègre des de pols 

oposats: d’una banda, hi ha un col·lectiu que el veu com a prova de la natura degenerada 

—Robert De Flers, membre de l’acadèmia francesa i crític de Le Figaro, el descriu com 

a: “lamentable transantlantic exhibitionism which makes us [French] revert to the ape in 

less time than it took to evolve from it” (Macmaster, 2001: p.137)—; i de l’altra, hi ha 

aquells qui el veuen com a forma pura d’art modern i reconeixen en el subjecte negre el 

futur de la societat moderna (Dalton i Gates, 1998, p. 916). No obstant, totes dues 

postures semblen compartir una sensació: el xoc.  

 L’enorme popularitat de Baker influeix posteriorment en la rebuda d’altres conjunts 

musicals afro-nordamericans, com ara Black People de Louis Douglas el 1926 o Blackbirds 

amb Florence Mills, anomenada “the second Revue Nègre” i de la qual el príncep de Gales 

es fa admirador. Tot i així, és important traçar una línia entre els artistes de jazz afro-

nordamericans i Josephine, ja que ells mateixos ho fan: “The jazzmen who played in la 

Butte Montmatre, who knew Bessie Smith, Ethel Waters and Adelaide Hall17, did not 

take Josephine seriously” (Shack, 2001, p. 37). Segons aquesta declaració, Baker ha de 

situar-se en un pla distint, no ser considerada com a músic o missionera del jazz, sinó 

com “a chorus babe, a big-shot dame” (Ibid.). Més endavant, es veurà que part de la 

comunitat negra, no només músics, resident a París, no considera a Baker part del seu 

col·lectiu i li llença crítiques punyents, especialment durant la dècada dels trenta. 

 

1.4. Plàtans 

Davant l’èxit de l’espectacle, el 1926 Caroline Dudley organitza una gira amb la revue per 

Europa, que acaba reduint-se a Brussel·les i Berlín. Durant el viatge, Josephine pren més 

consciència del seu rol artístic individual, així com de la diferència entre la tolerància de 

París i la d’altres ciutats europees. A Alemanya, les idees del nazisme comencen a fer-se 

                                                           
17 Totes cantants de blues i jazz afro-americanes, de Tennesse, Los Àngeles i Nova York respectivament.   
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sonar amb l’obra de Hitler, Mein Kampf, publicada el juliol de l’any anterior. No obstant, 

els teatres berlinesos els obren les portes, i en el cas de Baker, especialment el director 

del Deutsches Theatre, Max Reinhardt, qui la pren com a protégée. Reinhardt ha tingut la 

oportunitat de veure Shuffle Along a Nova York i està convençut que l’espectacle de 

varietats negre ajudarà a renovar el teatre a Europa: el llenguatge corporal, el control 

d’expressió del cos, la espontaneïtat i el ritme dels ballarins i comediants li resulten del 

tot reveladors (Locke, 1983, p.145). En una de les festes que organitza un amic de 

Reinhardt, i a la què Baker assisteix, els presents li demanen que balli, i ella es treu part 

de la roba i els ofereix els seus moviments, improvisats i energètics, enmig del menjador, 

que a banda de fascinar la mirada dels alemanys, criden la atenció de Henry Kessler, 

diplomàtic, col·leccionista d’art, editor i biògraf, qui hi veu quelcom espiritual —“she 

trascended the surroundings”— i la compara amb la Sulamita bíblica. A casa de Kessler, 

però, Baker es negarà a ballar davant d’un públic femení. En festes d’europeus rics, com 

ara Reinhardt, Josephine reconeix el seu paper com a dona d’entreteniment, especialment 

a ulls del públic masculí blanc, així com els estereotips amb els què es presenta i juga 

davant del públic: “This is how the world worked” dirà més endavant (Ibid.). A París, 

artistes com Bricktop, també són sol·licitades per animar les festes de famílies franceses 

benestants (Archer-Straw, 2000, p.114).  

En acabar la gira, tot i l’oferta de Reinhardt de quedar-se a Berlín com a actriu, abans 

de marxar de París, Baker ha signat un contracte amb el Folies-Bergère i, rere l’avís 

estricte de Paul Derval com a director del teatre, torna. Un cop allà, deixa la revue, 

renunciant al contracte amb Caroline Dudley, i comença els assajos. El Folies-Bergère 

havia estat fundat el 1869 com el primer local de revistes musicals de París, a més de 

convertir-se en el primer espai on apareixen nuus femenins el 1894. Com apunta Rose: 

“Si Shuffle Along fue para Josephine Baker la universidad, el Folies-Bergère fueron los 

cursos de doctorado. Aquí grandes maestros le enseñaron el arte de la ilusión. Aquí 

aprendió lo que debía a su público al adoptar el papel de estrella” (1991, p.111).  

La Folie du jour18 és el nom de l’espectacle amb què Josephine Baker debuta com a 

estrella i el què popularitza una de les seves imatges més conegudes: la faldilla de 

plàtans19. S’inicia amb una sèrie de quadres que recreen els aparadors de París i apareixen 

                                                           
18 La bogeria del dia 
19 Veure figura 11 a l’Annex 1 
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vuit noies fent el paper de nord-americanes, abans que Baker, representant a Fatou, 

aparegui en un context radicalment distint, durant una posta de sol, caminant a quatre 

potes sobre la branca d’un arbre tropical20. Aquest contrast, segons Derval, és convenient 

per tranquil·litzar el públic abans de l’aparició dels nuus i l’erotisme (Rose, 1991, p.118). 

Sota l’arbre, un explorador blanc dorm a l’ombra i diversos negres semi-nuus canten i 

toquen tambors. Semblant al ball de la Revue Nègre, però aquest cop sense parella i 

immersa en un entorn pròpiament selvàtic inexistent a l’escenari del Théâtre des 

Champs-Élysées, Baker ofereix una coreografia frenètica. Just després, se succeeixen 

unes escenes a Versalles, en què apareix Lluís XIV i tres de seves amants des d’una clara 

postura satírica i ridiculitzant. Una hora després, Baker reapareix dins un enorme baló 

cobert de flors que baixa lentament per l’escenari des de la part superior. Un cop a terra, 

ella s’aixeca i balla el charleston, vestida amb una faldilla feta de fulles i un collaret de 

plomes. Les llums reflectides sobre el mirall projecten la seva ombra en dotzenes 

d’imatges, sobre el decorat i la sala del teatre, visió que és molt alabada pels cubistes 

(Ibid.).  

L’espectacle en què s’inscriu Baker és una recreació, una ficció, i per tant ella fa el 

paper de primitiva. Cal remarcar que en comptes de ser exposada, com sí va ser-ho Sarah 

Baartman el s. XIX21, Josephine interpreta un rol: el de primitiva. Això no només afirma 

la modernitat de Baker, sinó que demostra la seva capacitat artística d’imitar el que havia 

estat construït com a natura en un espectacle etnogràfic; és a dir, aprèn a dominar l’art 

del primitivisme com a creació europea, com demostra a través d’una declaració: “The 

white imagination sure is something when it comes to blacks” (citat a Rose, 1991, p.102).  

Diversos acadèmics parlen d’una estratègia per part de Baker a l’hora de sortir a 

l’escenari, i per tant, d’una auto-consciència, d’un cert domini (Martin, 1995; Burt, 1998; 

Borshuk, 2003). De fet, en una entrevista, ella mateixa afirmarà: “Since I played the 

primitive on the stage, I tried to be as civilized as possible in daily life” (Baker and 

Bouillon, 2007, p.55). Respecte d’aquesta consciència, Borshuk escriu:  

                                                           
20 Veure l’enllaç següent del ball de plàtans de Baker: https://www.youtube.com/watch?v=wmw5eGh888Y  
21 Sarah Baartman és una dona khoikhoi que per la seva condició d’estatopígica va ser exhibida com a fenomen 
de fira i espectacle a inicis del s. XIX. El 1810, va ser portada de Cape Colony a Londres i quatre anys després 
sota el nom de Le Belle Hottentot, va ser exhibida a França. El seu cos va ser utilitzat per afirmar teories de 
desigualtat racial a nivell científic que defensen que els òrgans de les dones negres estan més desenvolupats i 
són més visibles que els de les dones blanques. Veure els estudis de Gilman, S. L.: “Black Bodies, White Bodies: 
Toward an Iconography of Female Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medicina, and Literature” a 
Gates, H. L. (ed.) (1985). “Race,” Writing and Difference, pp. 204-42, Chicago: University of Chicago Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=wmw5eGh888Y
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Baker’s utilization of the animal/primitive stereotype was a deceptively clever 

parody that spoke concesion while it whispered rebuttal. Just as nineteenth-century 

African American slaves that parodied the assumed elegance of their white masters 

in awkward waltzes and stilted quadrilles, Baker played with the white 

misconception that blacks were, by their very essence, naturally primitive and less 

civilized. (2003, p.57) 

Per tant, el rol de primitiva és utilitzat per parodiar alhora que qüestionar l’imaginari 

blanc, que és qui en primer lloc imposa l’estereotip i el demanda, com també havia 

demostrat la voluntat de Jacques Charles de fer “més negre” l’espectacle La Revue Nègre.  

Malgrat la gran acollida que rep Josephine Baker a París i l’ambient de no segregació 

que representa la ciutat a diferència de Saint Louis, la consciència del color de la seva pell 

és present. Davant la descripció d’André Levinson en veure-la ballar: “It [Baker, the 

Negro sculpture] was no longer a grotesque dancing girl that stood before them, but the 

Black Venus that haunted Baudelaire” (citat a Burt, 1998, p.61), Josephine dirà: “It was 

true thet everyone seemed to love me, but I had heard no talk of marriage. Venus, yes. 

But the Black part didn’t seem to help” (Baker & Bouillon, 1978, p.53). Aquí Baker està 

relacionant Venus amb la deessa de l’amor matrimonial i no amb la referència cultural 

en relació a Botticelli, però la seva reacció serveix per constatar la marca que el color de 

pell implica en el seu cas: un estigma, quelcom negatiu (“didn’t seem to help”). 

Significativament, a partir de 1926, Baker començarà a aclarir-se la pell. 

 Pel que fa a la seva progressiva transformació artística i personal, la trobada amb el 

sicilià Giuseppe de Abatino, conegut com a Count Pépito de Abatino, marca un punt 

d’inflexió innegable. Ell no només serà el seu company sentimental, sinó que es 

convertirà en manager i representant, qui la farà entrar al món del cinema, li aconseguirà 

gires i promourà que s’escriguin les seves memòries. A finals de 1926, Baker penetra en 

la cultura francesa d’una manera nova: com a producte i marca comercial, com a símbol 

cultural recognoscible (Boittin, 2010, p.11). 
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Capítol II. 1926-1937 

 

 

 

 

“You too can have a body like Jósephine Baker 

if you use Valaze wàter-Lilly cream.” 

Water Lilly Cream 

 

 

 

“Le charleston, le 'banana's,' c'est fini, compris?” 

Josephine Baker 

 

 

 

“Josephine Baker, a Black woman supporting Mussolini, could 

never receive a warm welcome, especially from nègre nationalists 

who feel the war in Ethiopia is a war to destroy de nègre race.” 

F. Merlin 
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2.1. Bakerism 

L’arribada de Count Pepito di Abatino22 a la vida de Baker la tardor de 1926 suposa 

un canvi significatiu en la seva evolució artístico-cultural. Poc després de conèixer-se, 

a través de Vicenzo Zito, un pintor amic de Josephine, Pepito (27) comença a 

intervenir en la seva carrera i firma contractes amb marques comercials perquè 

venguin productes vinculats a Josephine: nines, un producte capil·lar anomenat 

Bakerfix que n’imita el look i diverses cremes que prometen aconseguir el seu cos 

(Kear, 1996, p.65). A més, la revista Fémina, que ofereix al públic femení les últimes 

tendències a través de models joves i atractives, comença a anunciar cremes per 

aconseguir una pell morena sana. La presència de Baker en aquestes publicacions 

confirma, no només que està sent venuda com a producte, sinó que s’està convertint 

en la patrocinadora d’atraccions franceses gràcies a la seva admirada modernitat, 

alhora vinculada al fenomen del primitivisme, com s’ha explicat al primer capítol 

(veure pàg.9). La imatge de Baker també ofereix un servei de cara a visitar les colònies. 

Com diu Clotilde Chivas-Baron, autora de llibres sobre les colònies franceses basats 

en la seva experiència personal, i d’un manual per preparar les dones per viatjar-hi:  

“Some artifices are impossible in the bush, such as many a becoming hair style. 

Not much is soft and fluffy, no curls excepte nature’s own; hair drenched in sweat 

does not hold waves. Josephine Baker has rendered a great service to straight-

haired colonial women.” (citat a Boittin, 2010, p.27) 

No només en relació al públic femení, sinó que Baker signa també un contracte 

publicitari amb Pernod, la base per l’anís francès pastis típicament consumit per homes 

treballadors a l’hora de l’aperitiu (Boittin, 2010, p.17). 

