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Octavio Paz va pen-
sar que el seu
poema Blanco

podia ser representat. Va
deixar escrites una sèrie
d’indicacions (quatre veus,
una sense cos, joc de co-
lors, projeccions i música).
Notes del 1971 que ha re-
cuperat el polifacètic Fre-
deric Amat. Un viatge a
l’Índia el 1966 és l’origen i
inspiració del poema.
Dates i llocs. Història que
des de la distància parla
de paradisos i revolucions
perdudes. El 2008 la psi-
codèlia només pot ser una
manifestació distant, un
referent estètic amb la in-
nocència perduda.

La interpretació escèni-
ca que ha fet Amat recolza
el tantra compost per Oc-
tavio Paz, però no l’eleva a
un altre estat de percepció.
La litúrgia reverencial a
l’autor podria haver-se
desenvolupat a les fosques
–amb les veus transcen-

dents, això sí, de Lluís
Homar, Paco Ibáñez i Mario
Gas— i sense música
d’acompanyament, i l’emo-
ció i l’admiració hauria
estat la mateixa. Amat ha
creat un atractiu storybo-
ard de taques de tinta que
fixa per un instant els múl-
tiples conceptes que volen
i es transformen en el
poema. Un acte d’alta cul-
tura estètica que, en el
fons, ens posa davant el
mirall d’una sofisticada es-
terilitat. Paz va obrir noves
dimensions amb la seva
obra, Amat la pinta de co-
lors i Pascal Comelade hi
posa banda sonora. Bonic,
però només això.

Un muntatge que fa
pensar –tot i que no ho
sigui per la sincera vincu-
lació d’Amat amb el
poeta– en aquestes es-
pectaculars edicions per a
col·leccionistes de clàs-
sics de la literatura que
per augmentar la seva co-
tització artística incorpo-
ren la firma d’un artista
plàstic de renom.
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‘Blanco’ ens posa
davant el mirall
d’una sofisticada
esterilitat

LamareÀfrica

Després de mig segle de carrera,
que es diu aviat, Miriam Makeba
ha decidit acomiadar-se dels es-
cenaris amb una gira que dijous
va passar per Barcelona dins del
marc del Festival del Mil·lenni.
Mama Africa, com se la coneix
popularment, té dret a un meres-
cut descans i l’indiscutible reco-
neixement internacional com la
vocalista més important de tots
els temps sorgida del continent
negre. Un estatus que difícilment
podria conservar amb brillantor
si aquesta artista nascuda el
març de 1932 a Johannesburg in-
sistís a seguir en actiu.

La història de Miriam Makeba
és digna de pel·lícula. Amb més de
tres dècades a l’exili, la seva perso-
na s’ha convertit en un dels noms
clau en la lluita contra l’apartheid.
No ha de ser gens fàcil, doncs,
prendre la determinació de penjar
el micròfon. Però la veritat és que
en escena se l’observa esgotada,
amb evidents problemes de mobi-
litat i una veu que ha perdut bona
part de la seva agudesa. Són gan-
gues de l’ofici, llei de vida. I és un
llàstima que el Palau de la Música
no s’omplís per retre homenatge a
aquesta dona que ha convertit el
seu cant en un referent mundial
de les llibertats humanes.

A aquestes altures del segle XXI
és difícil que Mama Africa oblidi el
seu passat. La seva etapa artística
als EUA ha deixat suficient em-
premta com per bipolaritzar el

seu repertori. Makeba presenta
un espectacle de dues cares dife-
renciades, la primera procedeix
dels ritmes tradicionals del seu
país, cantants en llengua zulu i
destil·lats a ritme de soul o
rhythm’n’blues, com és el cas de
la famosíssima cançó Pata Pata. I,
per una altra banda, complemen-
ta aquests esclats coloristes amb
un seguit de balades ensucrades
cantades en anglès, com ara In
time o Africa is where my heart
lies, fruit de la seva col·laboració
amb Harry Belafonte, l’home que
la va dur de bracet a convertir-se
en el primer artista d’origen africà
a guanyar un Grammy.

Com a intèrpret melòdica

d’unes cançons que podrien for-
mar part de la banda sonora de la
dècada dels 80, Miriam Makeba
deixa molt a desitjar. Es nota que
per a ella és un estil adoptat per
una causa major, obligada per
l’entorn i les pressions del show
bussiness nord-americà. En canvi,
quan s’omple la boca amb el pro-
ducte de la seva terra, quan es
transforma, li bull la sang, li brillen
els ulls i tota ella es reanima per
seduir el públic amb temes com
Mbube, Malaika, Ibhabalazi o Pata
Pata. Escoltant-la en la seva salsa,
queda clar que no deixarà mai de
cantar. Però ara ho farà en el seu
entorn, envoltada de la gran famí-
lia de Mama Africa. ■

Miriam Makeba excel·leix quan s’acosta als productes de la seva terra ■ XAVIER BERTRAL
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