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F
illa de dos artistes de
personalitat arrasado-
ra com el francès Ser-
ge Gainsbourg i l’an-
glesa Jane Birkin,

Charlotte Gainsbourg compagi-
na amb un equilibri admirable la
seva doble vis escènica. Fa uns
mesos va publicar el disc Stage
whisper, i ara el presenta endirec-
te acompanyada pel rocker neo-
zelandès Connan Mockasin i el
seu grup. Aquesta nit farà l’única
parada espanyola a la sala
Razzmatazz (22.30 h). La can-
tant actriu explica des de Nantes
el repte que li suposa encara pu-
jar a un escenari, tot i que la nit
anterior, en el concert d’inici de
gira, “la reacció del públic va ser
esplèndida i jo em vaig sentir
molt a gust amb en Connan i els
seus músics”.

Sorprèn que li imposi tant
actuar en directe.
Vaig començar tard, com els pa-
res, però mentre que el meu pare
era un gran dominador del xou,
jo no tinc el seu talent interpreta-
tiu. En cinemano tant, peròmusi-
calment cada nit és una incògni-
ta, em poso molt nerviosa.

Fa la sensació que és molt
exigent amb vostè mateixa.
Sí, absolutament en tot, però jo
veig com la cosa més natural del
món jutjar-te i ser la teva crítica
més severa, perquè això et manté
en contacte amb la realitat. Pot so-
nar ingenu però l’únic que pre-
tenc és millorar dia a dia i com
que sóc molt lenta em costa molt.
Si pensa que des dels dotze anys
he estat cantant, sermolt autocríti-
ca és l’única manera de no perdre

el sentit de la proporció.
El festival de Canes li ha do-

nat sort. Allà va presentarAnti-
cristo, amb la qual la van pre-
miar com amillor actriu, i l’any
passat, Melancholia. En aques-
ta edició també hi participa.
Sí, amb Confession of a child of
the century, que he rodat amb
Pete Doherty, però no podré ser
present a la projecció a causa de
la gira.

Doherty va assegurar fa unes
setmanes que en l’època del ro-
datge vostès sortien junts i...
No opino sobre en Doherty.

Bé. Aquest estiu torna a ro-
dar amb Lars von Trier, no?
Sí, ell començarà a treballar des-

prés de l’estiu a Alemanya i em
sumaré al rodatge després de la
gira Stage whisper, al setembre.
És una pel·lícula molt en la seva
línia; em ve molt de gust tornar a
posar-me a les seves ordres.

Es titula Nymphomaniac i el
director ha fet èmfasi en el seu
caràcter explícit...
Sí, alguna cosa d’aixòm’ha expli-
cat en Lars. A aquest director li
agrada provocar el públic i esti-
mular els que treballen amb ell
per fer aflorar les seves potencia-
litats. Al seu dia em vaig compro-
metre a fer tres pel·lícules sense
tenir ni idea de quines serien les
següents.

Ell ha descrit el seu projecte
com a pornografia hardcore.
M’ha comentat, en efecte, que uti-
litzarà actors de porno com a do-
bles, com ja vam fer a Anticristo.
Ells faran algunes escenes però
nosaltres tota la resta, encara que
no sé fins on.

Recorda com el va conèixer?
Bé, estava a punt de començar el
rodatge d’Anticristo el 2008, i
l’actriu en la qual ell havia pensat
per al paper principal finalment
no va funcionar, i em va contac-
tar per fer una prova. Recordo
que vaig anar a parlar amb ell a
Dinamarca i estava nerviosíssi-
ma. Vam parlar i me’n vaig anar,
però l’endemà em va trucar per-
què m’incorporés al rodatge.

Quèmotiva una fidelitat com
aquesta?
Per mi és un director totalment
humà, i també és honest i sincer.
I això s’agraeix molt en aquesta
professió. També coneixem les
seves altres característiques, la

seva audàcia a l’hora d’escollir
les temàtiques i la seva manera
d’apropar-s’hi, en fi, la sevamane-
ra de fer cinema sense conces-
sions, que sol desembocar en
pel·lícules desafiadores. Per mi
és un veritable artista.

La provocació que ell busca
no li deu ser del tot estranya.
M’agrada el risc, buscar zones on
poder posar a prova lesmeves ca-
pacitats interpretatives. Però en
Lars sap que hi ha uns límits que
jo no traspassaré, com ja els vaig
tenir a Anticristo.

Dubto que portés els seus
fills al cinema a veure les seves
pel·lícules...
Ha, ha, ha. Això no, encara no. Pe-
rò ja tindran oportunitat de gau-
dir del seu cinema.

De fet em referia a una cançó
que va cantar amb el seu pare
quan vostè tenia dotze anys.
Sí, sí, la cançó es deia Lemon in-
cest i la cantàvem junts. Sí, va ser
un escàndol terrible, i a ell
gairebé el van acusar que la lle-
tra era una mena de lloança a la
pedofília. En realitat és unamera-
vellosa cançó d’amor entre pare i
filla.