El mateix any, obté un paper a la pel·lícula La Sirène des Tropiques (1927), un remake 

de la ventafocs, on li atorguen el rol de Papitou. La Sirène des Tropiques, escrita per 

Maurice Dekobra, està dirigida per Henri Étiévant i Mario Naplas, i hi col·labora com 

a assistent de direcció Luis Buñuel. Papitou (Josephine Baker) és una jove criolla de 

les Antilles que s’enamora d’André Berval (Pierre Batcheff), un enginyer francès que 

és enviat al Carib pel Marquis de Severo (George Melchior), el padrastre de la promesa 

de Berval, amb el fi de separar-los. El marquès contracta a un lacai local, Alvarez 

                                                           
22 Guiseppe Count Pepito de Abatino (1898-1936) neix a Calatifimi, una província de Palerm.  
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(Kiranine), per desfer-se de Berval i, en el primer intent, després de caure d’una escala 

de corda, Papitou el rescata i se n’enamora. Com a forma de gratitud, Berval l’allunya 

de la lascívia d’Alvarez. Aviat, però, ell planeja tornar a França amb la seva promesa i 

Papitou agafa un vaixell i el segueix fins a París, on aconsegueix una feina ballant a un 

music hall, i on troba Pepito Abatino entre el públic. Amb la seva ajuda, aconsegueix 

localitzar a Berval en una festa i li salva la vida de nou, matant el marquès. Com a 

agraïment, la promesa de Berval li dona a Papitou el llibre de pregàries d’ell, dins el 

qual es troba la moral de la història: “Sacrifice is the purest form of joy on earth”. La 

pel·lícula finalitza amb l’auto-sacrifici de Papitou a causa de l’amor no correspost 

(Jules-Rosette, 2007, pp.77-78). Malgrat diversos biògrafs han assenyalat que Baker 

no està d’acord amb diversos aspectes del film, perquè se sent humiliada en no 

aconseguir l’amor del francès (Rose, 1991, p.141), li permet obrir-se als medis i marca 

l’inici de la seva carrera cinematogràfica.  

És interessant fixar-se en el paral·lelisme que s’estableix entre les històries de Baker 

i Papitou: ambdues viatgen a París, es fan famoses ballant a un music hall i acaben 

esdevenint noble savages; és a dir, provenen d’un origen humil (i clarament exòtic en el 

cas de la pel·lícula) que és transformat gràcies a l’èxit i el glamur del music hall 

parisenc. Tot i això, com demostra el desenllaç del film, Papitou no és capaç de 

reprimir els seus impulsos, i són Berval i Denise, ambdós francesos, els qui fent-la 

passar per un procés d’auto-control, sacrifici i renúncia, la civilitzen. Le Sirène des 

Tropiques ajuda a entendre el diàleg que s’estableix entre la producció artística en què 

Baker participa i la seva experiència personal: papers com aquests la impulsen també 

a narrar la seva pròpia vida i a afegir aspectes dramàtics característics de la ficció. La 

voluntat d’explicar la seva història comença a materialitzar-se ja l’any 1926, amb 

només vint anys i novament gràcies a Pepito, i el 1927 Marcel Sauvage ja publica Les 

mémoires de Jósephine Baker amb il·lustracions de Paul Colin. 

Paral·lelament al rodatge de La Sirène, Baker treballa a l’Impérial, un local nocturn 

de la Rue Pigalle, però té intencions de muntar un club propi i un dels seus admiradors, 

metge de professió, Gaston Prieur, li finança. Chez Joséphine s’inaugura el 10 de 

desembre de 1926. En acabar al Folies-Bergère, Baker va a ballar al seu propi local, 
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on juga i bromeja amb els clients, un tipus d’interacció que Florence Emery Jones23 

havia introduït a París i que Bricktop perfecciona. Paral·lelament, en aquest inici de 

transformació artística, grava unes melodies americanes de jazz per la firma Odéon a 

París, com ara Breezing Along with the Breeze, Bye Blackbird i After I Say I’m Sorry (Ibid.).  

Bricktop és de gran ajuda per Baker, gairebé la seva guia maternal, des de que 

Josephine arriba a París amb la troupe fins que s’uneix a Pepito, relació que Bricktop 

no aprova (Sharpley-Whitting, 2015, p.44). A partir d’aquest moment, i no només per 

motius de caire personal, Baker s’allunya d’ella i de la comunitat negra de Montmatre 

(Rose, 2001, p.133). La seva voluntat d’immersió i assimilació a la societat francesa 

provoca un distanciament respecte del nucli d’afro-nordamericans instal·lats a la 

capital. Com apunta Sharpley-Whitting respecte de la seva metamorfosi a finals de la 

dècada dels vint:  

Josephine Baker did more than temporarily flee the curset, she shreded it only 

to stitch its shorn pieces back together with the help of her Sicilian lover and 

taskmaker, Svengali Guiseppe “Pepito” Abatino in her pursuit of professional 

respectability and a refined, ladylike elegance post her banana-and-pink-boaed 

performances. (2015, p.41) 

 

La seva reinvenció consisteix, doncs, en esdevenir una dama. Molts autors han parlat 

d’aquest projecte, recolzat i potenciat per Pepito, especialment a partir dels anys 

trenta, quan comença a cantar i gravar. Com també explica Rose:  

Si quería [Baker] alcanzar un éxito duradero en Europa, era menester que se 

transformase en una europea. Su actuación debía ser más estudiada y menos 

instintiva. Debía educar su voz, disciplinar su danza, aprender francés. Toda esta 

educación llevaría tiempo; así pues, tendría que suspender sus actuacions 

regulares, salir de París [...] y ofrecer a su regreso una nueva personalidad. (1991, 

p.142) 

 

Seguint aquests objectius, Josephine i Pepito planegen una gira mundial. Quan 

s’acaba la temporada al Folies-Bergère el 1927, Baker s’acomiada formalment de París. 

Ho fa a principis de 1928 a la Salle Pleyel, on després de mostrar un ball semblant als 

                                                           
23 Florence Emery Jones (1892-1932): Artista afro-nordamericana nascuda a Conneticut, i coneguda 
especialment al París dels anys 20s.  
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què ja havia ofert anteriorment, apareix amb un vestit de nit elegant cantant una cançó 

en francès per acabar dient amb un accent encara nord-americà: “Je voulais...remercier le 

públic...qui a eté si gentil...J’étais une pauvre toute petite fille...et il a fait de moi une 

grande....grande...chose”24 (citat a Rose, 1991, p.143). El resultat és un èxit; el públic la 

rep amb fascinació. La Baker que s’acomiada anuncia un canvi que reflecteix un 

procés de civilització: si fins llavors Baker havia estat una amant exòtica per París, 

definida com a “altra”, ara la ciutat segueix sentint-se atreta per ella pel fet de ser 

distinta, però davant de les diferències, pretén assimilar-la al model francès, cosa que 

alhora la fa menys exòtica. Pepito s’adona d’això: el públic estima sempre la mateixa 

dona, sempre i quan aquesta dona mai sigui la mateixa (Baker i Bouillon, 1977, p.90). 

Baker vol oferir una transformació, afrancesar-se, però necessàriament mantenint 

certa essència; essència que probablement pel públic parisenc sempre recaurà en el 

seu color de pell.  

 

2.2. Teràpia de xoc 

La gira que comença el 1928 inclou Viena, Hongria, Iugoslàvia, Dinamarca, Romania, 

Txecoslovàquia, Budapest, Munich i Argentina, i com expressa Kear: “[The tour] was 

to expose her to growing tide of nationalism and racism fuelled by economic 

depression and high unemployment” (1996, p.67). A diferència de la seva primera 

sortida de París, molts d’aquests països rebutgen explícitament la seva presència. 

Segons el New York Times, que va cobrir els esdeveniments: “despertó un sentimiento 

antinegro inédito en Viena” (citat a Rose, 1991, p.149). A la capital austríaca, les forces 

de dretes i catòliques aconsegueixen que se li negui l’entrada al Ronacher, on estava 

previst l’espectacle, i acaba actuant en un teatre més petit: el Johann Strauss, on 

comença vestida amb un vestit llarg i canta Pretty Little Baby, seguint la tècnica del 

Folies-Bergère: deixar la part més perillosa pel final. 

 La segona parada és Budapest, on ja ha estat autoritzada després d’interpretar una 

mostra de charleston davant del ministre d’interior i d’un comitè de censura. Això, 

però, no impedeix que es doni una reivindicació per part de certs sectors conservadors 

                                                           
24 Traducció pròpia: “Jo volia donar les gràcies al públic, que ha estat tan agradable. Jo era una pobra nena i 
ell ha fet de mi una gran gran cosa.” 
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d’allò purament “hongarès”. A Zagreb, els estudiants del partit clerical llencen 

objectes dins el teatre, alaben la cultura croata i insisteixen en expulsar la “vulgaritat” 

(Ibid.). A Praga, després de començar la primera de deu actuacions a un cabaret, 

Josephine ha de buscar refugi al sostre d’una limusina. Fins i tot a Dinamarca es debat 

si deixar-la ballar amb el tors nuu o no. És a Alemanya, però, on el rebuig assoleix el 

seu punt àlgid: l’estiu de 1929 la policia de Munich prohibeix l’actuació al·legant 

possibles disturbis i corrupció de la moral pública. Des de França, un periodista 

segueix la recepció de Baker i escriu: “Desde que los senegaleses ocuparan los 

territorios del Rhin, algunos alemanes detestan a la raza negra; esta frialdad está 

seguramente dirigida hacia la raza más que hacia la bailarina” (citat a Rose, 1991, 

p.155). Cinc anys abans, l’ús de tropes negres per part de França a l’hora d’ocupar 

l’oest del Rhin havia estat un escàndol. Durant la guerra, l’exèrcit francès, a més a més 

de nord-afroamericans, havia fet entrar en batalla a molts regiments procedents de les 

colònies: Senegal, Tunis, Algèria i Marroc, i això havia resultat torbador pels alemanys. 

Quan tropes africanes intenten ocupar el territori del Rhin, l’escàndol sobrepassa les 

fronteres alemanyes. Un dels grans crítics és l’anglès d’origen francès E. D. Morel, les 

idees del qual són recolzades i seguides des de Suècia, Itàlia, Noruega i Estats Units. 

El 1921 hi ha una manifestació en contra de “l’horror negre” a Madison Square 

Garden en què participen dotze-mil persones. El furor sembla extingir-se el 1923, 

però a Alemanya les idees persisteixen. En el terreny musical, el combat entre la 

música de Wagner i els ritmes del jazz xoquen fortament. El 1930, tres anys abans que 

Hitler sigui canceller, el ministre de l’interior Wilhem Frick estableix el decret “Against 

Negro Culture – For German Nationhood” amb l’objectiu de suprimir el jazz perquè 

té el poder d’“undermine the moral strength of the German nation” (citat a 

Macmaster, 2001, p.136). El març de 1933, el nou govern nazi prohibeix la presència 

de jazz a la ràdio per ser una forma de cultura decadent: la judeo-negra.  

 Els atacs a Josephine durant la seva segona gira es nodreixen també de la frustració 

en un context empobrit de postguerra que sembla permetre als afro-nordamericans 

'guanyar-se la vida' com a músics de jazz a països com Àustria o Alemanya. Com a 

França, però de manera molt més poderosa, Baker és concebuda no com a persona, 

sinó només com a símbol cultural; un símbol cultural que perverteix els valors 

europeus. En creuar l’Atlàntic, però, s’enfronta als mateixos problemes: a Argentina 
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els liberals i els conservadors es polaritzen davant la seva actuació i en aquest cas, el 

president del moment, Hipólito Irigoyen, s’oposa a la presència de Josephine 

fermament. Des de Buenos Aires, Baker escriu una carta als diaris de París, en què es 

qüestiona si abandonar la dansa, donada l’associació injusta entre moralitat i color de 

pell. 

 El 1929, després d’haver visitat vint-i-quatre països, Baker i Pepito tornen a París, 

i ella afirma en diverses entrevistes que França és l’únic lloc on es pot viure en pau 

(Kear, 1996, p.67). L’experiència durant la gira de la què torna, que la fa reviure la 

tensió racial del seu país natal, té com a resultat un èmfasi encara major en l’apreciació 

de París com a llar, d’on ella es considera i on es vol quedar. Aquest mateix any, i 

probablement també com a reacció a l’experiència traumàtica, Josephine comença a 

escriure amb Pepito i en col·laboració amb l’escriptor Félix de la Camara, Mon sang des 

tes veines25 (1931), una novel·la que aborda el tema de la discriminació racial i, en 

particular, de la puresa racial. Independentment de la seva qualitat literària, la novel·la 

mostra la preocupació de Baker com a subjecte de pell fosca en un context blanc. La 

sang és un aspecte clau en el pensament racista. Segons Gobineau, filòsof francès del 

s. XIX, una civilització degenera perquè ja no té la mateixa sang a les venes, ja que la 

qualitat de la sang es veu afectada per les continues adulteracions (Gossett, 1997, 

p.344). A la novel·la, el protagonista blanc, Fred, necessita una transfusió de sang 

després d’un accident de cotxe. En descobrir que la donant és Joan, la filla de la 

minyona negra dels seus pares, Fred cancel·la el casament amb la seva promesa, 

clarament xenòfoba, qui l’ha declarat “black white man”. Malgrat el llibre ofereix una 

crítica de les premisses mítiques de la puresa racial, el tabú del mestissatge queda 

intacte: la unió romàntica entre ell i Joan no té mai lloc. Aquest tabú, de fet, delimitarà 

la seva carrera cinematogràfica, com s’ha vist a Le Sirène i com es veurà a Zou-Zou 

(1934) i a Princess Tam (1935).  

