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Fa quaranta anys, Jane
Birkin gemegava de valent
a Je t’aime moi non plus,
una representació explíci-
ta de l’acte sexual que ha-
via ideat la seva parella
–l’irrepetible Serge Gains-
bourg– i que Brigitte Bar-
dot, atemorida per la seva
imatge, s’havia negat a en-
tonar. Tot i la censura apli-
cada a l’Estat espanyol i en
altres indrets d’Europa, la
cançó es va convertir en
part de la banda sonora de
la revolució sexual dels
anys seixanta i setanta, tot
i que, actualment, és difícil
sentir-la en directe en veu
de Birkin. «És molt millor
ser coneguda per una can-
çó encantadora que no pas
per una porqueria», afir-
mava, tanmateix, en una
entrevista recent a Efe.

Incapaç de viure del
passat, però, Birkin es
continua imposant reptes
com ara el d’escriure ínte-
grament les lletres d’un
disc, que és el que ha fet a
Enfants d’hiver, el retorn a

la chanson que, avui, pre-
senta a L’Auditori. L’a-
companyen Dominique
Pinto (violoncel), Helene
Szanto (contrabaix), Nico-
las Dubosc (guitarra) i
Fred Maggi (piano).

Jane Birkin actua a L’Auditori
coincidint amb els 40 anys

de «Je t’aime moi non plus»
La cantant hi presenta un nou encontre amb la «chanson»

Birkin, en una de les imatges promocionals del nou disc.

● Un any després d’haver actuat al Palau,
la cantant anglofrancesa Jane Birkin torna
a Barcelona per donar a conèixer, avui a
L’Auditori (21.30 h, 45 euros), el reperto-

G. VIDAL / Barcelona ri d’Enfants d’hiver, el primer disc en el
qual ella ha escrit totes les lletres. La visi-
ta arriba en el quarantè aniversari d’un
dels grans himnes sexuals de la història:
Je t’aime moi non plus.

● Joan Francesc Marco,
director general del Liceu,
va participar en la darrera
sessió del Congrés Inter-
nacional de Teatres, que es
va dur a terme al Palau de
la Música a partir de di-
marts. La taula rodona
tractava la possible afecta-
ció de la crisi a les ocupa-
cions dels teatres i les
perspectives de futur. Per
Marco, que va celebrar
que no hi hagi cap dada
que detecti la baixada
d’assistència a la progra-
mació del Liceu, el futur
només l’entén «des de la
qualitat per servir el públic
i ser competitius» i comp-
tant amb nous productes a
través de les noves tecno-
logies. El director general
va posar d’exemple les re-
transmissions de represen-
tacions operístiques «amb
una realització cinemato-
gràfica» d’algunes pro-
duccions que es poden
veure a les universitats, a
teatres allunyats de Barce-
lona i, fins i tot a sales de

cinema. Marco va insistir
que la reacció del públic és
positiva i que aconsegueix
transmetre «una emoció»,
tot i que diferent a la que es
pot sentir vivint-ho en di-
recte.

Precisament, Michael
Lynch (director general
del Southbank Centre de
Londres) reivindicava el
valor de l’espectacle en di-
recte, davant dels intents
de traspassar les audicions
als telèfons mòbils i els or-
dinadors. Nick Dodds, que
intervé en una gran varie-
tat de festivals, apunta que
tot i la crisi es percep un in-
terès del jovent de conti-
nuar trobant-se en aques-
tes megaproduccions a
l’aire lliure. Marco va dis-
sentir que l’òpera només
interessi a la gent gran i la
música pop, als joves: han
fet propostes ben satisfac-
tòries per facilitar l’accés
dels joves. Efectivament,
va concloure Dodds, «si
Leonard Cohen es pot re-
inventar», també el seu pú-
blic.

El director general del Liceu
només entén el futur de

l’òpera des de la qualitat i
les noves tecnologies

J.B. / Barcelona

Mataró engega
avui un nou cicle
de Nits de Jazz

● Mataró. Després de la
gran acollida que van
tenir els cicles durant la
primavera i la tardor,
l’associació mataroni-
na Big-Sam Hal·ler
Quartet Jazz engegarà
avui al Casal de l’A-
liança una tercera re-
mesa de les Nits de
Jazz, articulada amb set
concerts. El pianista ga-
dità Javier Galiana
obrirà avui el festival
acompanyat d’un quin-
tet. El dia 12, Raynald
Colom es farà valer
com un dels grans
trompetistes del jazz a
Catalunya i el 26, Ver-
mouth Time, una for-
mació amb dos anys
d’existència, exhibirà
la seva particular visió
del soul-jazz. El 2 d’a-
bril el pianista Joan Dí-
az i la cantant Sílvia Pé-
rez Cruz presentaran a
Mataró el seu particular
homenatge a Bill
Evans. Dimitri Skida-
nov (16 d’abril), Ra-
mon Angel Rey / Trian-
gel (30) i el quartet del
saxofonista Dani Nel·lo
(7 de maig) completa-
ran la mostra. / EL PUNT


