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L'artista actua al Grec per presentar les canQons que Serge Gainsboui^ va escriure per a ella

Jane Birkin: "Amb
'Arabesque' el public es
commou profundament"

IS
J.M. Hem^dez Ripoll

BARCELONA

Jane Birkin actua
demd a la nit al
Teatre Crec per
presentar 'Ara
besque', un tre-
baii que propose
un nou passeig
sonor pels temes
que Serge Cains-
bourg va escriure
per a ella.

Despres de molts
anys, Jane Birkin
ha tomat a la
carretera per pre
sentar Arabesque,

un trebali on la cantant i ac-
triu anglesa recupera les can
nons que Serge Gainsbourg va
escriure per a ella. Great el
1999 com un espectacle sense
mes pretensions que les d'o-
ferir un unic concert al Festi
val d'Avinyo, Arabesque ha anat
creixent amb el temps fins a
agafar forma de disc i d'una
gira amb que esta fent la volta
al mon i que dema a la nit ar-
riba al Teatre Grec.

A Jane Birkin li ha costat
molt recuperar les canqons
que Serge Gainsbourg, el seu
exmarit, desaparegut el 1991,
va escriure especialment per a
ella. "Grec que per fi he pogut

Birkin no ha tingut la
temptacio de tornar a
cantar 'Je t'aime moi

non plus', un dels
temes mes excitants
de la historia del pop

posar una certa distancia amb
les versions originals", co-
menta Birkin. La formula per
tornar-les a interpretar Tha
posat el violinista algeria Dja-
mel Benyelles, que amb la seva
"magia" ha sabut donar a les
can<;ons una nova sonoritat
amb ritmes arabs i melodies
aflamencades.

Les noves versions de te
mes com ^Hsa, Depression au
dessus du jardin, Couleur cafe o
Les desous chics han provocat
en Jane Birkin un efecte re-

vitalitzant. Als sens 56 anys,
l'artista anglesa es mostra
feli? de com ha reaccionat el
public davant del seu espec
tacle. "No podia imagi-

nar-m*ho. Des del centre de
Franqa al Japo, de Turquia a
Escocia, la gent reacciona
d'una manera molt similar,
^s estrany, la resposta sem-

%

pre es molt emocional, la
gent es. commou profunda
ment".

I  ella mateixa reconeix
commoure's, especialment
quan es tracta de recuperar
cannons com Baby Alone in
Babylone, tema que donava
nom al disc que esta consi-
derat el mes interessant de la
seva carrera. "L'he afegida!perque d'alguna

manera la trobava
a faltar, i crec que
la gent tambe
I'hauria trobat a
faltar". I d'aquell
mateix disc tambe
ha triat la javanai-
se, que canta a pel
al final del xou i
del qua] diu que a
Franca "s'ha con-
vertit en una me-
na d'himne nacio-
nal".

En canvi, Birkin
no ha tingut la
temptacio de tor
nar a cantar Je t'ai-
me moi non plus,
una de les can(;ons
mes excitants de la
historia de la mu-
sica pop, que va
revolucionar el
mercat discografic
el 1969 i de la qua!
diu la llegenda
que Serge i ella la
van gravar posant
un micro sota el
Wit. "Si has de set
recordat per algu-
na cosa, que mi-
Uor que ser-ho per
una canqo d'a-
mor?". Amb mes
de dues-centes
peHicules i una
vintena de discos,
Birkin segueix al
ternant el cinema

amb la can^d. Amb tot, I'in-
esperat exit d'Arabesgue I'ha
obligat a aparcar el projecte
d'editar un nou album amb
cannons propies.

Dol popular
i oficisd per
Bob Hope
>- La bandera de la Gasa
Blanca onejara avui a mig pal
en honor a Bob Hope, fis im
dels molts homenatges que
rebra aquest emblematic co
mic nord-america, mort di-
lluns als 100 anys d'edat. Flors
al peu de Testxella amb el seu
nom al Hollywood Boulevard
de Los Angeles i al seu domi-
cili California van ser altres
mostres de dol d'admiradors
anonims. I entre les reacdons
de personatges publics, I'es-
pectre va anar des del presi
dent Bush (que va subratllar
el paper de Tactor "al servei
de la nostra nado, que el va
fer anar als camps de batalla a
entretenir milers de soldats")
a Woody Allen, que ahir va dir
que li "costa" imaginar-se "un
mon sense Bob Hope".

La cantant de jazz
Cassandra Wilson actin
aquesta int a rAuditori
Redacdo

BARCELONA

Gonsiderada com una de les
cantants de jazz mes
importants dels liltims anys
-tal com va demostrar
dimarts a la nit al Festival de
Jazz de Sant Sebastik, on va
fer un concert marcat per
Telegancia i la sensualitat-
la nord-americana Gassandra
Wilson presenta aquesta nit
en concert a I'Auditori de
Barcelona (21.30 h) el seu
liltim disc. Belly of the Sun, un
trebali en que es deixa
inspirar per la riquesa
musical de la seva terra, el
Mississipi. En aquest album,
Wilson explora les
influencies, els sons, la
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historia i les arrels de la
miisica nord-americana
recollint I'herencia del
millor blues del seu pais perb
filtrat de manera ben
personal i amb uns uils
radicalment actuals.
Nascuda a la localitat de
Jackson (Mississipi) el 1955,
Gassandra Wilson va obtenir
I'exit a mitjans dels anys
vuitanta, desprds
d'abandonar Nova Orleans
per instal-lar-se a Nova York,
ciutat on es va incorporar al
M-Base Gollective de Steve
Coleman, una formado que
li va servir per catapultar-se
professionalment i donar-se
a coneixer al gran public.
Mes endavant va format la
seva propia banda, amb la
qual va gravar el disc Blue
Light Til Dawn (1993) amb el
prestigios segell Blue Note i
dos anys mes tard New Moon
Daughter, trebali amb el qual
va obtenir tm preuat premi
Grammy. La seva veu
absolutament personal i
versatil, que la fa ser original
en tot moment mentre
navega sinuosament entre el
pop i el jazz, li ha facilitat
que la critica la situi en la
linia de les grans estrelles
del jazz de tots els temps
com Sarah Vaughan i Betty
Garter. Sense anar mes liuny,
la revista Time Magazine la va
declarar la millor cantant
d'Amdica.


