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La formació
dels Stones
del 69, Watts,
Taylor, Wyman,
Richards i
Jagger, amb
l’emblemàtica
coberta de
‘Stycky fingers’

Mirador Andreu
Gomila

Dues
comèdies Fer riure, vet aquí el gran di-

lema. Fer riure amb elegàn-
cia, dient coses, tocant vora-

vius. Aquesta era la gran premissa
d’un dels grans clowns de la lite-
ratura moderna, Oscar Wilde, que
aprofitava la mínima ocasió per
fotre’s dels anglesos. L’alta comè-
dia. No cal dir que portar a escena
qualsevol obra de l’irlandès és di-
ficilíssim. Aquelles frases pu-

nyents, brillants, en boca d’un
actor en hores baixes són un des-
astre, ja que perden qualsevol
deix de lluentor i semblen banals.

Un marit ideal és inferior a,
per exemple, El ventall de lady
Windermere. Feta pels mateixos
actors i dirigida pel mateix direc-
tor, la distància entre el que
podem veure al Goya i el que
vam veure al TNC és gairebé

abismal. La causa? Potser creure
que pots fer Wilde d’ofici.

Una cosa ben diferent és Bou-
levard, de Carol López. Sembla
com si a l’autora, després de l’èxit
de Germanes, li haguessin reco-
manat, via empresarial, que havia
de fer una alta comèdia. I ella,
intel·ligent, ha escrit i muntat la
comèdia d’una comèdia. Si Wilde
explica les intimitats de la classe

dirigent anglesa, López relata les
misèries d’un grup d’actors. És
molt Albee, molt americana, però
amb els estímuls locals impres-
cindibles perquè una obra de tea-
tre de tall còmic tingui èxit allà on
es representa. López, a més, treu
ferro a moltes situacions dramà-
tiques que envolten el món del
teatre. “This is show business”,
canten els actors al final.

curs ascendent i directe i
ens elevaríem encara més
amunt i més enllà. Però no
se sap mai. El tour dels Ro-
lling Stones va començar a
la costa oest poc menys de
tres mesos després del Fes-
tival de Woodstock. Els que
vam ser a Woodstock, així
com els simpatitzants –un
nombre encara molt més
gran–, vam ser coneguts
com la nació Woodstock,
una expressió atribuïda a
Abbie Hoffman, l’activista
yippie. Hoffman va visitar
els Stones al backstage de

Chicago per demanar-los
diners en préstec. Va ser
rebutjat i va sortir queixós
cridant-los «Colla de nacio-
nalistes culturals»”.

Get yer ya-ya’s out! s’ini-
cia amb la vibrant Jumpin’
Jack Flash, continua amb
Carol –de Chuck Berry— i
té moments àlgids amb
Sympathy for the devil,
Honky tonk women i Street
fighting man. Quaranta
anys després, el miracle és
que els Stones puguin man-
tenir –i fins i tot millorar– el
seu apoteòsic directe. ■

Chuck Berry, Little Ri-
chard i del blues americà.
Russell ens diu que la inva-
sió britànica, a més, va re-
vitalitzar un rock and roll
americà que s’havia tornat
tou i flàccid fins que el coet
de Bob Dylan el va fer re-
néixer líricament, social-
ment i elèctricament: “Al-
guns diuen que el va rein-
ventar. Per als que estàvem
reunits al Madison Square
Garden no hi havia cap raó
per creure que nosaltres,
amb la nostra música, no
continuaríem el nostre

L’equip de filmació de ‘Gimme Shelter’, David i Albert Maysles, amb Jagger i Watts el 1970 ■ REUTERS

La gira del 1969
venia precedida
pel concert
massiu de Hyde
Park per la mort
de Brian Jones

El fotògraf Ethan Russell va captar la comunió entre els Stones
i el públic en els concerts del Madison Square Garden ■ E.R.

Diferents moments de la gira i Richards amb la dona i la filla el 1969 ■ ETHAN RUSSELL / AP

No tot van ser flors i violes en
l’arribada dels Stones a Amè-
rica. El grup havia passat els
primers terratrèmols quan
Jagger, Richards i Brian Jones
van ser detinguts i condem-
nats per consum de drogues.
L’escàndol venia precedit per
altres persecucions a estrelles
de la música, com els Beatles.
La situació de Jones, amb su-
maris oberts i una condició fí-
sica i psíquica complicada, va
dur el grup a plantejar-se la
seva substitució pel guitarris-
ta Mick Taylor de cara a la gira
americana del 69. Després de
notificar-l’hi, i enmig a l’espi-
ral d’excessos amfetamínics,
Jones apareixeria mort a la
piscina de la seva mansió. La
seva dona se n’havia anat amb
Keith Richards i Jones no va
saber gestionar la popularitat
i els canvis. Es va ofegar en
l’èxit. Com a homenatge al ca-
rismàtic músic, els Stones van
convocar un macroconcert
gratuït al Hyde Park londi-
nenc, al qual van assistir mig
milió de persones. La versió
de Lady Jane entre els pètals
de rosa que anaven llençant
sobre els espectadors és un
dels moments de glòria de la
història del rock. L’accidenta-
da trajectòria del grup es tro-
baria, mesos després de Hyde
Park i de la multitudinària
gira, un altre episodi compli-
cat, l’assassinat d’un especta-
dor al Festival d’Altamont –de-
sembre del 69 –per part dels
Àngels de l’Infern, contractats
com a servei d’ordre pels Sto-
nes. La llegenda negra tocava
fons i la parafernàlia pacifista
patia una de les primeres
constatacions de la realitat.

Un moment dolç
entre la mort de
Jones i Altamont


