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L’home
de confiança

RAFAEL

Tapounet

Neil Aspinall va
ocupar un bon lloc
entre els aspirants al
títol de ‘5è beatle’

E n la història de la música
popular hi ha pocs llocs
tan sol.licitats com el de

cinquè beatle; si la plaça s’adjudi-
qués per concurs d’oposició, la
llista d’aspirants amb mèrits acre-
ditats seria extensa: George Mar-
tin, el productor de gairebé totes
les gravacions del quartet; Brian
Epstein, el mànager que va diri-
gir la carrera de la banda fins a la
seva mort el 1967; Pete Best, el
bateria expulsat just abans del
salt a la fama; Stuart Sutcliffe, el
baixista poc apte dels dies d’Ham-
burg, i Billy Preston, el teclista
que va insuflar nova vida al grup
durant les sessions de Let it be, se-
rien alguns dels candidats. Tots
ells tindrien, no obstant això, el
vot en contra de George Harri-
son, que el 1988, durant la ce-
rimònia d’entrada dels Fab Four
al Saló de la Fama del Rock and
Roll, va assegurar que només

dues persones estaven legitima-
des per pretendre el títol de cin-
què beatle: l’agent de premsa De-
rek Taylor i Neil Aspinall.

Company d’institut de Paul
McCartney i amic de joventut de
Pete Best –amb la mare del qual,
20 anys més gran que ell, va man-
tenir un idil.li d’on va néixer el
seu primer fill–, Aspinall va co-
mençar a treballar per als Beatles
el 1961 fent de conductor de la
vella furgoneta Commer que uti-
litzaven per anar a actuar. Cobra-
va una lliura esterlina per nit. Set
anys després, era el cap suprem
d’Apple Corps., el conglomerat
empresarial creat per controlar
els negocis del grup. Un lloc que
va acceptar a desgrat i de manera
provisional –«mentre en busqueu
un altre», va posar com a condi-
ció– i que va mantenir fins a
l’abril del 2007. Quan el 1970
l’implacable Allen Klein, contrac-
tat pels Beatles per posar ordre a
les seves finances, va mirar
d’apartar Aspinall, John Lennon
li va parar els peus amb una frase
eloqüent: «En Neil és nostre».

En més d’un sentit, era certa-
ment seu. La tasca d’Aspinall al
servei del grup va donar ple signi-
ficat a l’expressió home de con-
fiança. Ell era l’home que rebia
les confidències i resolia els pro-
blemes, però mai es va permetre
la mínima indiscreció. Sempre va
pensar que revelar el que la seva
proximitat als Beatles li permetia
saber era un deshonrós tipus de
traïció. Ho sabia tot, del grup,
però mai va explicar-ne res. Di-
lluns passat es va endur tots els
secrets a la tomba.

n 3 minutse

«El flamenc antic és modern»

33 Belén Maya.

Belén Maya

La balladora torna al Mercat amb
Souvenir, una mirada a l’època d’or
del flamenc amb un llenguatge actual,
més abstracte.

Balladora

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Què és Souvenir?
–Una aventura que m’ha permès tre-
ballar amb Juan Carlos Lérida, co-
reògraf amb qui volia col.laborar des
de feia força temps. Junts hem bus-
cat un altre codi de moviment dins
el flamenc, un llenguatge comú
amb què expressar què sentim a l’es-
coltar algunes obres clàssiques del
flamenc antic. Però l’impulsor de
l’espectacle és David Montero, un ac-
tor, un gran flamencòleg, que em va
fer escoltar moltes coses, que surt a
Souvenir.

–¿Què la fascina d’aquella època
on va brillar la Niña de los Peines?
–Aquell flamenc antic és molt mo-
dern. Molts creuen que antic és
sinònim de pur, tradicional i tancat,
però en realitat els cantants de lla-
vors eren avantguardistes. Gent com
la Niña de los Peines i Montoya van
trencar esquemes i van crear nous
estils. Eren innovadors en els cants.
Avui, en canvi, si fas això et deixen
com un drap brut.

–¿Com recreen aquella època?
–El moviment no segueix literal-
ment la música. Evoquem el que ens
genera la música i la gent sense imi-
tar els gestos de Carmen Amaya o al-
tres. És més abstracte.

–Juguen al contrast.
–Molt. Hi ha una diferència entre el
que sents a la banda sonora i el que
veus en escena. També hi ha con-
trast entre el dramatisme del fla-
menc i certs tocs d’humor. No obli-

dem que el flamenc és molt d’ex-
trems, però dins el drama hi ha es-
pai per a l’humor. David Montero
ens ha ajudat a introduir aquest toc
divertit que serveix per matisar i
equilibrar. És un espectacle de con-
trapunts, d’oposats.