 Si en l’actuació de comiat a inicis de 1928, Josephine havia sorprès el públic cantant 

una cançó en francès i vestida com una dama, la seva intenció després de la gira és 

continuar amb la transformació. La seva recepció a partir de 1929, però, continua sent 

ambigua: si bé és cert que s’aproxima al model europeu, segueix sent una dona de pell 

                                                           
25 La meva sang dins les teves venes 
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fosca i doncs, s’inclou dins el que Homi Bhabha descriu com: “a reformed 

recognisable Other, a subject of a difference that is almost the same, but not quite” 

(1984, p.126). Aquesta impossibilitat d’inclusió estarà molt present en els espectacles 

en què participa a la dècada següent. 

 
 

2.3. La reina de les colònies 

El Casino de París, dirigit per Henri Varna, és el més respectable dels music halls 

parisencs a la dècada dels trenta. Després d’actuar-hi Mistinguett, Varna contracta a 

Josephine com a estrella de la temporada 1930-31: Paris que remue26, per la què compra 

un lleopard: Chiquita. Fins aquest moment, Mistinguett ha sigut l’artista per 

excel·lència del Casino i l’arribada de Baker desperta una rivalitat explícita entre les 

dues (Prasteau, 1975, p.214). Zig, el caricaturista que s’encarrega dels cartells, 

representa Jospehine de forma semblant a com havia dibuixat l’estrella i no emfatitza 

o exagera el seu color de pell; és a dir, la manera de veure-la ha canviat respecte de 

l’imaginari projectat per Paul Colin a Le tumulte noir cinc anys abans: ara és una estrella 

de la revista de varietats parisenca, cosa que lamenten des d’Estats Units, on ho 

perceben com una pèrdua del component jazzístic (Rose, 1991, pàg.175).  

 No casualment, l’espectacle del Casino coincideix amb l’Exposició Colonial 

francesa (1931) i doncs, el color de pell de Baker té molt a veure amb la seva 

contractació: com a dona colonial que representa, “Baker depended on her 

performance of race” (Boittin, 2010, p.6). A Paris que remue s’evoquen diferents 

colònies franceses: Indoxina, Algèria, l’Àfrica equatorial, la Martinica i Madagascar, 

de les quals Baker simbolitza l’exotisme femení. Com expressa un crític després de 

veure l’espectacle, si els francesos no sabien res de geografia era perquè no anaven als 

teatres de varietats (Rose, 1991, p.176). Entre les cançons que canta, destaca J’ai deux 

amours27, escrita especialment per l’espectacle pel compositor francès Vincent Scotto, 

que diu:  

                                                           
26 París que té pressa o bé París frenètic  
27 Hi ha diverses gravacions de Josephine interpretant J’ai deux amours. Es poden veure als següents enllaços: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_iFBUYIhtA (1937)  
https://www.youtube.com/watch?v=sHrOV8YorHI (1950) 
https://www.youtube.com/watch?v=gRfrUdsL4Pk (1968) 

https://www.youtube.com/watch?v=p_iFBUYIhtA
https://www.youtube.com/watch?v=sHrOV8YorHI
https://www.youtube.com/watch?v=gRfrUdsL4Pk
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J’ai deux amours, 

mon pays et Paris. 

Par eux toujours 

mon coeur est ravi.28 
 

Aquests versos semblen parlar de la situació de Baker com a estrangera que sent 

devoció per la seva ciutat adoptiva: París. No obstant, Scotto la pensa per un quadre 

anomenat «Ounawa», situat a la selva tropical, des d’on una dona africana enamorada 

d’un colonitzador francès expressa la seva situació després que ell la convidi a anar a 

París i la seva tribu la retingui: d’una banda, es troba la seva identitat nacional i 

comunitària; de l’altra, l’aventura i la ciutat moderna europea. És significatiu, però, 

que després d’un temps Josephine decideixi alterar la lletra, dient “mon pays c’est Paris”, 

en comptes de “mon pays et Paris” (Kear, 1996, p.70). En el fons, la lletra tematitza el 

veritable desplaçament de Josephine i el seu desig de ser integrada dins el milieu 

parisenc, el qual ella considera la seva autèntica llar.  

 Un altre dels números de l’espectacle fa referència a una violació, fenomen 

estretament lligat a les fantasies sexuals colonials. Baker descendeix per una rampa 

fins arribar a la selva, on la persegueixen uns caçadors que pretenen arrancar-li les 

ales. Ella protesta, suplica i fuig, però ells acaben rodejant-la i aconsegueixen l’objectiu 

(Rose, 1991, p.172). La violació, en tant que possessió en què s’estableix un 

desequilibri de poders, és un fenomen relacionat amb la colonització, en aquets cas 

del cos femení negre, exòtic. En un procés metafòric molt interessant, l’home francès 

no només entén el territori com a tros de terra de la què apoderar-se, geogràficament, 

sinó que el territori a colonitzar esdevé el cos de la dona. 

 L’Exposició Colonial de París se celebra de maig a desembre de 1931 i uns mesos 

abans Baker és proposada com a Reina, però les múltiples crítiques que rep la idea, 

com ara que no és ni francesa ni originària d’una colònia francesa o que s’allisa el 

cabell com una flapper29, impedeixen que sigui mai coronada (Ezra, 2000, p.19). 

                                                           
28Tinc dos amors/el meu país i París./Per ells sempre/el meu cor està content. 
29 Significativament, la crítica de dansa Judith Mackrell dedica un capítol a Josephine Baker a la seva 
obra Flappers: Six Women of a Dangerous Generation, en què inclou altres personatges femenins de 
l’època com ara Zelda Fitzgerald, Lady Diana Cooper o Nancy Cunard. Veure Mackrell, J. (2014): 
Flappers: Six Women of a Dangerous Generation. Nova York: Sarah Crichton Books. 
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Aquesta anècdota serveix per emfatitzar la posició d’intersecció que Baker ocupa els 

anys trenta a París: malgrat el seu origen americà i la seva voluntat d’assimilar-se a la 

dona blanca moderna, els papers que representa són els de diferents tipus de dones 

colonials; és a dir, dona forma a la fantasia de la feminitat colonial, a allò exòtic. La 

imatge de Baker com a tal participa de la transformació cultural de París en una 

metròpoli colonial. En moltes ocasions, les discussions que sorgeixen entorn de la 

seva figura acompanyen valoracions de l’impacte del colonialisme en la nació a nivell 

cultural (Boittin, 2010, p.35). L’exposició ofereix molta informació sobre els territoris 

francesos d’ultramar i per tant, permet el diàleg entre els ciutadans parisencs i les 

colònies. Com explica Rose: “pasear por la Exposición Colonial se convirtió en la 

actividad favorita de los parisinos [...] soñando despiertos con el mundo que habían 

dirigido y congratulándose por haber construido un imperio francés” (1991, p.170). 

Com s’ha vist, si l’Exposició pretén mostrar els recursos naturals i culturals de les 

colònies mitjançant la representació de formes de vida i ritus, el Casino en presenta 

els recursos sexuals.  

 En l’àmbit privat, paral·lelament a la seva transformació artística, Josephine i 

Pepito es muden a Le Vésinet, on compren una casa de grans dimensions d’estil 

neorenaixentista: Beau-Chêne. Allà, Josephine viu amb més animals dels què havia 

pogut tenir a la ciutat: gossos, gats, micos, ocells, conills, tortugues, ànecs, gallines, 

indiots, faisans i oques. El terreny és suficientment ampli per tenir-hi estanys amb 

peixos, estàtues gregues, espècies diverses d’arbres i fins i tot el seu nom tallat en 

plantes herbàcies a la terrassa. A dins, disposa de salons i cambres espaiosos i carregats 

d’ornament. Aquesta combinació, d’allò natural i orgànic amb allò artificiós i luxós, 

confirma la complexitat de la seva figura, dins i fora de l’escenari, dins i fora de l’espai 

domèstic, i ajuden a entendre Josephine com un personatge ambigu, que salta 

constantment d’un pol a l’altre, fent impossible una descripció fixa.  

 L’any 1931, Marcel Sauvage treballa en el segon volum de les memòries de Baker, 

apareix publicada la novel·la Mon sang des tes veines, André Rivollet prepara el volum de 

memòries Une Vie de toutes les couleurs (1935) i Pepito publica una recopilació de retalls 

de premsa sota el títol Joséphine Baker vue par la presse française. Per la temporada 1932-
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33 del Casino de París, anomenada La Folie de Paris30, Baker segueix treballant en el 

procés de canvi amb l’ajuda de Pepito, qui aquesta vegada s’encarrega que aprengui a 

ballar ballet. La combinació d’antics passos de Josephine i la postura clàssica sobre 

puntes dona lloc a una mena d’hibridació, certament desconcertant, però moderna, a 

la què París ja s’ha acostumat.  

 Fora de França, l’estratègia de Pepito és imperialista: vol que Baker conquereixi 

territoris, que creixi i esdevingui famosa, especialment com a actriu i cantant, però el 

color de pell segueix sent una limitació: hi ha pocs papers que Baker pugui interpretar 

en una pel·lícula o sobre l’escenari i, a més, la personalitat que ha desenvolupat a París 

no és encara vàlida a Estats Units, ni tampoc a altres països europeus. De fet, també 

en àmbit francès, les dues pel·lícules en què col·labora a mitjan de la dècada dels trenta 

parlen de la impossibilitat per una dona negra d’esdevenir una plena ciutadana 

francesa (Chilcoat, 2001, p.125). 

 La primera d’aquestes pel·lícules és Zou-Zou31 (1934), una comèdia romàntica molt 

popular dirigida per Marc Allégret, en què Josephine actua amb Jean Gabin. Ambdós 

creixen junts com a germans adoptats per la figura de Papa Mélé, qui sembla 

representar le plus grande France, ja que acull els dos nens sota un bressol igualitari 

malgrat no ser germans entre ells ni tampoc els seus propis fills. Zou-Zou és original 

de Martinica i, com es veurà, al film es repeteix el patró de Le Sirène: la impossibilitat 

del mestissatge, no només pel nexe familiar, sinó per la diferència racial. En créixer, 

ell es fa mariner i ella decideix abandonar la llar i marxar a París, on treballa de 

bugadera. És precisament a través de la roba d’una estrella de la revista musical, 

interpretada per Edith Méra, que Zou-Zou s’introdueix al món artístic, començant 

per improvisar i bromejar a l’escenari i finalment, com a Shuffle Along, substituint Méra 

i revelant-se com a artista nata. La pel·lícula mostra clarament el contrast entre 

l’exageració de Baker en ballar a la bugaderia i la naturalitat i subtilesa damunt de 

l’escenari, on es converteix en una autèntica dama. Pel que fa a la seva relació amb 

Gabin, en una de les seves visites a Zou-Zou, ell s’enamora d’una de les seves 

                                                           
30 La Bogeria de París  
31 Es pot veure la pel·lícula sencera en versió original al següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=GminBbK89FQ&t=945s  

https://www.youtube.com/watch?v=GminBbK89FQ&t=945s
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companyes de feina, Yvette Leban. Novament, l’aparició d’una dona blanca impedeix 

la unió desitjada des de la infància per Zou-Zou, qui es veu obligada a la renúncia.  

 A Princess Tam32 (1935), un film d’Edmond T. Gréville, Max de Mirecourt (Albert 

Préjean), un avorrit novel·lista francès, decideix convertir a una pastora d’ovelles 

tunisiana, Alwina (Baker), en una dona encantadora per poder-la dur a París i 

presentar-la com a princesa vinguda de l’Àfrica llunyana amb el fi de pertorbar la seva 

dona (Germaine Aussey), qui manté relacions amb un maharajà (Jean Galland) a París. 

Alwina, doncs, aprèn les maneres i els modals d’una princesa de l’alta societat 

parisenca i viatja amb Mirecourt a la capital. Temps després, però, quan l’escriptor es 

reconcilia amb la seva dona, Alwina ha de tornar a Tunis i casar-se amb el criat de 

Mirecourt. De nou, el rol que interpreta Baker depèn de l’acció dels demés, 

especialment dels homes: ella no és responsable dels canvis que travessa, sinó que és 

guiada i utilitzada per una combinació de poders: racials, de classe i de gènere. 

