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ratura
botiga, convençuts que el vi-
nil que acabaven d’adquirir
estava, en realitat, mal prem-
sat. Tot i que sovint s’ha con-
siderat ‘Metal machine mu-
sic’ un atac a RCA, o simple-
ment una presa de pèl, Reed
sempre va defensar el con-
cepte de l’àlbum, venerat
tanmateix pels músics expe-
rimentals més extrems.

1976
‘Coney Island’. Després del
disc més provocador de tota
la seva carrera, Reed va tor-
nar a sorprendre amb un tre-
ball ple de cançons belles i
pausades: ‘Coney Island, ba-
by’, que ens mostrava un
Reed en plena forma en te-
màtiques com l’amor. El final

de dèca-

da, poc temps des-
prés, el va viure amb
discos no tan po-
pulars, però, molts
dels quals, en-
cara a reivindi-
car, com ara
‘Street Hassle’
(1978), amb
picada
d’ullet en
el títol i la
portada
al Lou
Reed

urbà
d’uns quants

anys ençà, i ‘The bells’
(1979), amb participació del
trompetista Don Cherry.

1989
‘New York’. Tot i que Reed no
va deixar de fer discos durant
els anys vuitanta (n’hi ha de
prou estimables, com ara ‘New

sensa-

tio-
ns’ i
‘Mi-
stri-
al’),
el
disc

conceptual que va dedicar
l’any 1989 a Nova York va ser
rebut com un autèntic disc de
retorn. L’últim Reed veritable-
ment magistral juntament
amb ‘Magic and loss’ (1992) i el
retrobament amb John Cale en
forma d’homenatge a Warhol
(‘Songs from Drella’, 1990),
que va precipitar una reunió
efímera –i atropellada– de la
Velvet Underground.

2011
‘Lulu’. No deixa de ser curiós, i
força representatiu del seu ta-
rannà, que el seu últim disc
hagi estat un duo amb Metalli-
ca, rebut amb fredor pels fans
de l’un i dels altres.

Molts fans van
retornar ‘Metal
machine music’
convençuts que
el vinil estava
mal premsat

La connexió de Lou Reed
amb Catalunya es remun-
ta al 1975, en què va oferir
un llegendari concert al
Palau d’Esports de Barce-
lona. Llavors encara ac-
tuava la censura franquis-
ta i no se li va permetre
cantar alguns temes, com
ara Heroin. D’aleshores
ençà, el cantant va visitar
sovint Catalunya, i sem-
pre va mostrar el seu
coneixement i la seva ad-
miració per la literatura i
la poesia catalanes.

La mostra més clara
d’aquest coneixement de
la nostra poesia per part
del cantant va ser el recital
que Patti Smith, Laurie
Anderson (la seva dona) i

ell mateix van fer els dies
23 i 24 de març del 2007 a
Nova York, amb textos
traduïts a l’anglès de Josep
Carner, Maria Antònia
Salvà, Miquel Martí i Pol,
Carles Riba, Pere Gimfer-
rer, Gabriel Ferrater, Ma-
ria Mercè Marçal i Blai Bo-
net. Els recitals els va orga-
nitzar l’Institut Ramon
Llull en el marc d’una set-
mana de promoció de la
cultura catalana a Nova
York, coincidint amb l’ex-
posició d’art català que es
va fer al Metropolitan.

Un any després, Lou
Reed va tornar a reivindi-

car la poesia catalana,
aquest cop a Barcelona, en
el marc del festival literari
Kosmopolis del Centre de
Cultura Contemporània.
Aleshores va presentar el
seu llibre Travessa el foc.

El mes de desembre
passat, Reed va sorpren-
dre tothom a la seva pàgi-
na de Facebook amb la pu-
blicació d’una caricatura
seva en què apareixia amb
barretina i de fons un pai-
satge que recordava la si-
lueta de la muntanya de
Montserrat. La imatge és
del dissenyador gràfic ca-
talà Xavier Boronat. ■

Lou Reed, que venia sovint a Catalunya, era un
fervent coneixedor i defensor de la poesia catalana
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Lou Reed, l’any 2008, quan va participar en festival de literatura Kosmopolis al CCCB ■ CRISTINA CALDERER / ARXIU AVUI

El 2007 Reed va
recitar poetes
catalans a Nova
York, amb Laurie
Anderson i Patti
Smith

Quan finalment ahir al
vespre es va confirmar la
mort de Lou Reed, les xar-
xes socials es van omplir
de reaccions per la desapa-
rició del cantant. La banda
de rock britànic The Who

li va desitjar un “passeig
pel costat pacífic”, al·lu-
dint així a una de les can-
çons més cèlebres de
Reed. També la cantant
britànica Marianne Faith-
full, una altra de les muses
de la música dels seixanta,
va lamentar la mort de
Lou Reed, i el va qualificar
de “gran amic, gran músic,
gran escriptor i gran líder
musical”. “Era un dels mú-
sics més intel·ligents que
he conegut i un gran gui-

tarrista. Al meu parer, era
un geni. Cançons com ara
Perfect day i Sweet Jane
viuran per sempre.” L’es-
criptor Salman Rushdie
va dir: “El meu amic ha
arribat al final de la seva
cançó, que trist. Però, mi-
ra, sempre faràs un pas-
seig pel costat salvatge de
la vida. Sempre serà un dia
perfecte.”

L’actor i còmic Ricky
Gervais va escriure a Twit-
ter: “Lou Reed, un dels

grans artistes del nostre
temps.”

Per la seva banda, Josep
Bargalló, exconseller en
cap i exdirector de l’Insti-
tut Ramon Llull, va desta-
car la implicació de Reed
amb la cultura catalana.

A l’hora de tancar
aquesta edició, s’esperava
un comunicat oficial sobre
la mort de Reed, que des-
prés de moltes especula-
cions va ser confirmada
pel seu agent literari. ■

Consternació i
mostres d’admiració
per la desaparició
del músic

Gran artista del nostre temps
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