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D
os astres del cine-
ma francès il·lumi-
nen aquesta nit el
Festival Castell de
Peralada. Gérard

Depardieu i AnoukAimée s’unei-
xen per donar vida a Love letters,
les cartes d’amor entre un home i
una dona al llarg de 50 anys. Una
història epistolar de trobades i so-
bretot desacords entre dos amics
d’infantesa separats per les cir-
cumstàncies: laMelissa, una artis-
ta, i l’Andrew, que acabarà sent
senador. Asseguts l’un al costat
de l’altra, Depardieu –que amb
aquesta peça torna al teatre des-
prés de deu anys– i Aimée evo-
quen amb la lectura de les cartes
les esperances i ambicions, som-
nis i decepcions, victòries i derro-
tes d’una vida. De dues vides.
Escrita per A.R. Gurney l’any

1988, Love letters va ser finalista
del Pulitzer i, com que inter-
pretar-la necessita poca prepara-
ció, és ideal per a famosos amb
massa feina o, com Depardieu,
poc amics de memoritzar. L’ac-
tor, que ara té passaport rus i ha
anunciat que es llançarà a la pro-
ducció de vodka biològic, va
parlar ahir amb La Vanguardia
estrictament sobre l’obra i es va
mostrar molt content d’assistir a

Peralada perquè, va dir, li agra-
den els festivals on la gent va
interessada per la cultura, on vol
descobrir coses noves. “De fet,
l’única cosa a què nom’acostumo
de la vida espanyola és que se’n
vagin a dormir tan tard i que es
mengi tan tard. No podria ser es-
panyol”, va riure.

Què l’ha decidit a tornar al te-
atre? Anouk Aimée?
Love letters no és exactament tea-
tre, és sobretot una lectura. I la
veritat és que fer lectures m’atre-
ia. I també estar amb Anouk
Aimée. És una obra bonica, una
història d’amor única, i això fa
que ressoni. Molt americana,

amb un republicà dels Estats
Units i tot el puritanisme que ai-
xò comporta.

Però per què ha estat tant
temps sense fer teatre?
Perquè els directors d’escena
m’avorreixen, s’ha perdut l’ex-
pressió. I s’han acabat els grans
autors. Per exemple, els grans au-
tors espanyols, gent com Fernan-
do Arrabal, que escrivien contra
el règim de Franco, gent que te-
nia unes idees, que tenia una polí-
tica... Perquè la cultura és políti-
ca de tota manera. I la política ja
no existeix avui. Només hi ha
consensos. Amb prou feines es
pot estar en contra de Kim Jong-
Il de Corea delNord. O contra els
americans per alguna guerra. Pe-
rò fora d’això no hi ha política, hi
ha mitjans; avui no saben ni a qui
adreçar-se.

‘Love letters’ és política?
També és una peça política. Es
troben les idees d’ell, republicà,
d’aquest món tan protestant, i
d’ella, demòcrata, d’una família
amb diners però molt complica-
da, que s’acabarà enfonsant. El
meu personatge és idiota, inde-
fensable, peròm’agraden els per-
sonatges indefensables.

Fa uns quants mesos va arri-
bar a declarar que l’avorria la
interpretació.
El que m’avorreix són els mit-
jans, el tractament que es dóna
als actors, que no són res. I com
es tracta els polítics. Crec que la
mentida regna avui. Tothom
menteix, és l’única veritat. Sobre-
tot els polítics i els mitjans de co-
municació.

