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Patti Smith, ahir a la nit al Palau de laMúsica, acompanyada de l’incombustible guitarrista LennyKaye

Quan una artista d’una certa edat
presenta disc en una gira, el pú-
blic, mentre escolta amb cortesia
els temes nous , espera impacient
que sonin els superèxits de sem-
pre. El que no sol passar és que
els espectadors es passin el con-
cert esperant que l’estrella canti
un tema concret del nou disc i
que aquest no aparegui ni per ca-
sualitat. Això és el que va viure
ahir a la nit el públic que assistia
al concert de Patti Smith al Palau
de la Música, perquè l’artista
nord-americana ha decidit no
cantar en aquesta gira el tema
Amerigo, potser el millor que ha
compost des del disc Horses.
Però la poetessa creuprobable-

ment que es pot permetre l’omis-
sió per la senzilla raó que la resta
dels nous temes no desentonen
amb els seus himnes dels setanta.
I això és així, clar que sí. Tot just
començar, després d’una intro-
ducció amb Dancing barefoot, ja
va sonar April fool, un homenat-
ge a l’amor nòmada de joventut
que evoca els seus dies a Nova
York a través de Robert Mapple-
thorpe. I, també del nou disc, va
interpretar This is the girl, el seu
homenatge soul a Amy Wine-
house. Va ser un altre dels mo-
ments màgics de la nit.
N’hi va haver uns quants més,

com la reinterpretació deBecause
the night oRedondo Beach –la his-
tòria del suïcidi al mar d’una jove
lesbiana que ha discutit amb la se-
va parella– en virtuosa execució
acústica a càrrec de la banda for-
mada pels seus músics, fills i
amics de sempre. És reconfortant
a hores d’ara veure una estrella
del punk envoltada de membres
de la seva banda original com són
Lenny Kaye o Jay Dee
Daugherty. Potser als setanta no
ho sospitaven, però sí que hi ha-
via futur. Almenys per a ells.
Als seus 65 anys, no li falten re-

cursos a Patti Smith, ahir simpàti-
ca, ballarina i fins i tot sexi, per
convertir un concert en un sotrac
emocional. La novetat és que ara,
després de quatre dècades de car-
rera, és més a prop que mai
d’aconseguir convertir les seves
actuacions en aquell ball del di-
moni que és el capítol culminant
de la novel·la de Mikhaïl Bulgà-
kov El mestre i Margarida, una

de les lectures preferides de la po-
etessa americana.
De fet, el títol del seu nou disc,

Banga, és una referència a la
novel·la, ja que aquest és el nom
del gos que acompanya Ponç Pi-
lat mentre aquest espera dos mil
anys per tenir l’oportunitat d’ex-
plicar-se davant de Jesucrist.
Smith procedeix en els con-

certs com la Margarida que a la
novel·la accepta ser la parella de
ball del Diable. Aquesta hi acce-
dia a canvi d’un doble favor: la sal-
vació del seu Mestre i que li per-
metessin confraternitzar amb els
personatgesmaleïts de la història.
Rimbaud, Mapplethorpe, Wine-
house o Bolaño són els maleïts de
Patti Smith, els que compareixen
en aquelarres com el d’ahir.
Una celebració més de poesia

que de rock, pel fet que la inter-
pretació fos acústica i que l’audi-
ència estigués còmodament asse-
guda a les butaques. No es van
sentir ahir, com la setmana passa-
da a Madrid, crits de “Patti, go
electric!”. Aplaudiments sí,
molts aplaudiments, fruit d’una
connexió gairebé mística de l’ar-
tista amb el seu públic. El Diable
va visitar Barcelona acompanya-

da de la Margarida més esparra-
cada. El regal de l’artista a la ciu-
tat va ser una descomunal inter-
pretació de Horses enllaçada
amb el seu himne Gloria, que va
baixar a ballar a la platea rodeja-
da dels seus admiradors. També
va tenir el detall de dedicar un te-
ma a GayMercader, el promotor
que la va portar per primera ve-
gada a Catalunya. Recordem, el
mític concert del 76 a Badalona.
Arrenca amb molt bon peu

aquest Festival Mil·lenni, entos-
sudit a sobreviure. En la seva lite-
rària visita al Moscou dels anys
trenta, el diable deBulgàkovmar-
tiritzava els buròcrates que gover-
naven el món de la cultura. Fa
por imaginar-se el destí que hau-
ria tingut a les seves mans algun
funcionari que s’hagués atrevit a
foragitar el públic dels teatres
mitjançant una incomprensible
pujada d’impostos.c

