


«UM C��É»

Se alguma vez quiseres procurar Patti Smith na tua cidade, fá-lo num café 
de charme. Pode ser a qualquer hora. Se vires ao fundo uma mulher só, 
de botas e casaco preto, com uma longa cabeleira grisalha e um gorro de 
lã, é provável que a tenhas encontrado. Estará certamente concentrada 
no seu caderno cheio de rabiscos e coisas escritas, com um exemplar 
de Les Illuminations, do seu amado Arthur Rimbaud, em cima da mesa, escre-
vendo e recordando algum ente querido, perdida nos seus pensamentos 
e recordações, organizando-se e pensando que livro a acompanhará na 
próxima viagem. Encontrá-la-ás a tomar notas, num guardanapo de papel, 
sobre aquilo de que falará numa conferência, talvez sobre uma ideia ou um 
sonho. Quem sabe, estará a trabalhar no seu próximo romance… Acontece que, 
se tiver acabado de pedir o segundo café, e depois se tiver levantado para 
pagar e esquecido o casaco preto, é, sem dúvida, Patti Smith.
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SE OUV��ES � NOME
DE P���� �MI���..

Talvez a primeira coisa que te venha à cabeça seja o sucesso Because the 

Night, que, mais de quarenta anos após o seu lançamento, continua a deixar 
marca. Ou talvez escutes mentalmente o ritmo raivoso e em crescendo, 
e as palavras «horses, horses, horses, horses» de Land, a canção de mais de nove 
minutos que encerra o seu primeiro disco.

Recordarás, certamente, os primeiros versos com que arranca Gloria: 

«In  Excelsis Deo», e o seu poderoso refrão final. O nome «Patti Smith» pode 
mesmo conduzir-te a This is the Girl, do seu décimo disco, Banga, uma melan-
cólica canção-poema dedicada a Amy Winehouse, uma homenagem para 
manter vivos os que partem cedo demais. Talvez mergulhes no tristíssimo 
My Madrigal, do disco Gone Again, em que canta, não a perda de Fred, seu 
marido, mas o reencontro com ele depois da morte, numa dolorosa melodia 
para piano e violino.

DE P���� �MI���..
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É provável que ouvires falar de Patti Smith te leve ao enérgico grito de People 

Have the Power, canção de tom ativista, com os punhos bem levantados, um 
tributo ao povo que se revolta, soberano, e que toma o controlo, um grito 
com que, ainda hoje, termina muitos dos seus concertos. É possível que  
te faça regressar a estas canções que nos marcaram, ou que te marcarão a ti  
a partir de agora. São canções que penetram os ossos e permanecerão vivas, 
independentemente da passagem do tempo.

Haverá um grupo vasto de pessoas que, ao pensarem em Patti Smith, hão de 
enveredar por aquele maravilhoso Apenas Miúdos, livro que dedicou à memória  
do seu eterno amigo e companheiro Robert Mapplethorpe, ou regressarão 
à road trip, real, onírica e incansável, em busca das cafetarias e referências 
bibliográficas do seu romance M Train. Talvez chegues aos poemários, escritos 
e publicados durante os anos 70 numa Nova Iorque fervilhando de poetas, 
músicos e boémios que inf luenciaram irremediavelmente a sua carreira 
artística.

Ou talvez estejas neste momento a descobrir Patti Smith, e seria fantástico  
se o fizesses através deste livro. Seja qual for o caso, este é um tributo (com 
uma cobertura extra de afeto e admiração) que viaja por momentos-chave, 
influências, notas e discos que formam parte da história de Patti Smith,  
uma história que ainda continua e que, tenho a certeza, perdurará até que  
o Universo trate de implodir mais uma vez.
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P E TE R  �� N
C �M E S � � � � A� �NA

Para poder compreender que o estado natural de Patti Smith 
é vaguear entre várias realidades, entre sonhos, 

livros, recordações e canções, é necessário conhecer 
a semente de tudo isto.  A nossa protagonista adora as recordações 

de uma infância que passou, em grande parte, doente 
e completamente certa de que nunca, nunca, viria a ser adulta.
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Assim, a mãe ensinou-a a ler e inculcou nela uma profunda tradição religiosa: 
desde então, todas as noites, Patti Smith reza as suas orações, que, ao princípio,  
se dirigiam a esse Deus católico lá de cima, a quem pedia coisas e enchia  
de perguntas, mas que agora dedica aos seus mortos.

Grant, pai de Patti, semeou nela outras formas de ver a realidade: através  
da ficção científica, questionando a sua própria existência, levando-a com  
ele quando procurava OVNI e a visitar museus, para descobrir grandes  
pintores como Picasso e Modigliani, que teriam grande impacto na jovem 
Patti.
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Escarlatina, papeira, pneumonia e outras doenças obrigaram Patti a ficar 
de cama durante a sua meninice, coisa a que parecia estar predestinada, pois 
teimou em nascer a 30 de dezembro, durante o maior nevão que caiu em 
Chicago no ano de 1946. Se tivesse nascido um único dia depois, teriam 
oferecido à mãe um frigorífico, cortesia do hospital. Mas Patti Smith não 
pôde esperar.

Assim, imagino Beverly a chegar a casa sem frigorífico novo, mas com um 
pequeno milagre nos braços: um bebé chamado Patricia (ela chamava-lhe 
Tricia, mas nós chamamos-lhe Patti). Com mãos e pés compridos e grandes.

Desde muito pequena que Patti via a mãe a ler e a rezar com perseverança, 
dia após dia, rotinas que motivaram muito cedo a pequena e magra Patti 
a querer entender os livros, para espreitar os universos que eles ofereciam.
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Foi a mais velha de quatro irmãos. Atrás dela, vieram Linda, Todd e Kimberley,  
e, como tal, coube-lhe ser inventora e capitã de histórias, brincadeiras e contos  
com que ela e os irmãos fugiam ao aborrecimento da zona rural do Sul  
de Jersey, para onde a família Smith tivera de se mudar.

Cresceram entre quintas e zonas pantanosas, enquanto Patti alternava longos 
períodos de doença (também varicela e sarampo) com grandes passeios pelo 
campo, acompanhada pelo cão. Encontrou um refúgio perfeito nos livros 
Peter Pan e O Principezinho, em Moby Dick e As Aventuras de Pinóquio e nos 
seus primeiros livros de poesia. Inventava histórias e escrevia-as, ouvia  
e dançava ao som dos discos que os pais lhe ofereciam, quase sempre  
de artistas afro-americanos: John Coltrane, James Brown, The Shireller,  
Billie Holiday…

Tudo isso se misturou com as alucinações provocadas pela febre: ao fechar 
os olhos, Patti via luzinhas a dançar. Esta visão fantástica inf luenciou  
sobremaneira a imaginação de uma menina extraordinariamente criativa que 
se negava a deixar o mundo das crianças, a fantasia dos livros, as brincadeiras, 
as viagens, e a quem não agradava a realidade quotidiana e aborrecida.
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