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VAILLE QUE VIVRE
Juliette BINOCHE, actriu
Alexandre THARAUD, piano
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À peine (Barbara/Roland Romanelli, 1970)
Pierre (Barbara/Barbara, 1964)
À chaque fois (Barbara/Barbara, 1967)
Marienbad (François Wertheimer/Barbara, 1973)
Cet état d’amoureuse
Femme piano lunettes (Barbara/Barbara, 1994)
Vals de Franz (Jacques Brel/François Rauber)
Sel·lecció de textos i entrevista. Il était un piano noir i
improvisacions d’A. Tharaud.
Göttingen (Barbara/Barbara)
Dis quand reviendras-tu? (Barbara/Barbara, 1962)
Je ne sais pas dire (Barbara/Barbara, 1964)
Une petite cantate (Barbara/Barbara, 1965)
Pierre (Barbara/Barbara, 1964)
Mon enfance (Barbara/Barbara, 1968)
Nantes (Barbara/Barbara, 1963)
J’écoute les petites voix
Ce lundi 21 décembre
J’ai tellement besoin de ma mère
Hop-là (Barbara/Jean-Jacques Debout-Roland
Romanelli, 1970)
Un soir je descends dans la rue i Il faut du courage...
Toi l’homme (Sophie Makhno/Barbara, 1965)
La solitude (Barbara/Barbara, 1965)
On me dit toujours que je suis triste
Selecció d’Opus Barbara (France Culture, 1993.
Producció de François Delatraz)
Le mal de vivre (Barbara/Barbara, 1965)
J’ai passé plus de nuits à chanter
Ma plus belle histoire d’amour (Barbara/Barbara, 1967)
Mes hommes (Barbara/Barbara, 1968)
Plus jamais je ne rentrerai en scène
L’Île aux mimosas (Luc Plamondon/Barbara, 1986)
Perlimpinpin (Barbara/Barbara, 1973)
Pierre (Barbara/Barbara, 1964)
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Binoche / Barbara / Tharaud
Digue’m que vindràs...
“Voilà combien de jours, voilà combien de nuits / Voilà combien de temps que tu es repartí / Tu
m’as dit cette fois, c’est le dernier voyage / Pour nos cœurs déchirés, c’est le dernier naufrage
/ Au printemps, tu verras, je serai de retour / Le printemps, c’est joli pour se parler d’amour /
Nous irons voir ensemble les jardins refleuris / Et déambuler ons dans les rues de Paris”...
És Barbara i el seu preciós Dis, quand reviendras-tu? La cantant li parla al seu amant que
habita a la llunyana Costa d’Ivori i ella espera impacient a París que la visiti. Li va escriure
aquesta cançó i li va cantar per telèfon. Van passar poques hores i ell es va plantar a París,
commogut per la poètica punyent de les paraules de la seva estimada. A un se li acudeixen
poques presències més adequades per fer reviure l’univers creatiu, sentimental i evocador de
Barbara que la de Juliette Binoche. Actriu versàtil i orgànica, extraordinàriament ben dotada
per al drama, és capaç d’injectar calat profund a qualsevol dels seus complexos personatges.
Des del cinema de Leos Carax i la revelació de La insuportable lleugeresa de l’ésser (1988)
als anys vuitanta, a la seva impressionant vídua al Blau (1993) de Kieslowski i ser musa de
Michael Haneke, requerida per Abbas Kiarostami, Anthony Minghella, Olivier Assayas i recentment pel gran Bruno Dumont. Binoche testimonia com pocs actors poden fer-ho l’últim
quart de segle del cinema europeu. Intervé en ell de forma decisiva i des del seu exemplar
moment creatiu, endinsada en la serenitat, ens serveix a Peralada un recital de textos que
donen compte del vintè aniversari de la mort de Barbara.
Artista apassionada, figura fonamental de la chanson, decisivament influïda per Trenet i per
Brassens i amiga i coetània de Brel, els móns de Barbara orbiten per l’amor i el desamor, però
també transiten cap al compromís polític –Gottingen és una profunda mirada als efectes de
la guerra i a Lily ens parla dels refugiats– l’amor a la seva família –Nantes, dedicada al seu
pare moribund– i la devoció pel seu públic al qual va cantar Ma més belle histoire d’amour
c’est vous. L’artista va visitar Barcelona i el Palau de la Música Catalana a principis dels anys
setanta i ja abans, a la sala Bobino de París, havia captivat Guillermina Motta, qui va cantar en
català alguns dels seus temes fonamentals: Morir per morir, No t’ho sé dir, El dia que vindràs,
La soledat i, esclar, Digue’m que vindràs. La memòria ens porta també L’àguila negra amb la
veu i la personalitat immenses de Maria del Mar Bonet.
Estrenat fa pocs dies al Festival d’Avinyó, Vaille que vivre és el resultat del treball a quatre
mans entre Binoche i el pianista Alexandre Tharaud, ambdós profunds coneixedors i amants
de l’obra de Barbara. A través de les seves lletres i amb l’empremta musical d’un piano majestuós, els dos evoquen l’immens –i no sempre reivindicat com mereix– llegat d’una artista
que va morir jove –amb només seixanta set anys– però que ha deixat una profunda petjada.
No és casual que aquesta nit a Peralada s’escoltin els acords d’un piano; així va subtitular ella
les seves Memòries interrompudes: “Hi havia una vegada un piano negre”...
Toni VALL
Periodista i crític d’Ara i Nació digital

