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Federiconohi va assistir,
hi va serLorca

Francesc Peirón

Patti Smith, durant el recital de la Fundació García Lorca

EL MIRADOR

Federico García Lorca va cele-
brar la nit d’aquest 5 de juny el
seu 115è aniversari. El va festejar
a Nova York, ciutat que va con-
vertir en poemari
després de l’ante-
rior estada, el 1929.

En aquests temps
convulsos, Federico
no va assistir a la re-
vetlla, per raons òb-
vies, convocada a la
sala Bowery Ballro-
om, plena de gom a
gom, amb el cartell
de “tot venut”. Però
Lorca, el seu vers, la
seva veu, la seva pa-
raula, va ser present
gràcies a l’amfitrio-
na, una Patti Smith
lliurada a la causa
lorquiana, irònica,
mordaç, sarcàstica,
desposseïda de la
seva timidesa, diver-
tida, rebel, reivindi-
cativa, contestatà-
ria, energètica en la
seva música i gam-
berra.

El seu vandalis-
me juvenil, als 66
anys, va demostrar
que el punk, del
qual va exercir de
padrina, és molt
més que un vestuari
per a pijos una vega-
da s’ha diluït l’ame-
naça antisistema. El
punk era una algu-
na cosa més. Va ser una actitud
contra el poder i els poderosos
que no ha sabut captar la mostra
que elMetropolitanMuseumde-
dica a “aquesta moda”.

Una altra exposició ha permès
que aquesta primavera tornés al
seu bressol el manuscrit de
Poeta en Nueva York. La cirereta
d’aquesta commemoració la va
posar Patti Smith, i amics.

Va sostenir sobre l’escenari
que aquesta creació del granadí
compon “un llibre molt americà,

escrit per algú que no tenia lliber-
tat al seu país però que va saber
oferir una visió especial, des de
dins de la ciutat”.

“Aquests poemes són una fi-

nestra a la llibertat”, va insistir.
El seu autor, perseguit per les se-
ves idees i per ser homosexual,
va morir per culpa de la intole-
rància. “Que no ens facin callar”,
va pregonar en citar García Lor-
ca com un precedent de les Pus-
sy Riot, a la presó a Rússia –va
assistir al passi del seu documen-

tal abans de prota-
gonitzar la
vetllada– o dels jo-
ves perseguits a
Turquia.

“DeixemqueLor-
ca parli”. Llavors va
donar pas a la lectu-
ra de Poeta en Nue-
va York. Entre els
convidats hi va ha-
ver gent reconegu-
da, com el poeta
JohnGiorno o la ne-
boda de l’homenat-
jat, Laura García
Lorca –“té els seus
ulls i la seva matei-
xa sang”–, que va re-
citar uns versos que
el seu oncle va dedi-
car a Margarida
Xirgu.

També n’hi va ha-
ver d’altres de
menys mediàtics.
AdamNichols, artis-
ta que va conèixer
en un vagó del me-
tro –“anava llegint
el meu llibre”–, va
obrir la sessió amb
Vaca. O Claire
Hatfield, amb la
qual va forjar amis-
tat després de rebut-
jar-la. “Ens vam
creuar al carrer i

em va demanar de fer-me una fo-
to. Naturalment li vaig dir que
no. L’endemà la vaig trobar de
nou i vaig tenir la sensació que ha-
via estat tota la nit esperant-me”.

Entre poesies, i unaminiactua-
ció d’Oliver Ray, amb el qual
Patti Smith va fer el viatge inicià-
tic a Huerta de San Vicente el
1998, la casa museu del poeta on
li va cantar per primera vegada,
la rockera va engegar amb la se-
va cançó d’obertura: Wing.

Al cap de pocs minuts –“vaig
al lavabo i tot això”– va encarar
el concert amb la banda, en la
qual va participar al teclat en al-
guns temes “una de les meves bo-
nes amigues, la meva filla Jesse
Smith”. L’auditori es va rendir a
la interpretació de mítiques can-
çons de la cantautora, com April
fool o Wild leaves, a una versió
d’Eddie Cochran i a la rematada
amb una poderosa People have
the power, el poder del poble.

No va deixar l’escenari sense
un Happy birthday, dear Lorca,
entonat per la concurrència. I el
recitat d’un dels poemes propis,
el seu regal personal.c

ELENA DEL RIVERO

Patti Smith assoleix
un ple total a la seva
festa novaiorquesa pel
115è aniversari del
poeta granadí
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ElMercat trampeja
les retalladesamb
JérômeBell iRosas
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Mercat de les Flors se les ha
empescat per no acabar llan-
çant la tovallola després de la
destralada del ministeri (d’1,3
milions d’euros el 2010 a
363.500 el 2013) i la incertesa
de la Generalitat. Sort que
l’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat que ho compensarà
ambel fons de capitalitat: passa-
rà d’aportar 1,3 a 2 milions, el
59% dels ajuts previstos per al
2013. Així, encara que lluny del
creixement traçat en el contrac-
te-programa, el Mercat manté
la dignitat de cara a la tempora-
da 2013-2014. Amb imaginació.
Per començar, en lloc deDan-

salona, el Mercat munta aquest
Grec una finestra internacional
per a programadors europeus,
amb 10 espectacles de dansa ca-
talana, 7 d’ells escollits pels ma-
teixos programadors entre un
centenar de propostes. I alesho-
res, la casa de la dansa barcelo-
nina donarà a escollir amb vota-
ció per internet quin d’aquests
muntatges obrirà la pròxima
temporada. Una estrena que es
veurà a la sala OriolMartorell o
la Pina Bausch, atès que la prin-
cipal estarà en reformes per ins-
tal·lar-hi un tallafoc.

Francesc Casadesús, el direc-
tor del centre, va anticipar ahir
moments cabdals de la propera
programació, com el de Jérôme
Bell amb l’emocionant solo Cé-
dric Andrieux sobre la memòria
de la dansa;LoReal d’Israel Gal-
ván, coproducció amb el Teatro
Real, on va registrar desercions;
L’esperança de vida d’una llebre,
de Mal Pelo, amb text d’Erri de
Luca; la reposició de Capricis
d’Àngels Margarit; la Compañía
Nacional de Danza amb una co-
reografia de Marcos Morau (a
petició del Mercat), i ni més ni
menys que la peça de repertori
Drumming de la companyia Ro-
sas, que ha permès que percus-
sionistes de l’Esmuc interpretin
la música de Steve Reich.
Casadesús està satisfet amb la

temporada que acaba, “nodrida
d’èxits artístics”, amb compa-
nyies per les quals el Mercat va
apostar i ara esclaten (Roberto
Olivan, Blai Mateu, Roser Ló-
pez, La Veronal), si bé va haver
de cancel·lar perles irrecupera-
bles comWilliam Forsythe. I tot
i que es va reduir en 11.000 l’ofer-
ta de butaques, l’ocupació va
créixer fins al 75%, amb èxit de
la tarifa jove dels divendres, a 10
euros. Ah, i l’aposta per artistes
catalans ha funcionat: 70% de
les funcions i 60% del públic.c


