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Dos anys després de passar per 
Razzmatazz amb la seva gira 5x5, en 
què només interpretaven temes dels 
seus cinc primers discos, potser els 
més ben considerats, Simple Minds 
tornaven ahir a Barcelona per recu-
perar, en aquesta ocasió, hits de totes 
les seves eres. El grup liderat per Jim 
Kerr està embrancat des del 2013 en 
una gira de grans èxits que ahir a la 
nit el portava fins al festival Jardins 
de Pedralbes, on van repassar totes 
les seves èpoques: de l’art-pop dels 
seus inicis als anys 80 a l’stadium-
rock que els va veure tocar la fama, 
passant pels seus coquetejos amb el 
disco i l’electrònica. Una gira a punt 
d’acabar, ja que el grup pensa publi-
car un nou àlbum aquest any i sortir 
a actuar per mostrar-lo.
 Com solen fer, van arrencar 
amb l’èpica rockera de Waterfront 
–de Sparkle in the rain, el disc de 
1984 amb què van iniciar la per-
secució de la conquista del món–, 
i després van saltar al seu present 
més immediat: la nova Broken glass 
park, amb l’ímpetu ballable dels seus 
millors moments. És a dir, de temes 
com Love song, clàssic de 1981 (i clàs-
sica sintonia de Supergarcía durant 
molts anys) que es va avançar deu 
anys al dance-rock de Primal Scre-
am. Aquí la corista Sarah Brown es 
va mostrar a ple rendiment, com 
després en una versió dancey de Dan-
cing barefoot, de Patti Smith.
 Kerr havia promès sorpreses i 
n’hi va haver, perquè si en la majo-
ria de directes d’aquesta gira el re-
pertori ha estat bastant previsible, 
aquí es van despenjar amb temes no 
tan recurrents com I travel, delícia a 
l’estil de Giorgio Moroder de 1980. 
També hi va haver temes per publi-
car com Imagination i Blindfolded, tots 

dos molt rítmics. I encara que no va 
ser una sorpresa (en vista de l’entu-
siasme, la gent l’esperava), Someo-
ne somewhere (in summertime) va te-
nir gust de glòria, igual que aque-
lla cançó (composta per altres) que 
van gravar de mala gana però que 
els va procurar el seu èxit més gran 
als EUA: sí, ens referim a Don’t you 
(forget about me), de la banda sonora 
d’El club de los cinco.

Gran i eloqüent

Hi va haver algún moment baix 
(el rock adult tirant a llis de See the 
lights, per exemple), però en gene-
ral Kerr, l’hàbil guitarrista Charlie 
Burchill i la resta del grup van sa-

ber mantenir la cara amb dignitat. 
I ens vam estalviar himnes benin-
tencionats però força oblidables 
com Mandela day. En els millors mo-
ments, sobretot els dedicats al seu 
repertori dels primers anys 80, allò 
no era música grandiloqüent, sinó 
gran i, a més, eloqüent. 
 Per als bisos van reservar mate-
rial nou (gospeliana Big music, un tí-
tol que sembla una declaració d’in-
tencions) i també temes de la seva 
època més coneguda, la de mitjans 
i finals dels anys 80, la de les actua-
cions en grans estadis: Alive and kic-
king, Sanctify your love i Let it all come 
down. Llavors ja no quedava ningú 
assegut. Tothom estava, això, alive 
and kicking. H
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Retrospectiva 
amb èpica
Simple Minds van recuperar ahir a la nit a 
Barcelona la seva col·lecció de grans èxits

FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES

33 Jim Kerr, durant l’actuació de Simple Minds, ahir a la nit al Palau Reial de Pedralbes.

JULIO CARBÓ

El grup de Jim Kerr 
es va guardar per 
als bisos alguns 
himnes de la seva 
era ‘stadium-rock’

FESTIVAL A FRANÇA

5 companyies 
catalanes, a 
Avignon le Off
Cinc companyies de teatre, dansa i 
circ catalanes – Ytuquepintas, Sergi 
López i Jorge Picó, Kubik dance 
company, La Veronal i PSIRC– por-
taran els seus respectius especta-
cles a la tercera edició d’Avignon à 
la Catalane, del festival Avignon le 
Off, que congregarà unes 60 actu-
acions a la localitat francesa del 4 
al 27 de juliol, segons va anunciar 
ahir l’Institut Ramon Llull.

CONSUM CULTURAL

La música en 
directe, més 
cara a BCN
El preu mitjà de les entrades als 
concerts celebrats a Barcelona du-
rant els primers sis mesos del 2014 
és de 13,52 euros, un 13,5% més 
car que el dels celebrats a Madrid 
(11,91), segons l’informe de con-
sum cultural dut a terme per la pla-
taforma de venda d’entrades Ticke-
tea. València és la ciutat més cara 
(amb 14 euros) i Sevilla la més ba-
rata (10 euros).