VAILLE QUE VIVRE
Juliette Binoche i Alexandre Tharaud s’han retrobat al voltant dels records de Barbara...
Tots dos tenen un lligam singular i profund amb la gran dama de la chanson francesa, un vincle
que s’ha teixit amb el temps, ja que Barbara els ha acompanyat al llarg de tota la seva vida.
Avui, es pregunten sobre la seva absència, un homenatge discret, ple d’humilitat.
Junts, han triat els textos i la música.
Es tracta de treure a la llum a les paraules de Barbara, els textos seran recitats per Juliette Binoche.
Es tracta de treure a la llum a la música de Barbara i la seva extrema riquesa, així serà interpretada al piano per Alexandre Tharaud, de vegades de manera minimalista.
LA-BAS
Là-bas, rien n’est comme ici.
Là-bas, tout est différent.
Pourtant, les chats aussi sont gris
Et les lilas blancs sont blancs
Mais l’amour, s’il est l’amour,
N’a ni de pourquoi, ni de comment
Et les fleurs des jardins, tout autour,
Chantent doucement aux enfants.
Là-bas, là-bas,
De l’autre côté du miroir.

ALLÀ
Allà, res no és com aquí.
Allà, tot és diferent.
Però, els gats també són grisos
I els lilàs blancs són blancs
Però l’amor, si és amor,
No té ni perquè ni com
I les flors dels jardins, tot al voltant,
Canten suaument als infants.
Allà, allà,
A l’altra banda del mirall.

PLUS RIEN
Plus rien, plus rien
Que le silence,
Ta main, ma main
Et le silence
Des mots. Pourquoi?
Quelle importance!
Demain, plus tard,
Les confidences.
Si douce, ta bouche
Et je m’affole.
Je roule, m’enroule
Et tu t’affoles.
La nuit profonde,
La fin du monde,
Une gerbe de feu
Pour se connaitre,
Se reconnaitre,
Pourpre et or et puis bleue,
Plus rien, plus rien
Que le silence,
C’est bien, nos mains
Et ce silence...

RES MÉS
Res més, res més
Que el silenci,
La teva mà, la meva mà
I el silenci
De les paraules. Per què?
Què importa!
Demà, més tard,
Les confidències.
Tan suau, la teva boca
I m’inquieto.
Hi dono voltes, hi penso
I tu t’inquietes.
La nit profunda,
La fi del món,
Un feix de foc
Per conèixer-se,
Reconèixer-se,
Porpra i or i després blau,
Res més, res més
Que el silenci,
Està bé, les nostres mans
I aquest silenci...

PIERRE
Il pleut,
Il pleut,
Sur les jardins alanguis,
Sur les roses de la nuit,
Il pleut des larmes de pluie,
Il pleut,
Et j’entends le clapotis,
Du bassin qui se remplit,
Oh mon Dieu, que c’est joli,
La pluie,

PIERRE
Plou,
Plou,
Sobre els jardins lànguids,
Sobre les roses de la nit,
Plouen llàgrimes de pluja,
Plou,
I sento el xip-xap,
Del safareig que s’omple,
Oh Déu meu, que bonica,
La pluja.

			
NANTES
Il a plu sur Nantes
Donne-moi la main
Le ciel de Nantes
Rend mon coeur chagrin
Un matin comme celui-là
Il y a juste un an déjà
La ville avait ce teint blafard
Lorsque je sortis de la gare
Nantes m´était encore inconnue
Je n´y étais jamais venue
Il avait fallu ce message
Pour que je fasse le voyage:
“Madame soyez au rendez-vous
Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup
Faites vite, il y a peu d´espoir
Il a demandé à vous voir.”

