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recomanats

Sovint actua en grans festi-
vals,acompanyadaper laten-
sió elèctrica de la banda.
Tambééscapaçd’omplir l’es-
cenari totasolaperrecitarpo-
esia. I avui Patti Smith passa
pel Festival del Mil·lenni de
Barcelona en format de trio
acústic, amb lacomplicitatde
dos músics de confiança: el
guitarristaLennyKaye ielba-
teria Jay Dee Daugherty.
Quantal repertori, la cantant
ipoetessanord-americanaté
proumaterial per sorprendre
l’espectador més exigent.
FESTIVALDELMIL·LENNI:PATTI

SMITH.PALAUDELAMÚSICA:21H,

32-58€.

MÚSICA

EXPOSICIÓ

MÚSICA I POESIA

CONFERÈNCIA

Casasses, Comelade i Salvat-Papasseit

El flamenc i Catalunya

Ciència i art en el tèxtil

El MuseuMarítim explora les connexions entre ciència,
art i tecnologia en el món del tèxtil. L’exposició és una
mostra didàctica sobre les principals innovacions aplica-
des al disseny i la fabricació de roba. ‘FUTUROTEXTILES’.

MUSEUMARÍTIMDEBARCELONA: DE 10A20H, 5 €.

El trio acústic dePatti Smith

Pascal Comelade i Enric Casas-
ses fan un concert únic d’ho-
menatge a Joan Salvat-Papas-
seit, en el marc de l’exposició
Poetaavantguardistacatalà.
L’actuació també es podrà se-
guir a través de la web de
l’Arts SantaMònica. ‘A SALVAT-

PAPASSEIT’. ARTS SANTAMÒNICA

(ESPAI BALCÓ): 19H, GRATUÏT.

Francisco Hidalgo, creador i director del Festival d’Art
Flamenc de Catalunya del 1984 al 2003, defensa la im-
portància que ha tingut i que encara té el flamenc a ca-
sa nostra. ‘EL FLAMENC I CATALUNYA,UNARELACIÓMÉSQUE

CENTENÀRIA’. CAIXAFORUMDEBARCELONA: 19H, 2 €.

CRÒNICA
MÚSICA

Senyores i senyors,
‘jesuisunsnob’!

Angélica Liddell baixa a l’infern del feminicidi de Ciudad Juárez

‘Lacasadelafuerza’
TEATRELLIURE:MONTJUÏC

19defebrer

Ser esnob, deixar-se portar sense pre-
judicis pel queés inclassificable. Seres-
nob, acceptar el repte del tempsmort
en un escenari. Ser esnob, ficar-se en
unespectacle d’Angélica Liddell comsi
fosuncubdeRubikques’hade resoldre
enquatre hores. Ser esnob i trobar en-
treunacascadaobsessivade “¡fill depu-
ta!” literatura de l’ànima ferida. Ser es-
nob i pensarquehihaamagadaunaes-
tructuraclàssica–gairebésimfònica–en
el caos fragmentat de La casa de la
fuerza. Ser esnob i sentir queen l’auto-
laceracióhihamésmisticismedel sofri-
mentquebuidaprovocacióperesquer-
dar la paciènciad’unpúblicmur.

Ser esnob i gaudir amb l’estranya
coherència d’amalgamar enunamatei-
xa dimensió dramàtica la cursileria pop
d’AmaiaMontero amb la desesperació
de Jacques Brel i els boleros guerrillers
de Paquita la del Barrio i els seus furi-
osos al·legats antimasclistes; les ran-
xeres de trinxera entre homes i dones
delsmariachisde l’Orquestra Solís amb
la perfecció de Bach tocat per Glenn
Gould i la irreal veu de contratenor de
Paul de Nut cantant en directe el Cum
dederit dilectis suis somnumdeVivaldi
mentre s’acompanya al violoncel; la
força bruta d’un artista del titanisme
físic –rendit al final comGulliver a Lil·li-
put– amb el desencís sobre la virilitat
de Les tres germanes de Txèkhov; la
solitud d’una enquistada guerra tele-

visada aVenècia amb cites de Thomas
Mannambel testimoni viu i sagnant de
les dones de Ciudad Juárez, evocant la
visió apocalíptica de Roberto Bolaño,
confirmant la clarividència d’ÀlexRigo-
la en el seu 2666.

I enmig d’aquest concert de lletres
que parlen de dolor –de malgastar la
vida estimant quan només ens espe-
ra la solitud–, l’esnob encara té temps
d’imaginar quadres: estampes barro-
ques sacres o mitològiques o al·luci-
nacions del fals paradís de Paul Gau-
guin. Una altra història cultural del
sofriment.

Un gran retaule dedicat a l’extenu-
ació física per dopar la cremor emocio-
nal de no sentir-se estimat. Un retau-
le contemporani que ambun llenguat-
gebrutal –nogaire llunyàde lamolt ex-
plícita narrativa visual del barroc–
reprodueix la mateixa estructura
d’aquest element sacre. Portat al ter-
ritori del que és profà –fins allà on la
desesperació humana està allunyada
d’allò sagrat–, Liddell aixeca unmonu-
mental objecte dramàtic d’estricta si-
metria sobre tres cossos que es relaci-
onenambunaltre de central dedicat al
sofriment personal de l’autora.

Els dos laterals (la primera i la terce-
ra seqüència de La casa de la fuerza)
parlen d’un dolor col·lectiu. En els tres,
la donaés l’única i dolguda protagonis-
ta, i el seumissatge és un evangeli de
la derrota que només a través de la
propagació de la debilitat pot confiar
en la seva salvació. Una invisible mis-
sió alliberadora que cau sobre la huma-
nitat com la capa de sutge que queda
després de caure extenuats per la ne-
gra càrrega del dolor.
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ARA QUE NO S’OFENGUI NINGÚ
JUANJO SÁEZ
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Escriptor i periodista francès, l’humor negre i la ironia qua-
si patafísica d’Alphonse Allais (1854-1905) són reivindi-
cats per partida doble gràcies a l’aparició deFumisme (L’Al-
bí) i El Capitán Cap. Sus aventuras, sus ideas y sus breba-
jes (Berenice). Dues grans recuperacions!

Tornaundels precursors de les avantguardes

MetroGoldwynMayerpreparaun remakedeRobocop, pel·lí-
cula dirigida per Paul Verhoeven l’any 1987. En unprincipi
se n’havia d’encarregar DarrenAronofsky, que acaba d’es-
trenarCisnenegro, però finalmentnoseràell el director de
lanovaversió. Qui s’atrevirà a capitanejar el projecte?

Unanova versió de ‘Robocop’

LesveusdeBjörk i OmarSouleymansónde lesmésparticu-
lars i personals del panoramamusical dels últims anys. L’ar-
tista islandesa i elmúsic siri acaben d’enregistrar una can-
çó pop ambelements orientals no prefabricats.

Col·laboració entre Björk i Omar Souleyman

Liddell (Figueres, 1966) considera que la indignació és l’única via
possible de fer front a la barbàrie. JULIO CALVO

E. MAPPLETHORPE