Barcelona

El seu regal va ser un
descomunal ‘Horses’
enllaçat amb una
‘Gloria’ que va baixar
a ballar a la platea
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L’Acadèmia de les Arts i
les Ciències del Fla-
menc ha iniciat el seu

camí. En la seva presentació
barcelonina, que va tenir lloc la
setmana passada al Tablao El
Cordobés, el president i princi-
pal impulsor de la iniciativa,
Luis Adame, va estar acompa-
nyat de destacats membres de
l’Acadèmia: veterans artistes fla-
mencs com Fosforito, Matilde
Coral o Cristina Hoyos, i altres
demoltmés joves comFarruqui-
to, Juan de Juanes i PastoraGal-
ván. La novaAcadèmia, d’entra-
da, i com a tarja de presentació,

posarà en marxa a Barcelona
dos cicles en col·laboració amb
el Tablao Cordobés: Con Sa-
bicas en la memoria (deu con-
certs de guitarra que inclouen
tres àmbits: El real present, La
guitarra i el seu futur i Els mes-
tres) i un segon dedicat íntegra-
ment al ball, Con Carmen
Amaya en la memoria, que tin-
drà com a principal protagonis-
ta Pastora Galván.
L’objectiu de l’Acadèmia de

le Arts i les Ciències del Fla-
menc, segons va explicar
Adame, no és sinó “la cohesió
d’energies”. Entre els principis
que la inspiren hi ha la necessi-
tat que els qui estimen aquest
art s’obliguin a un exercici d’or-

dre que converteixi l’Acadèmia
en un instrument útil.
El regal afegit en la presenta-

ció va ser una brillant actuació
de tres delsmillors bailaores fla-
mencs de l’actualitat. Alfonso
Losa va talonejar com una tem-
pesta alternant arravataments
amb calmes i portant la intensi-
tat del seu ball al límit. José
Maya va resultar elegant, fort,
molt tècnic, però quan es va
exaltar va vessar de tempera-
ment i saber. I, per la seva ban-
da, Antonio el Farru, un dels pi-
lars de la dinastia dels Farru-
cos, va impressionar amb una
bona actuació en què va desta-
car el seu bon taconeo, amés de
la seva gran expressivitat. c
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Demà arriba a les llibreries El
tango de la Guardia Vieja, la
novel·la més ambiciosa d’Artu-
ro Pérez-Reverte. “Vaig trigar
mésde 20 anys a escriure-la per-
què em faltaven canes i experi-
ència”, diu l’escriptor enuna en-
trevista demà al suplementCul-
tura/s de La Vanguardia. La va
començar el 1989, es va enca-
llar, la va apartar per fer El club
Dumas, i després hi va tornar.
És una història d’amor i intri-

ga en tres temps: els anys vint, a
bord d’un transatlàntic i a Bue-
nos Aires; els anys trenta, a una
Costa Blava plena de refugiats
espanyols; i els seixanta, a Sor-

rento, durant un torneig inter-
nacional d’escacs.
“En aquesta novel·la aparei-

xen ingredients habituals de la
meva obra, com l’aventura i els
escacs, però el que m’interessa-
va és la història d’amor que s’hi
planteja”, explica Pérez-Rever-
te. Mentre escrivia, l’autor de
Cartagena ha desenvolupat un
experiment: mostrar pública-
ment les incògnites i dubtes
que s’anaven plantejant en el
seu procés de treball. Per això
va utilitzar un blog (novelaen-
construccion.com) on ha rela-
tat des dels seus viatges d’inves-
tigació fins a pàgines de diàleg o
anotacions sobre el guarda-ro-
ba dels protagonistes.c
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La nova institució es presenta a Barcelona
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La poetessa del punk torna a submergir el públic barceloní en una experiència
mística; el FestivalMil·lenni hi va posar la sala, i ella, l’amor i el maleïdisme
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