Significativament, l’última escena del film mostra un ase menjant-se la portada d’una 

obra anomenada Civilisation, imatge que reforça el binari civilitzat/animal, en què allò 

civilitzat és representat per la cultura francesa i allò animal pel país africà i la seva 

fauna. A banda d’aquesta referència final, els clips més populars del film són els de 

Baker ballant a les escalinates d’un amfiteatre romà a Tunis, imitant els moviments 

d’un animal, així com una escena de conga. 

 A la tardor de 1934, abans que s’estreni Princess Tam-Tam, li ofereixen el paper 

estel·lar de l’opereta d’Offenbach: La Créole. Això suposa l’exploració d’una nova 

faceta, perquè Josephine mai ha actuat en un teatre ni tampoc ha cantat una opera 

lleugera, que efectivament “ça ne jazze pas” (Baker & Bouillon, p.135). Baker interpreta 

el rol d’una jove jamaicana, Dora, de pare anglès i mare nativa, que és seduïda i 

abandonada per un mariner francès, a qui segueix fins a França. Segons alguns crítics, 

la producció és: “Josephine’s greatest artistic triumph in Paris in the 1930s” (citat a 

Jules-Rosette, 2007, p.179). El llibret és retocat per Albert Willemetz, guionista de 

Zou-Zou, i la música també és objecte de diverses adaptacions modernes. Pel que fa a 

la trama, tot i el seu paper de subjecte colonial femení, Josephine es mostra orgullosa 

d’aparèixer, només deu anys després de la seva arribada a París, a un teatre francès, 

                                                           
32 Es pot veure la pel·lícula sencera en versió original amb subtítols en anglès al següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=ryyrTZQRoNg&t=9s  

https://www.youtube.com/watch?v=ryyrTZQRoNg&t=9s
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actuant i parlant en francès, rodejada d’actors estrictament francesos. A més, el viatge 

de la protagonista de Jamaica a La Rochelle li sembla una al·lusió al seu propi 

desplaçament de Sant Louis a París, assimilació que, com s’ha vist, es dona a tots els 

rols cinematogràfics que ha interpretat fins llavors.  

 

2.4. Retorn 

Un cop conquistat París, Pepito planeja que Josephine enlluerni Broadway, i firma un 

contracte perquè actuï al Ziegfeld Follies a la temporada de 1936. El Ziegfeld Follies, 

dirigit per John Murray Anderson, conegut per diverses revistes musicals, és 

l’espectacle nord-americà que més s’apropa a les revistes parisenques i, de fet, copia 

de França la idea de les dones vestides sumptuosament enmig d’una nit de cant, ball i 

actes còmics. Fannie Brice, cantant i comediant, és l’estrella i principal atractiu dins 

l’espectacle quan Josephine arriba, i curiosament, un dels majors èxits de Brice és la 

cançó Mon Homme, escrita per dos personatges coneguts per Baker: Albert Willemetz, 

el guionista de Zou-Zou i La Créole, i Jacques Charles, qui havia intervingut en La Revue 

Nègre el 1925. Als assajos, Josephine comença interpretant números semblants als dels 

artistes negres de Nova York, però de seguida Anderson canvia d’opinió: “You’re 

diferent. You’re from Paris. It would be silly to let you sing Harlem songs” (Baker & 

Chase, 2001, p.197). Aquesta observació exemplifica el canvi visible de Josephine en 

els darrers cinc anys a França.  

 El Ziegfeld Follies s’estrena el gener de 1936. En la primera aparició, Baker 

recupera la faldilla de plàtans, però aquesta vegada de forma més agressiva: els plàtans 

es transformen en ullals afilats, i duu el pit cobert amb una peça a joc. Comença ballant 

una conga, i més tard apareix primer com una maharaní presenciant les carreres de 

cavalls de París, i després interpretant una coreografia de Balanchine33. La crítica és 

dispar, però en general no s’alaba l’actuació de Baker. A la revista Time, especialment 

dura, es critica la transformació de Josephine a França, es recorda el seu origen humil, 

i s’emfatitza que els nord-americans no la veuen com ho fan els francesos: per ells 

només és una negra jove, no especialment atractiva, que pot ser superada fàcilment 

                                                           
33 Gueorgui Melitónovitx Balantxivadze (1904-1983), conegut com a George Balanchine, va ser un ballarí i 
coreògraf de ballet fundador del Ballet de Nova York.  
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fora de París, com a ballarina i com a cantant (Rose, 1991, p.195). El seu fracàs al 

Folies suposa un desengany, però a Baker la consola conèixer i comparar-se amb Ethel 

Waters, la única estrella negra al circuit blanc de Broadway. Després de cantar a clubs 

nocturns, el 1933 Waters es fa famosa interpretant precisament a Josephine Baker a 

la revista d’Irving Berlin As Thousand Cheer, en què canta Harlem on My Mind carregada 

de joies i fent veure que és adorada pels parisencs. Després de conèixer Waters, Baker 

diu estar satisfeta de no haver basat la seva carrera en la seva negritud, de poder actuar 

com a soprano. J’ai deux amours pot cantar-la qualsevol persona que se senti dividida 

entre dues nacions, i en canvi, Harlem on My Mind només pot ser cantada per una 

persona negra: aquesta és la diferència que Josephine estableix entre ella i Waters 

(Rose, 1991, p.197). A Estats Units, Baker confirma que és impossible triomfar com 

a intèrpret, perquè sempre se la percep com a intèrpret negra. Allà no poden obviar 

el seu color de pell:  

“She felt the heaviness of being a Black woman on an American stage when all 

of her suggestions for costumes and jewellery were ignored [...] her artistic 

freedom was ignored, a precious gift that she cherished from her Parisian 

vaudeville experience when her innovations received immediate public 

appreciation”. (Armianu, 2017, p.46) 
 

No només a l’escenari, sinó que també en espais públics és víctima del rebuig: a l’hotel 

on s’allotja ha d’entrar per la porta de servei, i són diversos els episodis violents que 

viu en festes i celebracions per culpa del prejudici racial, situació impensable a França.  

 Baker culpa a Pepito pel tipus de contracte que signa amb el Follies i doncs el fa 

responsable del fracàs. No només l’acusació, sinó també la gelosia d’ell davant els seus 

amants i les discrepàncies de Baker respecte del seu rol de mànager i representant, 

especialment després dels papers que li atorguen al cinema, els allunya molt. Quan 

Baker s’escapa a Harlem amb un amant francès, se separen i Abatino torna a París, 

on morirà sobtadament mesos més tard. A Estats Units, Baker s’estableix a Harlem, 

on viu un temps i actua d’incògnit sota el nom de Gracie Walker. A més, seguint amb 

la tendència de París, obra un club propi, on actua després de la funció del Follies, i 

on, com a la capital francesa, els seus companys de ball són blancs. 

 La presència de Baker a Nova York, però, suposa una problemàtica: la lleialtat a la 

raça. El que Josephine considera com una actitud en benefici de la integració; és a dir, 
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reunir-se i relacionar-se amb blancs i fer així desaparèixer barreres racials, part de la 

comunitat negra ho veu com una traïció. Per molts, Baker s’aproxima a un estereotip 

nord-afroamericà, el de la “mulata tràgica”, que renega del seu poble amb l’objectiu 

de millorar personalment però que mai no s’inscriu del tot ni al món blanc ni al món 

negre. Això s’havia retratat uns anys abans a la pel·lícula Imitation of Life (1934), on 

Fredi Washington34 interpreta el paper de Paola, la dona negra de pell clara que es fa 

passar per blanca i li demana a la seva mare que faci veure que no la coneix. Tot i que 

Baker denuncia públicament els abusos que pateix a l’espai públic durant la seva estada 

i mostra una actitud anti-racista, la seva assimilació a la cultura francesa no convenç 

la comunitat d’afro-nordamericans i genera tensions que no seran resoltes fins a finals 

dels anys cinquanta i més concretament, l’inici dels seixanta.  

Un cop el Follies acaba, i sense intencions de continuar a properes temporades, 

Baker obté el divorci del seu segon marit, Willie Baker, i torna a la veritable llar: París. 

Allà, però, també existeix, no només un sector nacionalista francès que parla d'una 

creixent amenaça d'invasió negra, sinó també una comunitat d’afro-nordamericans 

que desconfia de Baker. Le Cri des Négres35 és una revista anti-imperialista dirigida per 

Tiémoko Garan Kouyaté36 en la què col·laboren membres de la Union des Travailleurs 

Nègres, on el 1936 es publica un article de crítica a Josephine per haver parlat 

negativament de la seva estada a Harlem i on se la defineix com a negrophobe. Kouyaté 

li havia proposat a Baker col·laborar amb ell en actes reivindicatius en diverses 

ocasions, però ella sempre l'havia rebutjat, cosa que  havia suposat un clar trencament 

respecte de figures del Black Paris. A més, el suport de Josephine a Mussolini davant 

la guerra amb Etiòpia el 1932, pel seu convenciment que Haile Selassie, el president 

etíop del moment, és opressor del poble africà, és negativament recordat i s'utilitza 

per titllar la pròpia Josephine d'anti-negra (Boittin, 2010, pp.31,32). 

      La suposada voluntat de Baker de viure en un món sense colors no qualla, ni tan 

sols a París. Potser precisament per això, decideix que ha de lluitar de forma activa en 

comptes d’apostar per una integració sòcio-cultural de caire personal que segueix 

                                                           
34 Fredi Washington (1903-1994): Actriu i ballarina afro-nordamericana nascuda a Georgia i activa durant la 
Harlem Renaissance. Havia coincidit amb Josephine Baker al cor de Shuffle Along. 
35 El Crit dels Negres 
36 Tiémoko Garan Kouyaté (1902-1942): Polític i sindicalista de l’Àfrica Occidental instal·lat a París.  
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posicionant-la com a enemiga. La Segona Guerra Mundial, la seva pròpia família, i el 

moviment de Civil Rights seran el seu camp, de combat i de cultiu. 
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Capítol III. 1937-1975 

 

“She is more French than the French.” 

Daniel Mourani 

 

 

 

“She is one of the most remarkable women alive. She was a balance between 

France and British and Americans, on the one hand, and the Arabs and 

Negro GI’s on the other. She was always doing something for somebody.” 

Sidney Williams 

 

 

 

“Before Madonna, before Marilyn, there was Josephine, 

who dreamed of a fairy-tale life and found it.” 

The Josephine Baker Story, HBO 
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3.1. Ciutadana francesa 

El divorci de Willie Baker dona a Josephine la possibilitat de tornar-se a casar, tot i 

conservar el cognom de l’americà la resta de la seva vida. Aquest cop ho fa amb un 

francès, Jean Lion, un jueu comerciant de sucre, obtenint així la ciutadania francesa. 

Lion i Baker es casen el novembre de 1937 i catorze mesos després ella demana el 

divorci, que no es farà efectiu fins el 1942. El fet que Josephine esdevingui ciutadana 

francesa és una altra prova de la seva voluntat d’integració i, especialment a partir de 

1939, amb la Segona Guerra, el seu compromís amb França es veurà notablement 

reafirmat. La gira de 1928 ja havia polititzat la imatge de l’artista, marcant un primer 

estadi en la seva educació política i activista. Com s’ha vist, des de Viena a Buenos 

Aires, el contingut moral i les inflexions racials dels seus espectacles havien estat 

qüestionades durament i, per això, les memòries que redacta en tornar, juntament amb 

Marcel Sauvage (1931) i André Rivollet (1935), ja contenen declaracions seves 

responent als estereotips racials i demanant tolerància racial i moral. Les seves 

opinions fan despertar una nova consciència: rere una cançó, un espectacle o una 

forma de ballar no només hi ha performance i oci, sinó també una postura política.  

 La Segona Guerra Mundial marca un clar punt d’inflexió dins el creixent 

compromís polític de Baker. Com planteja Armianu: “The American artist 

understood French nation and consequently knew how to answer to this 

consciousness of national unity” (2017, p.44). La voluntat de Josephine de ser 

plenament francesa i d’unir-se al poble francès es materialitza amb la seva participació 

directa al conflicte bèl·lic, quan demostra que, efectivament, vol defensar la unitat 

francesa en contra de les amenaces externes que, en el cas del nazisme, són alhora una 

amenaça pel seu color de pell. 

