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CRÍT ICA DE TEATRE

MARIA TARRAGÓ
Barcelona

DelaAalaZ,ZAZ.Lacan
tant francesa Isabelle
Geffroy, coneguda amb
el nom de Zaz, és tot un

fenomen.Les seves cançonsnono
més han enamorat a França si no
quejasónreconegudesatotelmón.
Amb una naturalitat desbordant, i
una gran connexió amb el públic,
Zaz és energia pura. Després de
l’èxit del seu segon àlbum, Recto
Verso (2013), arriba Paris, un disc
dedicat al seu amor a la ciutat de la
llum, la ciutat que l’ha vista néixer.
En aquest àlbum, la cantant fa

versions de temes coneguts de fi
gures com Frank Sinatra o Ella
Fitzgerald i conté les col∙labora
cions de grans cantants comChar
les Aznavour, Pablo Alborán o
Quincy Jones a la producció. Zaz
combinalachansonfrancesaambel
swing, el jazz, el gènere big band i
fins i tot s’atreveix amb el tango .
Aquestanit (a les21h) laparisienne
cantaràaBarcelona i el seuconcert
tancarà el rellevant Guitar Festival
quesecelebraalPobleEspanyolde
Montjuïc.

Una de les novetats del seu úl
timàlbumés laversió especial de
SouslecieldeParisambPabloAl
borán.Comhaestat cantar aduo
amb un dels artistes més impor
tantsd’Espanya?
JonoconeixiaPabloAlboránabans

que la meva productora em pro
posés de cantar a duo amb ell, però
la veritat és que treballar amb en
Pablohaestatmoltfàciliunplaer.A
part de ser un gran músic, és una
persona molt agradable, obser
vador, natural, atent i amb un gran
humor. S’ha convertit en un gran
amic!

Quèéselquet’hamogutadedi
carel terceràlbumaParís?
Noestavaprevist fer aquest àlbum,
però sempre rebia missatges de
fans demanantme un disc amb
cançons d’abans, clàssics france
sos.Hovaigproposarenunareunió

i tot va quallar. A més els produc
tors van quedar en xoc amb la
proposta ideseguidavandirquesí.
Fer aquest àlbumha estat relativa
ment fàcil perquè tracta temes que
ja sónmeravellososper si sols, can
çons que adores, que ja són perfec
tes. Tot ha estat qüestió de versio
nar i gaudirne. AmbParishe cres
cutmolt!

Enaquestúltimàlbumtocaes
tils comel swing, jazz o el gènere
bigband, fins i tot tango.Hadeci
ditcanviarunamicad’estil?
Bé, és més aviat una altra manera
d’articular lamúsica. La clau és fer

les frases més curtes per intensifi
car el ritme i alhora aconsegueixes
queel bigbandbrillimés, apuges la
música.

També es diu que els seus te
mesteneninfluènciesdediversos
països. Durant la seva formació,
s’ha inspirat en algun referent
concret per crear el seu estil?
Comesdefiniriamusicalment?
Alllargdelamevavidam’haninflu
ïtmoltescoses.Quanerapetitaana
vaal conservatori.Desprésvaigco
mençar a escoltar les veus del gos
pel i el soul. La meva mare era
professora d’espanyol i recordo
que a classe una vegada ens vapor
tar laTunad’Àvila,queemvafasci
nar. Sóc molt fan de la cultura i la
llenguaespanyoles!

La seva energia és present en

totes les seves cançons... Creu
queés la claudel seuèxit?
Sí, crec que sí. Allà on vaig vull que
la gent participi i es diverteixi. He
participat en associacions d’adults
autistes on ballem junts. És simple
peròmoltvaluós!

Últimament es parla de vostà
com la nova Edith Piaf. Hi està
d’acord? Aquesta etiqueta és un
repteounasatisfacció?
Queet comparin amb la granEdith
Piafésmoltafalagador.Peròjocrec
que cada persona és única. Piaf és
Piaf i jo sóc jo. És cert que hi ha al
guna cosa en la seva veu i la seva
maneradeparlar,unaconnexióes
pecial que ens uneix. I sobretot en
el caràcter. Ella tenia una actitud
moltobertaambelpúblic,s’estima
va la seva gent i era molt visceral,
sencera. Sí, hihaunaaliança invisi
blequeensuneix.!
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L’enèrgica cantant Zaz clausurarà avui el Guitar Festival Barcelona

“Piaf ésPiaf, jo sóc jo, però
ensuneixalgunacosa”
Isabelle Geffroy, Zaz, cantautora francesa, actua avui a Barcelona

ENTREVISTA

AL NOU ÀLBUM ‘PARIS’

