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La cantant i actriu va oferir un concert de cançons de tons electrònics i una contundent atmosfera sonora

La intensaemocióde laCharlotte

Vaoferir unconcert intensnono-
més d’emocions sinó també en
nombre de cançons. Es va cen-
trar, això sí, en el fins ara últimàl-
bum seu, l’aclamatRest, aparegut
fa dos anys, i del qual va interpre-
tar pràcticament una desena de
temes.
Era Charlotte Gainsbourg la

que apareixia pocs minuts des-
prés de les deu de la nit, sense dir
capparaula,enunescenarienquè
els seus músics d’acompanya-
ment (bateria, sota/teclats, sego-
nes veus imanipulador d’efectes/
teclats)estavenenquadratsalmig
de fluorescents i sobre tarimes
igualment il·luminades. Esceno-
grafia efectiva, un toc gèlida, per-
fectament d’acord amb la música
i sonoritat que van anar desple-
gant ella i els seus còmplices al
llarg d’unamicamés d’una hora.
Quan va acabar la segona cançó

(va començar ambLyingwith you
i va continuar amb Ring-a-ring o’
roses) va aixecar els ulls del teclat
electrònic quemanipulava, va es-
bossarunlleugersomriure ivadir
“Bona nit”, i va tornar a la feina,
posant veu en aquest cas a la du-
ríssima I’m a lie.
Tant llavorscomenl’arrencada

i durant la resta de la vetllada, el
so va ser l’altre gran protagonista
del concert juntament amb la se-
va veu/presència: una atmosfera
sonorapesant, ressonant,electrò-
nica, amb un groovemolt marcat
als baixos i, en fi, un vehicle con-

tundent per donar a la proposta
una dimensió sonora contraposa-
daa lade lasevabonica, i enocasi-
ons càndida, veu.
El concert de la filla de dues

iconesculturalscomSergeGains-
bourg i Jane Birkin era el que
obria l’apartat que es podria ano-
menardemúsicapopulardelFes-
tival de Peralada que acabava de
començar. I malgrat la presència
d’una molt atractiva cantant i
també compositora, la resposta
del públic no va ser gaire abun-
dant, i tambécalreconèixerquela
reacció de l’aficionat assistent
tampoc no va ser de gran alegria i

complicitat, fins i tot passada la
meitatdelconcert.Vaserprecisa-
ment en aquella meitat de vetlla-
da quan van començar a caure
unes quantes gotes grosses sense
més repercussió.
I aixòque la propostadeGains-

bourg és notable en termes emo-
cionals i d’una excel·lència escè-
nica elaborada i professional. De
fet, els aficionats que fa un any
van anar a veure-la i sentir-la en
gran nombre al festival Primave-
ra Sound haurien reconegut per-
fectament alguns dels elements
principalsde la sevaproposta: co-
mençant per gran part del reper-

tori interpretat, també haurien
reconegut els arranjaments de les
cançons interpretades, s’haurien
sentit així mateix envoltats en
aquella atmosfera/remolí sonor,
però els hauria mancat un ele-
ment fonamental, comva ser l’es-
cenari i l’àmbitonvaoferirel reci-
tal. Proper, de foscor ideal per a
l’efecte visual requerit, amb una
proximitat amb el públic que no

té preu. En fi, Charlotte Gains-
bourg va expandir ahir a la nit el
seu convincent charme que vehi-
culava a través d’un xou i d’unes
cançons de tall contemporani. Es
va centrar, com fa un any en el
cançoner de l’esmentat últim àl-
bumRest, inclososunparelldete-
mesdedicats al seupare i a la seva
germana Kate, morta tràgica-

ment. Segura en l’escena i amb
una exhibició de recursos sol-
vents –pivotant sobre una veu de
vegades fagocitada pel so–. Al-
guns superant pors, com quan va
cantar un tema en el seu dia molt
polèmic com Lemon incest, inter-
pretat el 1984 en companyia del
seu pare Serge.
Per cert, i en un altre ordre de

coses artístiques, la nit emporda-
nesa va donar més de si: el Festi-
val Internacional de Cinema de
Barcelona (BCNFilmFest) i el de
Peralada van celebrar la seva
col·laboració per segon any con-
secutiu amb la Nit del Cinema.
Entre les abundants cares cone-
gudesque s’hi vanpoderveure, hi
havia les actrius i actors Nathalie
Poza, Macarena Gómez, Àlex
Brendemühl,FrancescOrella,Ai-
da Folch o Cristina Brondo, i rea-
litzadores com Isabel Coixet.c
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El festival va acollir
la Nit del Cinema amb
Isabel Coixet, Nathalie
Poza, Aida Folch
o Francesc Orella