–No li agraden les gires llargues.
–No, perquè disfruto tant creant
com sortint a escena. Descobrir amb
altres artistes noves maneres de tre-
ballar és una cosa que necessito. He
d’arriscar-me en cada cosa que faig,
si no, perd sentit pujar a l’escenari,
no compensa. Quan rodes un espec-
tacle, això es perd. Jo necessito adre-
nalina, no tenir el control absolut
del que faig, per això col.laboro amb
gent que m’obliga a anar més enllà
del que conec.

–Aplica la mateixa filosofia que el
cantant Enrique Morente.
–Morente és el mestre absolut, un
Déu. Ell és el primer i, al costat seu,
Israel Galván. Els admiro tots dos
perquè són gent lliure que no han
permès mai que el flamenc els limiti
i no tenen por. H

París mostra
l’univers artístic
de Patti Smith

PERSONATGES 3 EXPOSICIÓ

b

ELIANNE ROS
PARÍS

La cantant reuneix
per primer cop les
fotos i vídeos realitzats
en 40 anys de carrera

L
es poètiques lletres que Patti
Smith interpreta a la guitar-
ra amb la seva particular veu
esquerdada són només la

punta de l’iceberg. Les seves fotogra-
fies i els seus dibuixos ja s’havien ex-
posat anteriorment, però mai fins
ara s’havia reunit tot l’univers artís-
tic que la mítica cantant ha atreso-
rat en 40 anys de carrera. Aquesta és
la proposta que li va fer la Fundació
Cartier de París i que ella ha volgut
executar personalment. Ahir, Smith
va obrir al públic les portes del seu
món (l’exposició es pot visitar fins al
22 de juny vinent) acompanyada del
seu fill Jackson, també músic.

«No sóc realment fotògrafa, faig
fotos», va aclarir la compositora i
intèrpret, que va explicar l’origen de
la seva passió per la imatge i la raó
per la qual va decidir utilitzar una
vella Polaroid. «Vaig començar serio-
sament el 1995, després de la mort
del meu marit [Smith es va casar el
1979 amb el músic Fred Sonic
Smith, amb qui va tenir dos fills]. Es-
tava esgotada, no em sentia capaç
d’expressar-me emocionalment
d’una altra manera. La Polaroid era
una manera simple i ràpida de
fer-ho. Em va ajudar a recuperar la
confiança en una etapa difícil».

La major part de les fotografies
–en blanc i negre– les va fer la can-
tant durant les gires amb la seva

banda, i hi capta «moments, un ins-
tant màgic a cada ciutat». A més a
més dels seus dibuixos, objectes per-
sonals o referits a les seves influèn-
cies culturals –Virginia Woolf, Her-
mann Hesse, Arthur Rimbaud– i car-
tes amb la seva primera parella, el
fotògraf Robert Mapplethorpe,
Smith hi mostra per primera vegada
les seves filmacions. També en blanc
i negre. També càustiques, a mig
camí entre la quotidianitat i el sur-
realisme. L’exposició combina les se-
ves pròpies pel.lícules amb les que
van sorgir al llarg de 13 anys de
col.laboració amb Jim Cohen. Sem-
pre sobre el món que envolta la roc-
kera, força menys salvatge del que
aparenta.

LA RELACIÓ AMB LES DROGUES / «No
m’agrada anar cap a l’autodestruc-
ció. De petita era molt malaltissa, la
meva mare em va salvar la vida unes
quantes vegades, i vaig decidir que
volia viure. El que m’atrau no són
les drogues ni l’excés, m’interessa
concretar les meves inquietuds. El
que m’interessava de Jimmy Hen-
drix no era la droga, sinó la seva fei-
na. Fumo, però intento tenir una re-
lació de respecte amb les drogues.
Per treballar cal estar sa. No és gens
romàntic estar malalt mentre treba-
lles.» Un treball que s’estén fins als
muntatges conceptuals.

Una sala on la seva veu es combi-
na amb el so i les imatges del mar i

on fa servir la simbologia religiosa. I
un altre petit espai fosc –on es pro-
jecta una de les seves filmacions–
amb un llit a terra, alguns llapis i un
bol ple d’arròs. Cap referència políti-
ca. «No pretenc reflectir la meva vi-
sió política, és un treball purament
estètic que per mi és l’inici d’un
diàleg amb la gent».

A l’espai central de l’exposició hi

regna el rock and roll. Velles buta-
ques i sofàs de pell, alfombres super-
posades i una guitarra elèctrica en-
dollada a uns amplificadors, envol-
tada de pedals. «Aquest és l’ambient
que hi ha a casa meva», va explicar
la cantant abans de presentar el seu
fill Jackson, que algunes tardes hi to-
carà la guitarra i dialogarà amb els
visitants de l’exposició. H

b La veterana intèrpret
presenta el seu
fill Jackson, que
també és músic
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33 Patti Smith amb Jackson, el seu fill, ahir a París.


