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A CENTRAL PARK

Txarango i 
Mishima toquen 
a Nova York
Txarango, Mishima i Headbirds van 
tocar ahir davant més de 5.000 per-
sones al Central Park de Nova York 
dins del SummerStage Festival, que 
acull actuacions gratuïtes. L’Institut 
Ramon Llull va organitzar la vetlla-
da sota el títol Catalan Sounds on tour, 
dins del programa de la institució 
per recolzar la internacionalització 
de grups catalans.

FESTIVAL D’ÈXIT

Benicàssim 
reuneix 120.000 
espectadors
El Festival Internacional de Benicàs-
sim (FIB) va abaixar ahir el teló de 
la 20a edició després d’haver rebut 
120.000 fibers durant els quatre di-
es que va durar la cita, en què l’ocu-
pació hotelera en aquesta localitat 
i els seus voltants ha arribat al 98%. 
Els organitzadors van qualificar 
d’«èxit» la resposta del públic.

  

  

Simfonia emocional a Peralada
CRÒNICA Gérard Depardieu i Anouk Aimée captiven amb l’obra epistolar ‘Love letters’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

«M
ai he estimat nin-
gú com ella. Va 
ser el centre de la 
meva vida i l’enyo-

ro terriblement». Aquesta confessió 
d’Andy Ladd, expressada per la veu 
ben modulada de Gérard Depardi-
eu, tanca el record de 50 anys de rela-
cions epistolars amb la ja suïcidada 
Melissa Gardner, encarnada per una 
Anouk Aimée de timbre melodiós 
només entorpit per algun petit cop 
de tos. Ella el mira per primera vega-
da en tota la funció i, després d’un 
breu silenci, el públic que s’ha aple-
gat al deliberadament reduït afora-
ment de l’auditori de Peralada escla-
ta en un aplaudiment tan espontani 
com agraït. 
 Les dues llegendes del cine i el tea-
tre francès, encara que l’actor tingui 
ara la nacionalitat russa per les seves 
desavinences amb el fisc del seu pa-
ís natal, han unit el seu talent per in-
terpretar la simfonia emocional de  
Love letters, d’A. R. Gurney. Asseguts 
l’un al costat de l’altre darrere de les 
seves taules van aconseguir una co-
sa tan poc imaginable com omplir 
amb una peça intimista un espai tan 
gran. La música de les paraules, es-
bossades en una lectura dramatitza-
da plena de profund sentit interpre-
tatiu, es va imposar per sobre d’al-
tres condicionaments. 

 Depardieu i Aimée van acon-
seguir que la història d’aquests 
amants que viuen existències sepa-
rades i que no troben la manera de 
fer realitat el seu desig de cohabitar 
junts es manifesti amb tota la seva 
esplendor. L’agilitat d’una obra que 
enllaça sense pausa la narració no 

permet ni un minut de respir a l’es-
pectador, atrapat per la dinàmica 
d’un relat ple de cops d’humor que 
van provocar el riure de la platea.
 La presència dels dos artistes va 
despertar una inusual curiositat i 
el públic francès va ocupar el 30% 
de les localitats. Es tractava de veu-

re com estaven i com són de prop el 
protagonista de Cyrano i Les valseuses  
i l’Anne d’Un hombre y una mujer. Ell, 
gras, amb 65 anys, vestit fosc i cami-
sa blanca, va exhibir la seva aclapa-
rant presència escènica i una sensi-
ble contenció allunyada dels seus 
rols d’home rude. Ella, amb 82 com-
plerts, i guarnida amb un vistós ves-
tit vermell, va mostrar frescor, seduc-
ció, melancolia i un control absolut 
d’un personatge que s’ha convertit 
en el rol teatral més important de la 
seva carrera. 
 
RELACIÓ OBSESSIVA / Les cartes que re-
flecteixen l’obsessiva relació fluei-
xen amb naturalitat. L’hàbil estruc-
tura del text permet acostar-se als 
seus somnis  i als moments de glòria 
i fracàs de les seves existències. «No 

puc deixar d’escriure’t», diu ell re-
butjant el telèfon com a vehicle per 
expressar la seva bogeria per ella. 
Melissa es burla dels seus senti-
ments, però no pot passar sense te-
nir notícies seves i acaba sent total-
ment dependent d’Andy.
  Tots dos estan ficats en un carru-
sel que gira sense fre des de l’adoles-
cència fins a la mort. Ell, casat i amb 
fills, és ambiciós i arriba a ser sena-
dor dels EUA però està ple de com-
plexos i de dubtes. Ella, filla de divor-
ciats, és rica, alliberada i assídua al 
psiquiatre i fracassa en els seus ma-
trimonis i com a artista. Un bon re-
trat de la moral sexual i social de la 
classe mitjana-alta dels EUA. H

33 Gérard Depardieu i Anouk Aimée, dissabte a Peralada.

SHOOTING-MIQUEL GONZÁLEZ

L’actor va exhibir  
una sensible contenció 
allunyada dels seus 
rols d’home rude

L’actriu, que té 82 
anys, va sorprendre 
per la seva frescor i 
capacitat de seducció


