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Una diva davant el mar

'Marineros, mar y luna'

Juan Carlos Olivares

'Marineros, mar y luna'. Músics: Jürgen Attig, Thomas Bostelmann, Jacob Neubauer, Christian von Richtofen.
Intèrpret: Georgette Dee. La Paloma, Fòrum Grec, 5 de juliol.

Georgette Dee és una diva existencialista, un personatge que mai s'enfrontaria a l'abisme del no-res
sense els llavis pintats de dens carmí. Encara que al cartell promocional de Marineros, mar y luna es
transvesteixi de Jeanne Moreau-Lysiane a Querelle, la seva figura escènica no és fatalment destructiva.
Ha viscut massa per molestar-se.
La seva carta de presentació és una copa de vodka en una mà i l'ocell fènix d'un cigarret fumejant a
l'altra; i el quasi inevitable Weill. El seu espectacle comença amb una versió molt particular d'Alabama
Song, amb un arranjament que la percussió minimalista de Christian von Richtofen porta a elegants
atmosferes chill out sense un sol ordinador a l'escenari. Trajo d'americana creuada per començar i vestit
de llarg vellut carmesí per acabar. Cabellera rossa, físic teutó i una veu rugosa com la cultivada per
Hildegard Knef. El glamur de la dignitat intel·lectual que potser mai va arribar a assolir la Dietrich, tot i
acostar-se les dues gorges a les profunditats masculines.
També la veu de Georgette Dee és abismal, trencada, impura, dúctil a les inesgotables necessitats
expressives de les experiències que aboca l'artista a les seves cançons i monòlegs, històries d'amors
furtius amb mariners fugaços entre la nostàlgia eròtica d'horitzons llunyans i notes al marge d'Epicur,
Schopenhauer i Marx.
Un repertori musical amb cert pes específic de Kurt Weill (Surabaya Johnny, Seeräuber Jenny), però
amb espai i estil per a The Sound of Silence, The Lady is a Trap i Las muchachas del Pireo, la poesia
de Tom Waits o les collites pròpies de Hafenbar i Forgotten Man.
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