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Conveni per 
guardar decorats 
històrics del Liceu
TEATRE 3 El Liceu i la Diputació de 
Barcelona van firmar ahir un conve-
ni per traslladar i restaurar al Centre 
de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques de l’Institut del Teatre 
decorats històrics amb valor artís-
tic, danyats en l’incendi del coliseu i 
guardats en una nau a prop del Bruc. 
La primera partida inclou creacions 
de Salvador Alarma (Marina, 1938), 
Ramón Batlle (Tannhäuser, 1950; La 
Bohème, 1951; Don Gil de Alcalà, 1954), 
Mestres Cabanes (Los maestros can-
tores, 1944; Parsifal, 1941 i Sigfried, 
1951) i Josep M. Espada (Las golondri-
nas, 1951). 

El Govern català vol 
declarar la sardana 
dansa nacional
DANSA 3 La Generalitat va acor-
dar ahir iniciar el procés per decla-
rar la sardana dansa nacional de 
Catalunya en el marc de la norma-
tiva europea de patrimoni cultural 
intangible. L’anunci el va fer Marina 
Geli després de la reunió del Consell 
Executiu. La consellera va assegurar 
que no tindrà «cap cost» per a l’era-
ri públic. Encara que se la conside-
ra una de les expressions més relle-
vants de la cultura popular i tradici-
onal catalana, la sardana no ha estat 
mai reconeguda com la dansa naci-
onal. I l’Estatut només recull com a 
símbols de Catalunya la senyera, la 
Diada i Els Segadors. 

cine 3 PeRSOnATGe

Audrey Tautou 
dóna vida a una 
jove coco chanel

MERCEDES JANSA
MADRID

El film mostra el 
camí que va seguir la 
modista fins a obtenir 
el triomf professional

L
es dones del segle XX deuen 
molt a Gabrielle Coco Chanel 
(1883-1971). La cèlebre mo-
dista va renovar la manera 

de vestir femenina, la va fer més en 
consonància amb la nova dona sor-
gida en el període d’entreguerres i 
la va dotar d’una elegància que va 
convertir el seu nom en una icona. 
Poc d’això es veu, no obstant, a la pel-
lícula dirigida per Anne Fontaine i 
protagonitzada per Audrey Tautou, 
que se centra en la seva penosa in-
fància i els anys previs a convertir-se 
en la gran creadora de moda. 
  La directora i l’actriu van presen-
tar ahir la pel·lícula a Madrid, enca-
ra que no s’estrena fins al pròxim 5 
de juny, rendides davant aquesta do-
na «fràgil i dura» al mateix temps. 
Fontaine ha evitat conscientment 

el «costat fosc» d’un personatge «au-
toritari». Ha preferit mostrar les re-
lacions amb els dos homes més im-
portants de la seva vida: l’aristòcrata 
Etienne Balsan, que la va mantenir 
durant anys i li va obrir les portes de 
l’alta societat, i l’amor de la seva vi-
da, Artur Boy Capel, que no obstant 
es va casar amb una altra. 
 A Tautou sempre li havien fet pro-
postes per donar vida a Coco Chanel. 
L’aparença física de la menuda i 
molt simpàtica actriu també ha es-
tat en aquest cas un valor afegit. Pe-
rò hi ha més coincidències. 

EL DUBTE DE SI VA SER FELIÇ / «Aquest 
costat salvatge i l’immens desig de 
crear lliure i independent a la feina 
és comú», afirma Tautou, que a més 
destaca l’«alt preu» que va haver de 
pagar la dissenyadora. La protago-
nista d’Amélie dubta de si la creadora 
del vestit jaqueta de tweed rivetejat 
o de la famosa bossa embuatada va 
ser feliç –la nostàlgia emana dels úl-
tims fotogrames que la mostren en 
ple èxit–, i destaca que per compon-
dre el seu personatge va intentar as-
sumir la «decepció entre els seus de-

sitjos i les seves possibilitats». «Crec 
que va patir molt perquè va conèixer 
les seves limitacions», diu.
  Chanel era una fumadora empe-
dreïda, com es veu al film, i Toutou 
també fuma. Però per poder veure-
la s’ha d’anar al cine perquè als car-

tells publicitaris el cigarret ha estat 
substituït per una ploma. «De vega-
des», va dir l’actriu ahir, «crec que es 
fan lleis que s’obliden del sentit co-
mú. No se li pot treure això a un per-
sonatge que sempre era reconeixi-
ble pel cigarret». H

33 Audrey Tautou, la noia d’Amélie, ahir, a Madrid.
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