 El 3 de setembre de 1939, quan el Tecer Reich envaeix Polònia, França declara la 

guerra a Alemanya, però no és fins el maig de l’any següent, després de la Guerra de 

Broma37, que els alemanys inicien la gran ofensiva contra els francesos, que aviat 

s’adonen del desequilibri de poders. Davant la situació de debilitat, d’una banda el 

primer ministre Paul Reynauld suggereix traslladar el govern al Nord d’Àfrica per 

                                                           
37 Període de vuit mesos a inicis de la Segona Guerra Mundial immediatament posterior a la declaració de 
guerra contra Alemanya caracteritzat per la manca d’operacions a gran escala al Front Occidental. S’ha 
anomenat també Phoney War, Twillight War, Bore War, Sitzkrieg o Drôle de Guerre.  
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continuar la guerra amb la marina i les forces colonials; i de l’altra, el mariscal Philippe 

Pétain38 i el comandant de les forces armades, Maxime Weygand, proposen que el 

govern es quedi a la França europea, cosa que duu inevitablement a aturar la guerra. 

Durant aquest període d’indecisió, els partidaris de l’armistici, després que el govern 

hagi d’abandonar París i instal·lar-se a Bordeus, s’imposen, i Paul Reynaul dimiteix, 

sent substituït el 16 de juny de 1940 pel mariscal Pétain. L’Armistici amb Alemanya 

se signa el 22 de juny, i poc després Pétain dissol el parlament i instaura un regim 

dictatorial aliat al Tercer Reich, vigent de 1940 a 1944, i conegut també com el govern 

de Vichy. L’armistici té com a conseqüència la divisió del territori: d’una banda, la 

França Ocupada —el nord i l’oest, incloent la costa Atlàntica—; i de l’altra, la França 

Lliure —els altres dos cinquens del territori, on no hi haurà tropes alemanyes fins el 

1942. No obstant això, el govern de Pétain té jurisdicció sobre tot el territori, excepte 

en el cas d’Alsàcia i Lorena, que queden sota administració alemanya.  

 En resposta al govern de Vichy sorgeix el moviment de La Résistance, format 

inicialment per dos col·lectius: (1) la resistència exterior, encapçalada per Charles De 

Gaulle39 amb la seva crida des de Londres el juny de 1940, quan s’inicia el moviment 

de la França Lliure amb l’objectiu de continuar la guerra contra els alemanys al costat 

dels britànics; i (2) la resistència interior, que va apareixent durant el període 

d’ocupació alemanya i que es federa progressivament. El juliol de 1940, l’organització 

de De Gaulle ja conta amb 7000 homes, xifra que augmenta amb l’aixecament de 

colònies africanes en contra del govern de Vichy. Tots dos col·lectius, la França Lliure 

i la Resistència Interior, s’uneixen el 1942 per formar la France Combattante o Forces 

Françaises Combattantes. I el 1943 s’incorporen al Comitè Francès d’Alliberament 

Nacional, instal·lat a Alger, per conformar l’Exèrcit Francès d’Alliberament, que 

combatrà al costat dels aliats fins a l’alliberació del territori francès. El juny de 1944, 

després del Desembarcament de Normandia, De Gaulle proclama la instauració del 

govern provisional de la República Francesa, que a l’octubre és reconegut pels aliats 

com a legítim govern de França.  

                                                           
38 Philippe Pétain (1856-1951): General i heroi de guerra francès durant la Primera Guerra Mundial que 
esdevé cap d’estat de la França de Vichy (1940-1944).  
39 Charles De Gaulle (1890-1970): General francès i home d’estat que va dirigir el moviment de les Forces 
Lliures durant la Segona Guerra Mundial i que, més tard, funda la Cinquena República Francesa, de la qual és 
el primer president (1959-1969). 
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 Des de l’inici, Josephine Baker col·labora amb les forces de contra-espionatge  sota 

les ordres de Jaques Abtey40, qui respon a la crida de De Gaulle i la contracta el 1939 

gràcies als contactes de Baker dins l’ambaixada italiana i els beneficis del seu rol 

d’artista per infiltrar-se en festes i celebracions, d’on enregistrar informació per 

transmetre a la resistència. La incorporació de Josephine, però, va més enllà de la seva 

avantatge com a artista, i interessa especialment a un projecte com el de De Gaulle, 

perquè la presència d’una dona de pell fosca serveix com a estratègia alhora de guanyar 

el suport de les colònies en contra de Pétain. En aquest moment, Baker continua 

treballant al Casino de París, on Henri Varna ha decidit obrir la temporada amb un 

show anomenat Paris-Londres, proposat com a propaganda moral durant el conflicte 

bèl·lic. Baker hi actua amb Maurice Chevalier41 a la nit, i durant el dia es dedica a 

col·laborar amb els serveis socials i humanitaris, mentre espera les ordres d’Abtey. 

Quan el 1940 acaba la Guerra de Broma i la Línia Maginot cau, les forces alemanyes 

creuen cap a França, i el maig, els empresaris de Varna fugen, Abtey marxa al Vall del 

Loira, i Josephine, juntament amb la seva assistent personal i una parella refugiada, 

s’escapa a Dordonya. Abtey s’uneix a ella sota la identitat americana de Jack Sanders 

i escolten la crida de De Gaulle per la ràdio. Després de dissenyar un pla de 

supervivència, suport i escapada, Paul Paillole, un dels intermediaris de De Gaulle, 

aprova la participació oficial de Baker en les activitats d’espionatge de la França Lliure. 

Sota les seves ordres, Abtey i Josephine romanen en territori francès i decideixen que 

ella dugui informació oculta amb tinta invisible en les seves partitures, primer a Lisboa 

i després a Londres. Abtey l’acompanya sempre com a secretari de premsa i assistent, 

i quan els nazis s’aproximen a Dordonya, ambdós es preparen per marxar. Com a 

artista, Baker obté fàcilment passatges per a ella i Abtey i, després de Portugal, Paillole 

els destina a Marsella, on Baker aconsegueix novament el rol principal a La Créole, que 

està sent repetida a finals de 1940.  

 A mitjan de gener de 1941, però, Baker és cridada a Nord d’Àfrica i, sota el pretext 

de la seva malaltia (pneumònia), acaba el contracte amb el teatre marsellès abans 

d’hora. Primer va a Algèria, després a Casablanca i finalment a Marràqueix, on Thami 

                                                           
40 Jacques Abtey (1910-1998) : Oficial del servei d’intel·ligència i contra-espionatge francès, seguidor de la 
França Lliure.  
41 Maurice Chevalier (1888-1972): Intèrpret francès de pel·lícules musicals dels anys 20 i 30.  
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El Glaoui42 li ofereix hospitalització i suport. Allà, ella queda embarassada, però dona 

a llum a un infant mort, i immediatament després agafa febres molt altes i una 

incipient infecció. El 1942, Baker es recupera al palau d’El Gaoui, tot i els rumors 

després d’una visita de Chevalier que Josephine és a punt de morir. Un cop restablerta, 

comença a col·laborar amb Sidney Williams43 per fundar les cantines del Liberty Club 

finançades per la Creu Roja, i amb el seu suport i el de la banda de Jo Bouillon44, canta 

per a soldats americans, francesos i britànics pel Nord d’Àfrica. De 1942 a 1944 actua 

a Marroc i fa un viatge al Caire i al Líban, així com a Còrsega i a Sardenya, on actua 

pels francesos, cosa que li permet recaptar 3.143.000 francs pel moviment de la França 

Lliure.  

 El 25 d’agost de 1944, amb l’entrada de les tropes nord-americanes i l’alliberament 

de França, Baker retorna a París, on se l’hospitalitza per estat dèbil. A l’octubre de 

1946, De Gaulle li fa arribar la Croix de Lorraine a l’hospital i li escriu: “És amb tot el 

meu cor i reconeixement que t’envio les meves sinceres felicitacions per l’alta distinció 

dins la Resistència Francesa que has rebut”45 (citat a Jules-Rosette, 2007, p.219). En 

acabar la guerra, la visió política de Baker és clara: durant el conflicte ha lluitat per 

deslliurar-se de les amenaces del racisme, el feixisme i la xenofòbia, i doncs la seva 

visió d’una utopia multicultural cristal·litza en un moment en què les lluites anti-

colonials i pels drets civils estan sacsejant el món. L’agenda política de Baker sorgeix 

de l’experiència personal, del trauma, i per això està molt carregada emocionalment. 

La Segona Guerra Muncial és un punt de no retorn, el moment en què la cerca de la 

seva identitat i satisfacció individual la porta a identificar-se amb una causa política. 

Com es veurà, en la lluita dels Civil Rights a Estats Units anys després, Josephine hi 

troba la continuació de la guerra contra el racisme. 

 

 

 

                                                           
42 Themi El Glaoui (1879-1956): Polític marroquí, nét del caid de la tribu berber a la que pertanyia la seva 
família. 
43 Sidney Williams (1909-1992): Activista dels drets civils, director de la Urban League de Chicago (1947-1955), 
que durant la Segona Guerra treballa per la Creu Roja a Europa i el Nord d’Àfrica.  
44 Jo Bouillon (1908-1984): Compositor, director d’orquestra i violinista francès. 
45 Traducció pròpia 
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3.2. Caça de bruixes 

Després d’aconseguir recuperar-se de les inflamacions i operacions que la 

persegueixen de 1940 a 1946, Baker decideix dedicar-se a convertir Les Milandes, una 

mansió del s. XV situada a Dordonya, en una barreja d’atracció turística i centre 

educatiu, que en estar acabada disposa de dos hotels, tres restaurants, un mini golf, 

pistes de tenis, handbol i basquet, un museu de cera amb escenes de la vida de 

Josephine, una pastisseria, una fàbrica de foie-gras, una benzinera i una oficina de 

correus, tot construït gràcies a seixanta famílies que s’instal·len al poblat veí i s’ocupen 

de la reconstrucció. En aquest projecte participa també Jo Bouillon, amb qui Baker es 

casa el juny de 1947, i amb qui decidirà anys després adoptar nens de diverses 

nacionalitats per demostrar la possibilitat d’una fraternitat universal i la construcció 

d’una comunitat model.  

 El 1948, quan encara estan finalitzant el procés de compra de Les Milandes, i 

precisament per finançar-ne les caríssimes reformes, el matrimoni organitza una gira 

per Estats Units. Allà, tal i com havia passat una dècada abans, són rebutjats en trenta-

sis hotels de Nova York i experimenten les tensions racials de la postguerra, i per això 

ella decideix fer una gira pel sud sota una identitat distinta. A Tennesse dona una 

conferència a la Universitat de Fisk, on diu a l’audiència que és el primer cop que se 

sent com a casa dins els Estats Units (Dudziak, 1994, p.548). Com planteja Gunnar 

Myrdal, el país està vivint en aquests anys l’“American dilemma”: d’una banda, Estats 

Units clama que la democràcia és la més òptima forma de govern, sobretot pel que fa 

a la protecció de la llibertat i els drets individuals; i de l’altra, la nació practica una 

discriminació racial generalitzada: votar és essencial pels americans, en canvi els afro-

nordamericans del sud són automàticament privats del dret a vot. Això es veu com 

una contradicció a nombrosos països, la premsa dels quals se’n fa ressò. Quan el 

senador Glen H. Taylor és arrestat per violar les lleis de segregació d’Alabama, el diari 

xinès Ta Kung Pao publica: “The United States prides itself on its ‘liberal traditions’ 

and it is in the United States itself that these traditions can be best demonstrated” 

(Ibid.). La Unió Soviètica i la premsa comunista duen a terme una campanya 

essencialment anti-americana, centrant-se precisament en els incidents racials 

(Dudziak, 1994, p.459). Davant la situació, Josephine decideix traslladar la seva família 
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de Sant Louis a Dordonya, i a finals de 1952, la seva mare, una de les seves germanes, 

el seu cunyat i el seu germà s’uniran a Baker i Bouillon a Les Milandes. 

 Rere la terrible experiència, i havent actuat com a figura estrella del Folies-Bergère 

interpretant el paper de Maria, reina d’Escòcia, cantant l’Ave Maria de Schubert, el 

1950 Josephine creua l’Atlàntic per fer una gira únicament per Llatino-Amèrica, sense 

intencions de passar per Estats Units. A Cuba és un èxit absolut, i és per això que rep 

una oferta molt atractiva del seu agent novaiorquès, Willard Alexander, que inclou 

dues primeres setmanes al Copa City Club de Miami i una gira de dos mesos i mig per 

San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Chicago i Nova York (Baker i Bouillon, 1977, 

pp.171-72). Tot i negar-se en un inici, perquè la política del Copa City és racista, la 

visita de Ned Schuyler, el copropietari del club, assegurant-li que tindrà un públic 

integrat, la convenç. En la seva primera actuació diu: “This is really my first 

appearance in this, my native land in 26 years. The other times didn't count. Now it 

is different. I am happy to be here and to be performing in this city under these 

circumstances when my people can be here to see me” (citat a Dudziak, 1994, p.549). 

No només a Miami, sinó que l’artista sol·licita actuar només per audiències integrades 

i amb un equip igualment mixt allà on va: a l’Strand, una sala de teatre i cine de Nova 

York, on canta en francès, italià, portuguès, espanyol i anglès vestida amb cars vestits 

parisencs, a Chicago i a Boston, on treballa als estudis de la RKO46, i també a 

Hollywood, on la seva gira resulta igualment exitosa.  