Com ha estat la seva feina
amb Anouk Aimée?
És una dona fràgil, una actriu
que ha protagonitzat films mítics
del cinema europeu. Encara que
era un altre moment. Dubto, per
exemple, que avui Luis Buñuel
pogués trobar diners per produir
les seves pel·lícules. Fora d’això,
jo no preparo res per a l’obra. No
assajo. Tampoc no ho faig per al
cinema. Per mi es tracta sobretot
d’aconseguir l’emoció viva en es-
cena d’aquesta paraula que ve de
l’autor. Paraules que, si són dels
grans, continuen ressonant avui
entre nosaltres.c
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A
questa nit, a l’obra
Love letters, que es
representarà al Festi-
val de Peralada,
Gérard Depardieu

tindrà al davant l’experta indiscu-
tible en el paper de la Melissa:
l’actriu Anouk Aimée, que fa més
de 20 anys que fa el paper amb
diferents parelles, sempre grans
noms. Va començar amb Bruno
Cremer, va continuar amb Jean-
Louis Trintignant, va passar per
Philippe Noiret, va prosseguir
amb Jacques Weber i Alain De-
lon i ara, amb 82 anys –tot i que
no vol parlar de l’edat ni un se-
gon: “No recordo mai l’edat que
tinc, són els altres els que m’ho
recorden”, diu per telèfon–, l’in-
terpreta ambDepardieu. L’actriu
de La dolce vita, de Vuit i mig, de
Lola i, sobretot, d’Un home i una
dona, amb Jean-Louis Trintig-
nant, va donar vida a un cert
tipus de femme fatale i ha estat
considerada una de les dones
més atractives del món del ci-
nema. Abans de viatjar a
Peralada –“És un lloc bonic?”,
pregunta– va parlar amb La Van-

guardia de l’obra que fa tant
temps que l’acompanya.

Com va començar amb ‘Love
letters’?
Pel que va ser marit d’Ingrid
Bergman, Lars Schmidt, un gran
productor teatral suec. Em va
veure fa molts anys i em va dir
que havia de fer teatre. I un dia

va venir i em va dir que havia
comprat els drets d’aquesta obra
per ami i que l’havia de fer. No la
podia rebutjar.

I li va haver d’agradar.
M’agrada molt. Després d’un
temps amb la peça, la Melissa, la
protagonista, ha començat a ser
jo. Hi estic molt unida. Hi ha

parts que no sé on acaben en ella
i comencen en mi. És part de mi.
I és molt agradable interpre-
tar-la.

Quina és la seva història?
Sóndos nord-americans i una his-
tòria d’amor. I de vegades l’amor
és sobretot una qüestió del
moment. De vegades dues perso-
nes s’enamoren alhora, i de vega-
des no. En aquest cas, quan ella
està enamorada, ell no. I al revés.
Ella és molt rica, una artista que
no té èxit, i el seu problema és
que ha estat malcriada des de pe-
tita, ho ha tingut tot. S’adoren, es
troben a faltar, però no acaba sor-
gint el moment adequat per a
tots dos alhora.

Per què hj ha hagut canvis
d’actor? En prefereix algun?
Jo no faria els canvis, però per gi-
res, malaltia i altres situacions

s’han anat produint. No tindria
mai la idea de canviar d’home. Pe-
rò així, igual que he tingut diver-
sos homes a la vida, amb cada
canvi l’obra s’ha convertit en una
història d’amor diferent. I en
Gérard és extraordinari.

Fellini ha estat el director
clau en la seva trajectòria?
He tingutmolta sort. Altman, Cu-
kor, De Sica, Demy, Bellocchio,
Bertolucci... Però, sens dubte, les
grans influències en la meva vida
han estat Fellini i Claude Le-
louch. Són la meva família. Felli-
ni per bande de pare i Lelouch
per banda de la mare.

Continua compromesa con-
tra el maltractament animal?
No m’agraden les corrides. Has
d’escollir entre la bellesa del gest
estètic i no molestar un animal.
Prefereixo això segon.

Què és per a vostè actuar?
Ser algú que no sóc, imaginar, so-
miar, imaginar coses per somiar,
coses que no faig, viure l’ara, di-
vertir-se. Per a mi actuar és, de
fet, una manera molt luxosa de
viure.c
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Entrevistes amb Gérard Depardieu i Anouk Aimée, que protagonitzen a Peralada ‘Love letters’
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