ESCENARIS

Esteban Linés

Peralada

Quina tradició

BalletdelTeatreMariinski
deSantPetersburg

Coreografies:Lesquatreestacions
(4 juliol) /Chopiniana -Margue-
riteandArmand-In theNight (5
juliol)
Coreògrafs:IlyaZhivoi /Michel
Fokine -FrederickAshton-Jero-
meRobbins
Pianistes:AlexandraZhilina,Vla-
dimirRumyantsev,Liudmuila
Sveshnikova
Llocidata:Peralada(4-5/
VII/2019)

JOAQUIM NOGUERO

El Ballet Mariinski sempre ha es-
tat vinculat a la renovació. Ho ha-
via estat ja amb Marius Petipa, al
segle XIX, mà a mà amb Txai-
kovski, però ho va estar sobretot
amb els Ballets Russos, amb Dia-
ghilev,Fokine,Nijinski,queaprin-
cipisdelXXvancol·locar lesbases
per amolt del que va venir a conti-
nuació. És cert que en ple segle
XVIII, l’il·lustrat francès Jean-
GeorgesNoverre jahaviademanat
alleugerir la pantomima i privile-
giarelball,osituarenunmateixni-

vell música i dansa, però no va ser
fins a Fokine i els Ballets Russos
que trobemaquestsprincipismul-
tiplicadament rojos.
Aquíhiha les regles quehoalte-

raran tot, les que en el fons condi-
cionen lavaloracióqueencara fem
avui d’aquestes obres i del seu
exemple i influència. Que qualse-
vol música pot ser ballada, per
exemple, perquè no es tracta

d’il·lustrar-la, sinó d’expressar-la,
coexistint els dos llenguatges en el
temps amb independència l’un de
l’altre.Que el silenci o les aturades
demoviment també valen, signifi-
quen, expressen. Que el ballet no
ha d’explicar res més que a si ma-
teix. Que els ballarins han d’evitar
l’afectació i sernaturals.Quehade
preocupar més l’expressió que la
perfecció.Que tambéel ballet aca-

dèmic pot alimentar-se d’altres
disciplines i dialogar-hi. O que el
ballarímasculí és alguna cosamés
que un simple portador i que ells
quedenrealçats igualque les seves
partenaires femenines, tan divi-
nes, però tan necessàriament cor-
poris tots. El que ha passat al llarg
del’últimsegleambexemplescom
el Ballet Rambert, Massine o Ba-
lanchine formapart d’aquesta his-
tòria.Itotaixòalimentalallegenda
del Mariinski amb el record d’es-
trellescomNuréievoBaríxnikov.
Potser és justificable, llavors,

quanaquíhihatanpoquesoportu-

nitats de veure en condicions el
granrepertoriderenovaciódel se-
gle XX, que el públic més balletò-
man esperés sobretot les peces de
divendres. D’entrada, el bonic ba-
llet abstractedeFokine, amb la se-
va perfecció de línies, amb aquella
elegànciadebraços,ambl’admira-
ble equilibri d’una companyia que
és fruit d’una escola, o sigui, de

gent que actua enfilada sobre les
espatlles dels seus predecessors,
més la intensitat emocional i psi-
cològica, igualment elegantíssima,
d’Ashton sobre música de Listz, o
de l’In the night encaramés lírica-
ment concentrat de Robbins. Són
estacions d’un mateix recorregut.
Peraixòvallapenacelebrarlafres-
cor tan nua del programa inaugu-
ral de dijous. És probable que Pe-
ralada programés primerLes qua-
tre estacions d’Ilya Zhivoi per
repartir cartes, però el contrast i la
seva coherència van valer molt la
pena.
Com a Chopiniana, la feina de

Zhivoinoésnarrativa.L’amorque
esrespiraenescenatéelballcoma
únic objecte. Assumeix el to juga-
ner dels artesans del Somni d’una
nit d’estiu, però ballant com prín-
ceps, i amb idènticamàgia per en-
cisar-nos que Oberon, Titània o
Puck.Curses,picadesd’ulletalpú-
blic, molta frescor, naturalitat. El
to, gairebénaïf (i què?).El registre,
minimalista,nu,sensepes,expres-
siuilleuger.Ielmateixespotdirde
la música, en la qual l’electrònica
subratlla respectuosament Vival-
di.Contenció iatreviment.L’espe-
rable en grans intèrprets que no
vampercebre comaestrelles, sinó
com una escola, com una tradició
enmarxa.Sabentser,sobretot,allò
que els millors ens van ensenyar a
respectar.Artesansgenials.c
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Els festivals de l’estiu Nit de ‘charme’ al Castell de Peralada

Chopiniana
Un moment del
primer acte de la
proposta del Teatre

Mariinski de diven-
dres al festival de
Peralada, en la seva
segona nit

Un escenari gèlid
D’acord amb la
música, Gainsbourg
va actuar durant

una mica més
d’una hora sobre
un escenari ple
de neons

Grans intèrprets que
no vampercebre com
a estrelles, sinó com
una escola, com una
tradició enmarxa
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