 El seu cabaret internacionalista demostra una actitud política i, malgrat les 

diferències i la segregació continuen tenint lloc fora dels clubs on actua, mentre duren 

els seus espectacles, semblen desaparèixer. No obstant això, no pot situar-se 

Josephine en el mateix àmbit que el d’artistes com ara Paul Robeson47, les actuacions 

del qual són clarament polítiques, sinó que els espectacles de Baker per se creuen 

barreres racials, sense la inclusió de lletres explícitament polítiques o referències 

directes entre cançó i cançó. En qualsevol cas, la seva estratègia resulta summament 

efectiva com a reivindicació i per aquest motiu Josephine agafa, d’una banda, fama de 

políticament perillosa, perquè treu a la llum les contradiccions internes del país; i de 

                                                           
46 Radio-Keith-Orpheum: companyia cinematogràfica estatunidenca, considerada una dels cinc majors de 
l’època daurada de Hollywood.  
47 Paul LeRoy Bustill Robeson (1898-1976): actor multilingüe, atleta, cantant, escriptor i activista dels Drets 
Civils. 
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l’altra, guanya suport i popularitat entre la comunitat afro-nordamericana, que 

comença a veure-la com a aliada, com demostra l’article del The New York Amsterdam 

News: “A survey of Negro press editorial opinion revealed a widespread feeling of 

admiration for the star’s refusal to appear where her people are barred” (Dudziak, 

1994, p.549). 

 No només en l’àmbit artístic, l’any 1951 tenen lloc diversos episodis racials que 

preocupen l’artista: a Cicero, un barri de Chicago, un jove conductor d’autobusos 

prova de mudar-se amb la seva família a un veïnat que anteriorment havia estat 

exclusivament per a blancs, i és acusat per un jutge del comptat de Cook, ell i aquells 

qui havien ajudat el jove a aconseguir-ho, per conspirar contra la propietat provocant 

una devaluació del mercat immobiliari i causar disturbis. També aquest any té lloc el 

cas dels “Set de Martinsville”, en què set afro-nordamericans, sis dels quals menors, 

són acusats de la violació d’una dona blanca i condemnats a mort. Des de 1908, 

quaranta-cinc negres són sentenciats a mort pel mateix delicte (Rose, 1991, p.242). A 

Nova York, Josephine recolza activament la causa de Willie McGee, un altre jove 

negre acusat de violar una dona blanca al Mississippí, i li paga un bitllet d’avió a la 

seva dona Rosalee, perquè pugui veure’l abans de ser executat (Jules-Rosette, 2007, 

p.222). Pel que fa a la seva implicació antiracista, tot i estar en contacte freqüent amb 

la NAACP48, Josephine s’hi embarca sense el suport o el consell d’un grup social o 

polític. La seva campanya idealista i ambiciosa resulta en canvis temporals, sovint 

relacionats amb els seus espectacles i la seva performance. A Las Vegas, per exemple, 

es converteix en la primera artista negra en aconseguir que tota la seva troupe s’allotgi 

a l’hotel on està treballant. El maig de 1951 se celebrarà el Josephine Baker Day, 

organitzat per la NAACP de Nova York, que inclou desfilades, espectacles, un 

banquet, festes i un tribut a Baker i el seu rol actiu en la supressió de la segregació als 

espais públics i els espectacles. 

 Però l’octubre de 1951 les repercussions de l’activisme de Josephine arriben a un 

punt d’inflexió amb el famós incident de l’Stork Club de NY. Després d’una actuació 

al Roxy Theatre, Baker arriba a l’Stork amb Roger Rico, l’estrella francesa de South 

Pacific, la seva dona i la corista Bessie Buchanan, qui es convertirà en la primer dona 

                                                           
48 National Association for Advancement of Colored People  
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negra escollida a la New York State Assembly (1954). Tot i que Rico és un client 

habitual, en demanar els cambrers no els serveixen les begudes i el menjar, i en sospitar 

que és una qüestió racial, Baker truca a William Rowe, un cap de policia negre, i al seu 

advocat. Dies després, convocarà juntament amb Walter White, un membre 

important dins la NAACP, una manifestació de protesta davant de l’Stork per 

denunciar la seva política discriminatòria, en què participa activament la germana de 

Duke Ellington49, entre d’altres.  

 La nit de l’incident, al club s’hi troba també el columnista del New York Daily Mirror, 

Walter Winchell, qui havia parlat molt bé de Josephine en alguns articles, però a qui 

ella jutjarà pel seu silenci davant l’incident racial: Winchell no intervé ni qüestiona el 

comportament dels treballadors davant Baker i els seus acompanyants, tot i conèixer-

la personalment. Davant l’acusació de Josephine, ell se sent greument atacat i, després 

de negar-se a demanar disculpes o a mostrar el seu descontent davant de l’incident al 

Stork, demana al FBI que investigui les activitats polítiques d’ella, jutjant-la de pro-

comunista, pro-feixista i antisemita. La voluntat de Winchell d’investigar Josephine 

s’inscriu significativament en el període del maccarthisme o la “caça de bruixes” de 

McCarthy50 (1950-56), en què es desencadenen un seguit d’acusacions, denuncies, 

processos irregulars i llistes negres contra sospitosos de comunisme. La seva identitat 

francesa i el seu activisme racial fan de Josephine un objectiu perfecte. La investigació 

s’obre el 25 d’octubre de 1951 a propòsit de certes declaracions i rumors, com ara que 

se l’ha vist a Sant Petersburg bevent amb rojos coneguts i comunistes francesos, i això 

aconsegueix dissuadir a altres països a l’hora de contractar-la (Dudziak, 1994, p.543). 

 Poc després, durant el seu viatge a Argentina el 1952, Josephine agreuja la situació. 

Com a convidada especial pel govern, l’artista ignora els aspectes desagradables del 

règim de Perón51. Ella havia admirat Evita52, qui mor aquest mateix any, com a artista 

i figura popular, referint-s’hi inclús com a “my sister” (Jules-Rosette, 2007, p.225). El 

president intenta utilitzar Baker com a figura insigne i ambaixadora de benevolència 

                                                           
49 Edward Kennedy “Duke” Ellington (1899-1974): compositor, director d’orquestra i pianista estatunidenc 
de jazz. 
50 Joseph Raymond McCarthy (1908-1957): Polític estatunidenc que assoleix la categoria de senador. És 
conegut especialment per la seva acusació d’una infiltració comunista al Departament d’Estat i el conseqüent 
fenomen del maccarthisme.  
51 Juan Francisco Perón (1895-1974): Polític i militar argentí elegit per a la presidència del seu país en dues 
eleccions generals consecutives: 1946 i 1951, i després a les de 1973.  
52 María Eva Duarte de Perón (1919-1952): Primera Dama de l’Argentina i segona esposa del president Perón.  
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després de la mort de la seva esposa, atorgant-li el rol que ella havia realitzat: 

samaritana nacional i pacificadora de masses. En un discurs públic, Baker denuncia el 

racisme d’Estats Units i alaba Perón i el govern argentí com a mostra de compassió 

humanitària. Les seves declaracions són cobertes per la premsa local i algunes d’elles 

transmeses al FBI. A continuació de Buenos Aires, actua a Rio i a la Havana, on la 

seva recepció és prou indiferent. Les seves preteses tendències pro-comunistes no són 

benvingudes a la Cuba de Batista53. Actua durant una setmana i de seguida és forçada 

a anul·lar la resta de la gira caribenya, que havia de continuar a Haití. A Cuba, de fet, 

és acusada d’espia del Partit Comunista i obligada a signar un document en què declari 

que és una propagandista contractada pel govern de Moscou, cosa que Baker rebutja, 

tornant immediatament a França (Rose, 1991, p.260).  

 Finalment, l’FBI la declararà “pro-Negro” i no comunista, però les múltiples 

restriccions durant els anys cinquanta tenen un impacte notable. La seva relativa 

pobresa en els propers anys, però, és atribuïble a la seva mala gestió i la voluntat 

insaciable d’acomplir un ambiciós projecte familiar: la Rainbow Tribe.  

 
 

3.3. Multi-color 

El desembre de 1953, després de parlar a París en una reunió per la Lliga Internacional 

Antiracista, torna a Les Milandes per formar una família multi-cultural, després de set 

anys de matrimoni amb Bouillon. Al principi, planegen adoptar només quatre nens. 

Margaret Wallace, la germana de Josephine, pensa que l’origen d’aquesta idea es troba 

ja en la seva pròpia infància, quan la seva mare havia insistit en la igualtat entre 

Josephine i el seu germà, ambdós fills d’Eddie Carson, i la resta de germans, fills 

d’Arthur Martin, prohibint paraules com ara “germanastre/a” (Rose, 1991, p.260). 

No obstant, a diferència de la mare de Josephine, qui els havia fet fora de casa, ella 

tenia com a objectiu el recolliment i el refugi.  

 Baker adopta el seu primer fill a Japó, a la gira de 1954. Més tard, adopta un nen 

d’Escandinàvia i un altre de Colòmbia. Poc després, torna de París amb Jean-Claude, 

un francès, cosa que sorprèn a Bouillon. A Israel adopta el cinquè, i de tornada a Les 

                                                           
53 Fulgencio Batista Zaldívar (1901-1973): Militar i dictador cubà. És president de Cuba de 1940 a 1944 i 
governant de facto de 1952 a 1959, any en què és derrocat per la Revolució Cubana.  
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Milandes i per sorpresa, el sisè, un jueu francès. Després d’això, Bouillon i Baker 

comencen a discutir per la quantitat de fills a què aspira ella. Cada nova adopció 

sembla corroborar que ella és irresponsable quan es tracta de pensar en mantenir-los 

i oferir-los una vida còmoda. El 1959, d’una gira pel Nord d’Àfrica, retorna amb dos 

infants més: nen i nena, tot i haver acordat amb Bouillon adoptar només nens. L’any 

següent, en una altra gira africana, recull a un nen natiu de la Costa de Marfil. A 

Veneçuela, aconsegueix un nen indi el 1959, any en què també es queda amb un nadó 

rescatat després de ser abandonat a uns contenidors a París. El seu dotzè i darrer fill 

és una nena, també nascuda a França, de mare marroquina, a la què adopta el 1962, 

quan ella i Bouillon ja estan separats. Basant-se en la seva filosofia universalista, la 

parella decideix educar els nens en les seves cultures originàries: un d’ells aprèn 

hebreu, l’altre la religió de l’islam, el japonès és educat en budisme i sintoisme, i així 

amb cadascun dels infants. No obstant, hi ha nombrosos testimonis, entre els quals 

s’hi troba la germana de Josephine, que parlen de la dificultat de controlar i educar 

tants nens, i la manca de disciplina que Baker aplica amb ells, evitant castigar-los o 

negar-los res.  

 Més enllà de la Rainbow Tribe, Josephine espera crear un Col·legi de Germanor 

Universal a Les Milandes, on estudiants provinents de diferents contextos puguin 

dedicar-se a abordar qüestions de discriminació racial, drets humans, religions i 

cultures. Baker escriu diverses cartes i propostes amb els seus plans educatius, i 

malgrat rep diverses ofertes de suport econòmic, el somni no es materialitza mai. Les 

Milandes, però, sí que és l’espai en què Baker projecta els seus ideals a nivell polític i 

social, i el 13 de gener de 1957 aconsegueix organitzar-hi una conferència antiracista. 

Uns anys després, el 18 d’agost de 1961, també serà a casa seva on rebrà la Creu de 

Guerra i la Legió d’Honor pels serveis prestats durant el conflicte bèl·lic. 

  

3.4. Ventafocs  

Dia 28 d’agost, 1963, Washington, D.C. Té lloc la marxa organitzada per 

organitzacions sindicals, religioses i de drets civils sota el lema “feina, justícia i pau”, 

que ajudarà a l’aprovació del Civil Rights Act of 1964 i del Voting Rights Act of 1965. 

Entre els milers d’assistents, s’hi troba Baker, l’única oradora femenina entre els 
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discursos de membres del Big Six54, de catòlics, protestants, líders religiosos i jueus, 

així com del dirigent sindical Walter Reuther. Vestida amb l’uniforme de la Legió 

d’Honor francesa, Josephine explica la seva experiència vital, definida per alguns 

acadèmics com “an habitual Cinderella story” (Jules-Rosette, 2007, p.237), i recorda 

als oients: “You know I have always taken the rocky path. I never took the easy one, 

but as I get older, and as I knew I had the power and the strength, I took that rocky 

path and I tried to smooth it out a little. I wanted to make it easier for you” (citat a 

Papich, 1976, p.212). En el seu discurs55, França juga el paper clarament salvador —

“a fairyland place” —, i ella és la veu que s’alça més i més en contra d’un país que li 

ha dit sempre: “Nigger, go to the end of the line”.  