Lacantantversiona
temesclàssicsdefigures
comFrankSinatrao
EllaFitzgerald

El rastredel nazisme

LatortugadeCalifòrnia

Autora:DanielaFeixas
Direcció:LurdesBarba
Llocidata:LaSeca (finsal26/
VII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Ala família queenspresenta l’últi
maobradeDanielaFeixas (Torre
lavit,1973)hihaunaombrademal
dat que es projecta sobre els més
joves de manera inquietant. Im
pertorbable.
De nacionalitat alemanya, la fa

mília vaabandonarel seupaísder
rotat, el 1945, fugint de l’ocupació
aliada i amb el propòsit d’enterrar
elpassat icomençarunanovavida.
L’avi, mort de feia anys, havia tre
ballat en un hospital psiquiàtric,
sobre el qual, en ple deliri racista
del nazisme,haviencirculat sospi
tes d’uns tractaments irregulars
dels pacients. La filla –la mare a
l’obra– havia estat infermera del
mateix centre hospitalari, on, amb
el temps, hi vahaver forçanotícies
que alguns malalts havien mort
d’una manera inexplicable. Tot
sembla indicar que la dona guarda
el secret d’aquelles morts i fins hi

ha qui creu conèixer indicis de la
seva participació en les misterio
sesdefuncions.
ALatortugadeCalifòrniaelcon

flicte principal es gronxa sobre
l’onada de l’ambigüitat i el conei
xement dels crims del nazisme,
perpetratsamblavoluntatd’elimi
nar els individus pertorbadors de
lapuresade la raçaària.
Eltítoldel’obraprovédeltreball

de la néta de la dona, una adoles
cent compromesa amb la campa
nya de reintroducció de la tortuga
mediterrània, amenaçada per l’in
vasió d’una espècie americana,
fortament depredadora. La metà
fora sobre la manipulació de po
blacions senceres, queda, doncs,
apuntada en el compromís medi
ambientaldelpersonatgemés jove
de lahistòria.Ésellaquiplantejael
nucli dramàtic en la relació, carre
gada d’hostilitat, dels fills –Emil i
Àngela– amb la mare, és a dir, en
una complicada, gairebé impossi
ble, convivència amb la dona que
hatancatenunssilencissospitosos
la seva conducta, probablement
reprovable, de quan treballava a
l’Alemanyanazi.
Obsessionadaper lapossiblehe

rència genètica de la maldat ma
terna, la filla mor en un hospital

mental, per béque l’autora, enuna
llicència molt ben resolta, permet
que el seu espectre, perfectament
lúcid, comparteixi les obsessions
que l’han torturat fins al final amb
el seu germà. L’Emil, per la seva
banda, manté un diàleg agre i es
querpamblamare,interessadaper
damuntde totenquè tots tres, ella,
lanéta iel fill,participinenel fune
raldel’Àngelacomsientreellsreg
nésunaexemplarharmonia.
És ben segur que La tortuga de

Califòrnia quedarà com una de les
millorscreacionsque ladramatúr
gia autòctona ha aportat el Grec
d’enguany. El text de Daniela Fei
xas és, de dalt a baix, un model
d’escriptura dramàtica potent,
apassionant,ambunespinzellades
pinterianes molt ben aplicades, i
els silencisde les incertesesmagis
tralment tractats. En això, és clar,
també hi ha tingut un paper deci
siu la direcció de l’espectacle, a
càrrec de Lurdes Barba, un treball
magnífic,precís,detallista...
Isenselamésmínimallacunaen

la direcció d’intèrprets. Superba,
impecable Anna Güell, i el mateix
es pot dir de Josep Julien (Emil).
Daniela Feixas, l’autora, fa una
Àngela un pel boirosa, com perto
ca a la dona que ja ha marxat, i
Clara de Ramon és la néta que
apunta un creixement de suficient
consistència.
Per tot plegat, cal desitjar una

llargavidaa l’espectacle.!

Elmecenes
LeonardA.
Lauder, a
‘Magazine’
REDACCIÓ Barcelona

ElMagazinedeLaVanguardia
publica aquest diumenge una
àmplia entrevista amb un dels
grans mecenes de les arts,
el multimilionari i empresari
dels Estats Units de cosmètica
Leonard A. Lauder, àvid
col∙leccionista i filantrop. Un
delshomesmésricsdelmón,el

137è, segons la revista Forbes,
Lauder és el principal col∙lec
cionista de pintura cubista i ha
fet una donació al Metropoli
tan de Nova York de 81 qua
dres cubistes (Picasso,Braque,
Gris,Léger)valoratsenmilmi
lionsd’euros.“Sipots transfor
marunasocietat, unanació,un
museu i fer que sigui unamica
millor del que era, ja has acon
seguit la teva aportació a lahu
manitat”, declara Lauder.!