Quina música escolta a casa
quan li queda temps?
No emqueda gaire temps, la veri-
tat, però cada vegada m’agrada
més la clàssica.

No escolta cap disc del seu
pare?
No, m’és totalment impossible
escoltar la seva música i la seva
veu perquè el porto encara dins
del meu cor; l’estimo tant! Els
ulls se m’omplen sempre de
llàgrimes.c

Satisfets iencisats

DIRECTOR ADMIRAT

“Lars von Trier
és un director
totalment humà, a
més d’honest i sincer”

CRÍT ICA D’ÒPERA

L’actriu i cantant anglesa, en una foto promocional recent

NERVIS ESCÈNICS

“Cada vegada
que surto a cantar
és una incògnita, em
poso molt nerviosa”

Adriana Lecouvreur

Autors: Francesco Cilèa, sobre
llibret d'Arturo Colautti basat
en un drama de Scribe i Legouvé
Intèrprets: Barbara Frittoli
(Adriana); RobertoAlagna (Mau-
rizio); Dolora Zajick (Princesa
de Bouillon); Joan Pons (Mi-
chonnet); Cor i Orquestra Simfò-
nica del Gran Teatre del Liceu
Director: Maurizio Benini
Producció: Liceu, Covent Gar-
den, Staatsoper de Viena, Opéra
de París, San Francisco Opera
Dir. escènica: David McVicar.
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (14/5/2012)

ROGER ALIER

Feia temps que no vèiem al Liceu
una òpera tan ben representada,
ambuns canvis escènics de consi-
derable imaginació, amb tots els
recursos–llums, vestuari, esceno-
grafia, direcció actoral, etc.–, co-
ronat tot per un conjunt de veus
realment luxós, i subratllat per
una orquestra que, sota la direc-
ció deMaurizio Benini (que ha re-
but bravos i tot), ha sonat molt bé
i ha contribuït a crear el clima de
l'emotiva acció de l'òpera de Ci-
lèa; l'orquestra fins i tot ha tingut
l'honor de ser aplaudida amb for-
ça al final de la funció, amb tots
els músics dempeus. Molt bé el
cor també.Un luxe vocal encapça-
lat per la protagonista, cantada
amb intensitat i bon gust, sense
forçaments (no en va Cilèa sol ci-
tar-se com un autor que, essent
verista, no volia renunciar a la be-
llesa del bel canto d'altres
temps). Barbara Frittoli, que can-
tava el paper de la protagonista
per primer cop a la seva carrera, i
ho ha fet al Liceu, ha servit el per-
sonatge amb molt de caràcter,
amb una veu de timbre molt grat,
i ha obtingut un merescut triomf
personal. Al seu costat, Roberto
Alagna ha tornat al Liceu pletòric
de facultats i el públic l'ha ovacio-

nat més d'un cop per les seves es-
plèndides intervencions i la seva
fermesa en passatges difícils. Dolo-
ra Zajick també ha merescut acla-
macions intenses per les seves in-
tervencions, que li han permès llu-
ir uns greus espectaculars i una
gran força interpretativa. I final-
ment les grans dosis de noblesa,
emotivitat i sentit del teatre que
ens ha proporcionat el barítonme-
norquí Joan Pons en el paper de
Michonnet (el cantava per primer
cop); Pons ha estat el quart as
d'aquest afortunat pòquer que el
Liceu ha servit a un públic afamat
de resultats tan ben calibrats.

Comabona òpera verista,Adria-
na Lecouvreur té molts personat-
ges secundaris, però és de justícia
esmentar els més brillants: Fran-
cisco Vas, en un dinàmic i divertit
Abate di Chazeuil molt ben cantat
i actuat; Marc Pujol, un simpàtic i
barbut Quinault; Eduardo Santa-
maría, com a Poisson; Estefanía
Perdomo, com a Jouvenot, i Anna
Alàs com aDangeville. Només cor-
recte el baix GiorgioGiuseppini, el
Príncep de Bouillon.

Va ser una joia veure que final-
ment es respecta el ballet/panto-
mima/cantata del tercer acte, amb
una atractiva coreografia sobre el
Judici de París, protagonitzat per
Jerónimo Forteza, amb compe-
tents ballarins. La producció, pre-
ciosa, creava espais ben estructu-
rats (el primer i el tercer del gène-
re de teatre dins del teatre, tan con-
substancial amb el verisme) i feia
entendre aquest drama de gelosia
i maldat que no hauria d'haver es-
tat tan allunyat del Liceu durant
tots aquests anys; menys mal que
aquest retorn sembla una garantia
que no trigarà tants anys com
aquest cop a tornar (aquesta òpe-
ra va ser defensada per la Tebaldi,
que va obligar el Metropolitan a
programar-la, quan ningúno la vo-
lia sentir, i va cantar-la també al
Liceu). Sembla que anem trobant
el camí cap a la normalitat liceista,
i ens n'hem de felicitar perquè ha
estat un encert rodó.c

PAUL JASMIN
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Charlotte Gainsbourg, actriu i cantant, actua avui a la sala Razzmatazz
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