 El mateix any, Baker fa una gira per Estats Units: actua al Carnegie Hall de Nova 

York en benefici de les organitzacions dels drets civils i també aconsegueix contractes 

al Strand i al Brooks Atkinson Theatre. La seva reaparició a l’escena nord-americana, 

després del tour de 1950, és doncs als cinquanta-set anys. Després d’això, continua 

vivint a França, però a mida que envelleix es fa més difícil obtenir contractes. Quan 

mor assassinat el president Kennedy, el 22 de novembre de 1963, Josephine torna a 

Estats Units per assistir al funeral acompanyada de cinc dels seus fills.  

 Cap el febrer de 1964 hi ha un primer intent d’embargament de Les Milandes, que 

queda aturat gràcies a l’actriu francesa Brigitte Bardot i la seva recaptació de fons. El 

juliol d’aquest mateix any Josephine pateix el seu primer atac de cor i a l’octubre, el 

segon.  A finals dels anys seixanta, Les Milandes segueix encalçada per creditors. El 

1968, quan Martin Luther King és assassinat, Coretta Scott King56 li ofereix a Baker 

ser-ne la successora, però ella afirma estar massa ocupada amb els seus fills i la salvació 

de Les Milandes, d’on serà desallotjada el desembre. Per Nadal, malgrat ja no tenir 

llum ni subministrament d’aigua i calefacció, ella, la seva germana i els dotze fills, 

viuen en una habitació i s’escalfen amb llenya. El dia del desallotjament, Baker 

s’instal·la als esglaons de l’entrada, fent una seguda de protesta que la deixa física i 

emocionalment esgotada. Després de recuperar-se a l’hospital, reprèn les seves 

                                                           
54 Col·lectiu de presidents, líders i moderadors de sis organitzacions actives de drets civils instrumentals per la 
marxa sobre Washington, format per Martin Luther King, James Farmer, John Lewis, A. Philip Randolph, Roy 
Wilkins i Whitney Young.  
55 Discurs complert a l’Annex 2. 
56 Coretta Scott King (1927-2006): Autora, activista i líder dels drets civils americana, esposa de Martin Luter 
King des de 1953 fins el 1968.  
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actuacions al club de Brialy, a París, i d’allà va a Montecarlo, on participa a la festa de 

recaptació de fons en benefici de la Creu Roja a Mònaco. És aquí on la princesa de 

Mònaco, Grace Kelly, mostra especial interès per ella i li cedeix una vil·la a 

Roquebrune, a prop de Montecarlo, a ella i els seus fills.  

 El 1973 la conviden de nou al Carnegie Hall de Nova York per actuar-hi quatre 

dies, en un moment en què l’esperit està altament polititzat. Josephine atrau tant al 

públic negre com a la sensibilitat camp que ha pres forma fa una dècada. Com explica 

Susan Sontag, el camp és l’amor a allò no natural, a l’artifici i l’exageració; per això, 

està especialment caracteritzat per l’ornament, pel triomf de la forma sobre el 

contingut (1966, p.275-276). Josephine Baker, en els seus últims anys, representa la 

teatralització de l’experiència de la què parla Sontag: la seva artificialitat, a través de 

luxosos vestits i joies, és un factor important de la seva nova atracció57 i, a Estats 

Units, significativa audiència homosexual. No obstant, els esforços que requereix 

viatjar, actuar i encara cuidar dels seus fills, tenen repercussions en la seva carrera 

artística, i el juny del mateix any és hospitalitzada a París, on el seu cor es col·lapsa i 

es reactiva. Un mes després actua a Dinamarca, on sí que pateix un greu atac de cor, 

però tot i això, dos mesos després viatja a Israel per formar part de la celebració del 

28è aniversari de la nació.  

  L’any següent es demana a Josephine ser l’estrella de la gala anual en benefici de la 

Creu Roja de Mònaco, per la qual el dissenyador André Levasseur imagina un 

extravagant espectacle que representa la historia de la vida de Josephine. L’obra, que 

porta per títol el seu nom, és un èxit a Montecarlo i de seguida viatja a la capital 

francesa, on s’estrena al petit teatre Bobino, a Montparnesse, després de ser rebutjat 

pel Casino de París. El 8 d’abril de 1975, dia de l’estrena, és un nou tombant dins la 

seva carrera: les entrades s’esgoten setmanes abans. Gairebé de manera cíclica, i com 

ja s’havia sentit a Le Créole, Baker explica la seva història vital completa des de 

l’escenari, per un públic que l’alaba.  

 El segon dia d’espectacle, després d’haver sopat amb el seu cercle d’amics, marxa 

a l’hotel, on el dia següent ha quedat amb una periodista, qui se la troba inconscient 

al llit, en coma després d’un atac de cor. Mor hores després a l’hospital La Salpêtrière. 

                                                           
57 Veure figura 12 a l’Annex 1 
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 El dia quinze d’abril de 1975, vint-mil persones assisteixen a l’enterrament de 

Josephine Baker, que té lloc a l’església de la Madeleine. Abans, el taüt recorre els 

carrers de París cobert amb la bandera francesa, seguida del dol de milers de persones 

entre les què es troben l’alcalde de París, el canceller de la Legió d’Honor, un 

representant del president de la República, el ministre de Cultura, el gendre de De 

Gaulle, comandant de l’Armada Francesa, i personalitats com ara Grace Kelly o Sofía 

Loren. La multitud passa per davant del teatre Bobino, on el nom de Josephine ocupa 

encara el cartell principal, i creua el Sena fins arribar a la Madeleine, on Napoleó havia 

sigut coronat emperador. L’enterrament és televisat per tota la nació i posteriorment, 

la seva germana dirà: “I never thought a colored woman could be burried as a queen” 

(citat a Rose, 1991, p.290).  

 Els anys setanta, tant a França com a Anglaterra, el problema racial emergeix de 

nou. Els negres de les antigues colònies franceses estan canviant la demografia i el 

tipus de racisme que França sempre ha negat, ressorgeix, principalment dirigit als 

nord-africans, especialment als àrabs. El número d’emigrants a França augmenta i 

competeix amb els francesos dins el mercat laboral. La primavera de 1975, les tensions 

racials són prou problemàtiques com perquè els polítics s’interessin per honorar una 

dona negra que ha estimat França. A la seva mort, Josephine Baker és la prova de 

l’èxit de la missió civilitzadora francesa, la figura que França necessita per, novament, 

demostrar igualtat i tolerància racials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Conclusions 

Aquest assaig ha tingut com a objectiu proposar la narració d’una línia biogràfica en 

diàleg directe amb alguns dels esdeveniments i canvis culturals, polítics i socials dels 

tres primers quarts del segle vint a Europa i Estats Units. S’ha volgut entendre la vida 

de Josephine Baker com a progressió d’un recorregut complex que malgrat s’inicia al 

Sant Louis d’inicis de segle, arrossega un llegat anterior d’estereotips i concepcions 

racials, i que acaba a la capital francesa de mitjan dels anys setanta, amb la culminació 

d’un procés de missió civilitzadora demostrat per una ciutat, París, que reconeix i alaba 

Baker com a heroïna francesa i ciutadana entregada. Aquest salt de seixanta-vuit anys, 

però, passa per múltiples etapes, canviants en temps i espai.   

 En primer lloc, la referència als orígens de Josephine a Sant Louis demostra que la 

seva infància té influència en la seva evolució, artística i activista: tant la musicalitat 

que caracteritza la ciutat com la situació humil de casa seva i les tensions racials que 

s’hi viuen, s’inscriuen en els records infantils de l’artista i, de fet, en la seva etapa 

políticament activa i, especialment en el discurs de la marxa de Washington el 1963, 

posa un èmfasi especial en aquestes primeres vivències, com a primera llavor del que 

s’acaba convertint en el seu objectiu principal, dins i fora de l’escenari: la universalitat 

racial i la supressió del color de pell com a marca i estigma. D’altra banda, la 

coreografia de vodevil amb la què s’inicia d’adolescent, primer amb la banda itinerant 

dels The Dixxie Steppers i més tard amb l’espectacle Shuffle Along, li serveix de base i 

inspiració a l’hora de ballar i improvisar al París dels anys vint, que s’enamora 

precisament del seu cos en moviment. A través del seu ball, doncs, Baker està alhora 

convocant tradicions anteriors, i generant tendències noves, modernes. 

 Pel que fa a la seva recepció a París, el paral·lelisme temporal entre el fenomen de 

la negrofília —la fascinació per l’art nègre promogut a inicis de segle pels 

avantguardistes—, i l’arribada del jazz des d’Estats Units després de la Primera 

Guerra, dona lloc a una confluència dins l’imaginari francès d’allò africà, primari i 

ingenu, provinent essencialment de l’escultura africana i el col·leccionisme europeu, i 

allò americà, modern i frenètic, provinent dels nous ritmes i formes de moviment 

estatunidencs. Aquesta doble fascinació dona forma a les descripcions que fa la crítica 

de la jove que el 1925 arriba a París amb vint-i-quatre músics i ballarins afro-

nordamericans més. La mirada de l’audiència de la Revue Nègre està constituïda per un 
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prisma, creat al llarg de segles, que reforça els binaris salvatge/civilitzat; 

regressió/evolució; blanc/negre i colonitzador/colonitzat i, per tant, no es poden 

entendre les demandes de la societat parisenca que rep Josephine ni dels personatges 

que la contracten, sense tenir present aquest imaginari, on ella ocupa la posició de 

dona salvatge, eròtica i animal, com demostren els testimonis de l’època. No obstant, 

el seguit d’adjectius que proven de descriure Baker són considerats, inicialment pel 

sector avantguardista i més endavant també pels parisencs, símptoma d’allò modern: 

és a dir, les característiques del que hauria de ser el nou subjecte emancipat de 

l’extrema racionalitat, que ha quedat tacada pels anys de conflicte. És per això que en 

Baker es reconeix el fenomen descrit pel teòric Homi Bhabha d’hybridity o métissage, el 

qual té la potencia de desmuntar antigues concepcions i pensar noves identitats en fer 

confluir nocions aparentment antagòniques: modern i primitiu, en aquest cas. És en 

aquest sentit que en els primers balls de Baker s’identifica un component altament 

subversiu.  

A més a més, la seva figura en moviment serveix com a font d’inspiració de 

diversos artistes, com ara l’estatunidenc Alexander Calder, influït pel surrealisme i l’art 

cinètic, o el cartellista francès Paul Colin, especialment en la seva obra Le Tumulte noir, 

de la qual Baker és la protagonista indiscutible, i on es percep el llegat d’estereotips 

pel que fa a la representació de la feminitat negra, molt lligada a la sexualitat i la 

maternitat, a través de pits i malucs prominents o llavis especialment carnosos. Així 

doncs, des de l’inici Josephine serveix com a projecció d’uns desitjos; es plasma en la 

figura allò que París anhela en el període d’entreguerres: redempció, canvi, noves 

modes.  

Poc després, el procés de transformació de París en una metròpoli colonial, gràcies 

a nombroses tècniques de producció cultural que permeten apropar el món de les 

colònies als ciutadans francesos, també sol·licita la participació de Baker com a 

objecte: al cinema, als espectacles teatrals, a la publicitat i, tot i no ser coronada com 

a reina, també als esdeveniments relacionats amb l’Exposició Colonial de 1931. 

Especialment els seus rols cinematogràfics, des de 1927 fins a 1935, mostren com 

Josephine, tot i ser americana, és sempre escollida per interpretar la dona colonitzada, 

ja sigui de l’Àfrica, l’Àsia o el Carib, i doncs representa la sexualitat femenina encara 

salvatge i exòtica. Tot i així, en tant que ficció —perquè en posicionar-se com a dona 
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colonial, interpreta un paper—, aquesta identitat és el resultat de la projecció de 

l’imaginari francès compartit per directors i pel públic. Per tant, la participació de 

Baker, com a nord-americana, evidencia la seva capacitat d’imitar i representar un rol, 

i alhora burlar-se de les concepcions franceses sobre les colònies, donat que tant els 

individus que participen a l’Exposició de 1931 recreant “maneres de viure” com Baker 

com a protagonista del cinema colonial, estan actuant.  

Un altre element clau per entendre l’evolució de Josephine i el pas d’una biografia 

aparentment només artística a una biografia també política és el xoc traumàtic de les 

visites a altres països durant les seves gires. El 1928, en actuar a diversos països 

europeus i a Argentina, Baker constata el rebuig, fruit de posicions nacionalistes i 

racistes, que desperta la seva figura fora de França. Això, d’una banda, reforça el 

sentiment francès de Baker, qui en tornar considera París casa seva més que mai; i de 

l’altra, confirma que dins d’Europa hi ha tensions notables, especialment després de 

la Primera Guerra, entre França i Alemanya per exemple, pel que fa a l’obertura, la 

tolerància i l’apreciació de la cultura aliena. A Estats Units, el 1936, la vivència és 

encara més torbadora: Baker és rebutjada a hotels i restaurants, així com atacada en 

espais públics en diverses ocasions. A més, a Nova York constata que el seu paper 

com a artista i cantant al seu país d’origen no està mai desprès del seu color de pell. 

Davant d’aquesta afirmació, és interessant adonar-se que a França tampoc ho està, 

però els mecanismes són distints i la segregació pública no existeix: mentre a París 

Josephine Baker segueix sent tractada des de l’alteritat, primer com a figura sexual, 

salvatge, que frega l’animalitat, i més tard com a encarnació de la dona colonial, 

sempre té la possibilitat de relacionar-se amb blancs i d’utilitzar l’espai públic sense 

restricció o violència; a Estats Units, en canvi, és rebutjada i humiliada en l’espai 

públic, sent equiparada a un animal, no a nivell artístic com a la seva arribada a París, 

per la seva manera de ballar a l’escenari, sinó en sí: com a quelcom menys humà, dins 

i fora de l’escenari. 

A finals de la dècada dels trenta, l’obtenció de la ciutadania francesa, així com la 

seva implicació al moviment de la França Lliure durant la Segona Guerra Mundial 

donen forma a una identitat nova, que demostra la tesi d’aquest projecte: la seva vida 

com a progressió complexa i intrínsecament vinculada als canvis polítics, culturals i 

socials. A partir del conflicte bèl·lic, els seus espectacles prenen una dimensió diferent: 
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si els anys trenta, paral·lelament a la imatge de dona colonial, Josephine ja havia 

començat a cantar vestida de forma elegant i a gravar cançons, esdevenint una artista 

de revista parisenca rival de personatges francesos com Mistinguett, després de la 

Segona Guerra això es converteix en el seu repertori artístic, però impregnat ara d’una 

causa política clara: la integració racial. Aquest objectiu l’assoleix, no com altres 

artistes afro-nordamericans, amb l’ús de lletres o clares al·legacions polítiques en la 

seva música, sinó exigint actuar en locals integrats, comptant amb un equip mixt, i 

cantant en múltiples idiomes (anglès, francès, italià, portuguès i espanyol). 

Paral·lelament, en l’àmbit privat, juntament amb el seu segon marit francès, Jo 

Bouillon, inicia l’adopció de dotze infants, provinents de contextos i països diversos, 

creant així una família heterogènia: la Rainbow Tribe, un projecte ambiciós i utòpic que 

està relacionat amb allò que Baker somiava ja a Sant Louis: la universalitat racial. Tant 

la seva família com Les Milandes, la mansió on s’instal·la el matrimoni a finals dels 

quaranta, es converteixen en medis, formes i espais d’actuació i reivindicació 

antiracista, que fan possible el diàleg entre àmbit privat i públic, entre llar i escenari. 

El darrer punt d’inflexió en aquest procés de transformació és la participació de 

Josephine en la Marxa de Washington el 1963, com a única oradora femenina, fet que 

representa la culminació de la seva voluntat: sentir-se com a casa dins el seu país 

originari, explicar la seva història personal i, sobretot, assolir el reconeixement per 

part de la comunitat afro-nordamericana, qui a l’inici de la seva consolidació artística 

la veu com a traïdora i la relaciona amb l’estereotip de la mulata tràgica, qui renega de 

la seva comunitat en benefici de l’èxit personal. La inicial determinació de Baker per 

fer invisible el color de pell, passant temps i mostrant-se amb blancs, definint les seves 

visites a Harlem de racistes i desagradables, i fent-se ella mateixa ciutadana francesa, 

no s’entén des del sector activista negre, ni a París ni a Estats Units. És el canvi que 

es produeix després de la Segona Guerra, amb una implicació menys ingènua de 

l’artista, dins i fora de l’escenari, el detonant de la seva credibilitat i futur 

reconeixement internacional. Aquest activisme, però, que s’inicia a Estats Units els 

anys cinquanta, s’inscriu en el context del maccarthisme, en què la por comunista 

porta a acusacions infundades, persecucions i llistes negres, i pel qual Josephine Baker 

és un objectiu perfecte, com demostra l’actuació del periodista Walter Winchell i 

l’acusació a Cuba el 1953.  
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Quant a la seva relació amb París, la seva progressiva assimilació a la cultura 

francesa, primer a través de les seves actuacions i el tipus de vida a la què aspira 

juntament amb el sicilià Pepito de Abatino, i més endavant amb la seva obtenció de 

la ciutadana francesa i la seva participació amb el moviment de la Resistència, suposa 

la culminació d’un procés civilitzador: els anys vint, Baker és un producte d’admiració 

cultural, sorgit dels anhels de la societat parisenca d’entreguerres, però els últims anys 

de la seva vida i, especialment amb el seu enterrament a París com a acte multitudinari, 

demostren la nova significació de Josephine Baker com a símbol, en ser enterrada 

com una heroïna francesa que compleix la funció exemplificadora que França 

necessita en un moment en què la immigració des de les colònies està canviant la 

demografia del país. Baker evoluciona i es transforma de la mà dels canvis socials, 

culturals i polítics, donant resposta a les inquietuds d’aquells qui l’admiren i d’aquells 

qui la temen, d’aquells que hi confien i d’aquells que l’acusen, que alhora canvien amb 

ella. 
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Figura 1. Coristes de Shuffle Along, 1922. Josephine Baker és la novena per la dreta. 

Billy Rose Theatre Collection, Performing Arts Research Center, New York Public Library del 

Lincoln Center; Fundacions Astor, Lenox i Tilden. 
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Figura 2. Josephine Baker a l’espectacle Chocolate Dandies, 1924. 
Billy Rose Theatre Collection, Performing Arts Research Center, New York Public Library del 

Lincoln Center; Fundacions Astor, Lenox i Tilden. 
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Figura 3. Portrait of Citizen Belley, Anne-Louis Girodet, 1797 
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Figura 4. Pòster per l’espectacle Les Zoulous al Folies-Bergère, Jules Chéret, 1878 
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Figura 5. Josephine al terrat del Théâtre des Champs-Élysées, 1925. Roger-Viollet, 

París. 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Miguel Covarrubias, “To Hold as t’Were the Mirror Up to Nature”, from 

Vanity Fair, 1929. 
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Figura 7.  Joe Alex i Josephine Baker a l’última escena de La Revue Nègre, 1925. 

Bibliothèque Nationale de France, París. 
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Figura 8. Alexander Calder. Josephine Baker (III), 1927. Filferro. 99cm x 57cm x 24cm. 

Districte de Moma, Nova York 
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Figura 9. Josephine behind bars, Paul Colin, c. 1925, dins Le tumulte noir. Veure Blake, J. 
(1999). Le Tumulte Noir: Modernist Art and Popular Entertainment in Jazz-Age 

Paris, 1900-1930. Pennsilvania: Pennsylvania State University Press. 
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Figura 10. Bal nègre, Paul Colin, 1927, dins Le Tumulte Noir. Veure Blake, J. (1999). Le 
Tumulte Noir: Modernist Art and Popular Entertainment in Jazz-Age 

Paris, 1900-1930. Pennsilvania: Pennsylvania State University Press. 
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Figura 11. Josephine amb la faldilla de plàtans, 1926-27. Folies-Bergère. Bibliothèque 

Nationale, París.  
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Figura 12. Josephine Baker al City Theatre d’Amsterdam, 1960. Fotografia de Harry 
Pot. National Archief: http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data  

 
 

 

 

http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data


74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Discurs complet de Josephine Baker a la Marxa sobre Washington, 1963: 
 

Friends and family, you know I have lived a long time and I have come a long 

way.  And you must know now that what I did, I did originally for myself.  Then later, 

as these things began happening to me, I wondered if they were happening to you, 

and then I knew they must be. And I knew that you had no way to defend yourselves, 

as I had. And as I continued to do the things I did, and to say the things I said, they 

began to beat me.  Not beat me, mind you, with a club—but you know, I have seen 

that done too—but they beat me with their pens, with their writings. And friends, 

that is much worse.  

When I was a child and they burned me out of my home, I was frightened and I 

ran away. Eventually I ran far away. It was to a place called France. Many of you have 

been there, and many have not. But I must tell you, ladies and gentlemen, in that 

country I never feared.  It was like a fairyland place. And I need not tell you that 

wonderful things happened to me there. Now I know that all you children don’t know 

who Josephine Baker is, but you ask Grandma and Grandpa and they will tell 

you.  You know what they will say.  “Why, she was a devil.”  And you know 

something, they are right.  I was too.  I was a devil in other countries, and I was a little 

devil in America too. But I must tell you, when I was young in Paris, strange things 

happened to me. And these things had never happened to me before.  When I left St. 

Louis a long time ago, the conductor directed me to the last car. And you all know 

what that means. But when I ran away, yes, when I ran away to another country, I 

didn’t have to do that.  I could go into any restaurant I wanted to, and I could drink 

water anyplace I wanted to, and I didn’t have to go to a colored toilet either, and I 

have to tell you it was nice, and I got used to it, and I liked it, and I wasn’t afraid 

anymore that someone would shout at me and say, “Nigger, go to the end of the 

line.”  But you know, I rarely ever used that word.  You also know that it has been 

shouted at me many times. So over there, far away, I was happy, and because I was 

happy I had some success, and you know that too.  

Then after a long time, I came to America to be in a great show for Mr. Ziegfeld, 

and you know Josephine was happy. You know that. Because I wanted to tell 

everyone in my country about myself. I wanted to let everyone know that I made 
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good, and you know too that that is only natural. But on that great big beautiful ship, 

I had a bad experience. A very important star was to sit with me for dinner, and at 

the last moment I discovered she didn’t want to eat with a colored woman.  I can tell 

you it was some blow. And I won’t bother to mention her name, because it is not 

important, and anyway, now she is dead. And when I got to New York way back then, 

I had other blows—when they would not let me check into the good hotels because 

I was colored, or eat in certain restaurants. And then I went to Atlanta, and it was a 

horror to me. And I said to myself, My God, I am Josephine, and if they do this to 

me, what do they do to the other people in America?  

You know, friends, that I do not lie to you when I tell you I have walked into the 

palaces of kings and queens and into the houses of presidents. And much more. But 

I could not walk into a hotel in America and get a cup of coffee, and that made me 

mad.  And when I get mad, you know that I open my big mouth. And then look out, 

‘cause when Josephine opens her mouth, they hear it all over the world. 

So I did open my mouth, and you know I did scream, and when I demanded what I 

was supposed to have and what I was entitled to, they still would not give it to me.  So 

then they thought they could smear me, and the best way to do that was to call me a 

communist. And you know, too, what that meant. Those were dreaded words in those 

days, and I want to tell you also that I was hounded by the government agencies in 

America, and there was never one ounce of proof that I was a communist. But they 

were mad. They were mad because I told the truth. And the truth was that all I wanted 

was a cup of coffee.  But I wanted that cup of coffee where I wanted to drink it, and 

I had the money to pay for it, so why shouldn’t I have it where I wanted it?  

Friends and brothers and sisters, that is how it went. And when I screamed loud 

enough, they started to open that door just a little bit, and we all started to be able to 

squeeze through it. Not just the colored people, but the others as well, the other 

minorities too, the Orientals, and the Mexicans, and the Indians, both those here in 

the United States and those from India. Now I am not going to stand in front of all 

of you today and take credit for what is happening now. I cannot do that. But I want 

to take credit for telling you how to do the same thing, and when you scream, friends, 

I know you will be heard. And you will be heard now. But you young people must do 

one thing, and I know you have heard this story a thousand times from your mothers 
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and fathers, like I did from my mama. I didn’t take her advice. But I accomplished 

the same in another fashion. You must get an education.  You must go to school, and 

you must learn to protect yourself. And you must learn to protect yourself with the 

pen, and not the gun. Then you can answer them, and I can tell you—and I don’t 

want to sound corny—but friends, the pen really is mightier than the sword.  

I am not a young woman now, friends. My life is behind me. There is not too much 

fire burning inside me. And before it goes out, I want you to use what is left to light 

that fire in you. So that you can carry on, and so that you can do those things that I 

have done.  Then, when my fires have burned out, and I go where we all go someday, 

I can be happy. You know I have always taken the rocky path. I never took the easy 

one, but as I get older, and as I knew I had the power and the strength, I took that 

rocky path, and I tried to smooth it out a little. I wanted to make it easier for you.  I 

want you to have a chance at what I had. But I do not want you to have to run away 

to get it. And mothers and fathers, if it is too late for you, think of your children. Make 

it safe here so they do not have to run away, for I want for you and your children 

what I had.    

Ladies and gentlemen, my friends and family, I have just been handed a little note, 

as you probably say. It is an invitation to visit the President of the United States in his 

home, the White House. I am greatly honored.  But I must tell you that a colored 

woman—or, as you say it here in America, a black woman—is not going there. It is a 

woman.  It is Josephine Baker. This is a great honor for me. Someday I want you 

children out there to have that great honor too. And we know that that time is not 

someday. We know that that time is now.    

I thank you, and may god bless you, and may He continue to bless you long after 

I am gone.    
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