NANTES
Ha plogut a Nantes
Dóna’m la mà
El cel de Nantes
Em fa venir tristesa al cor
Un matí com aquell
D’ara tot just fa un any
La ciutat tenia aquell to pàl·lid
Quan vaig sortir de l’estació
Encara no coneixia Nantes
No havia vingut mai
Em calia aquest missatge
Per fer el viatge:
“Senyora ens veiem al
Vint-i-cinc del carrer de la Grange-au-Loup
Afanyi’s, queda poca esperança
Ha demanat veure-la.”

BARBARA
Monique Serf (Barbara) va néixer a París el 9 de juny de 1930. Durant la Segona Guerra Mundial la seva família es veu obligada a canviar de casa sense parar, com nombroses famílies
jueves. Al moment de l’alliberament s’instal·len a una pensió del Vésinet, a la regió parisenca.
La seva veïna, professora de cant, li fa treballar la veu i li ensenya solfeig i piano.
Entra a l’Escola Superior de Música on assisteix, a partir del 1947, a les classes de Gabriel
Paulet. Treballa amb obres de Duparc, Fauré o Debussy. Per guanyar-se la vida treballa com
a maniquí-corista a Violettes impériales, al Théâtre Mogador de París. Escolta Mireille, Edith
Piaf, descobreix Charles Trenet i comença a esbossar cançons. El 1949 coneix Jean Wiener,
qui l’envia a una audició amb els germans Prévert. Pierre Prévert dirigeix La fontaine des
quatre saisons, cabaret parisenc del carrer Grenelle. Per desgràcia els seus espectacles no li
interessen i, per ajudar-la, Prévert li ofereix feina de rentaplats. Del 1950 al 1952 es trasllada
a Brussel·les i coneix pintors i escriptors que viuen en una casa antiga que han transformat en
tallers i sala de concerts. Li col·loquen un piano –negre– per tal que pugui cantar en públic.
Després d’aquesta experiència obre ella mateixa el seu propi cabaret, Le cheval blanc, però
per manca de diners torna a París. El 1954 presenta una gira a Moineau. Afegeix al seu repertori cançons de Léo Ferré, Pierre Mac Orlan i Georges Brassens. L’any 57 enregistra un disc
a Brussel·les, Mon pote le gitan i L’oeillet blanc i, el 59 interpreta en públic les seves primeres
composicions, J’ai troqué i el famós Dis quand reviendras-tu. El 1960 publica amb Odéon
un disc on canta Brassens i que obté el gran premi del disc i el premi d’interpretació. Entre
gires com a cantant i enregistraments (Philips publica l’any 63 Barbara chante Barbara) la
descobreix el gran públic i rep el premi de l’Académie Charles-Cros. Al final de la cerimònia
trenca el diploma que ha rebut en quatre trossos que reparteix entre els tècnics com a senyal
d’agraïment. Escriu Ma plus belle histoire d’amour dedicada al seu públic. Efectua gires de
concerts i el 1967 enregistra un disc en alemany que, però, serà un fracàs comercial. El 1968
fa un recital a l’Olympia retransmès en directe per la ràdio.
El 1970 debuta amb Madame, peça teatral en què Barbara interpreta el paper d’una prostituta a la recerca d’un amor a l’Àfrica. Ella mateixa en compon la música, però l’espectacle és
un fracàs. Publica L’aigle noir, l’èxit de l’estiu. Jacques Brel li demana que rodi amb ell la pel·lícula Franz el 1971 i enregistra un nou àlbum, La fleur de l’amour. Seguiran col·laboracions
amb Catherine Lara, François Reichenbach, Gérard Depardieu, Mikhail Baryshnikov, Jacques
Attali i William Sheller, gires i espectacles musicals i teatrals. El 1982 rep el Grand Prix de la
Chanson Française. La Dame en noir, com ja era coneguda, canta al Châtelet el 1987 –on
crea Sid’amour à mort, testimoni de la seva preocupació per la sida–, el 1990 ofereix una
sèrie de concerts al Mogador de París i el 1993 torna al Châtelet, però ha d’abandonar l’espectacle degut als seus problemes respiratoris. Aquest recital, però, és enregistrat en un disc
legendari on transpira tot l’amor que sent pel seu públic i que aquest li professa. L’any 1996
enregistra un últim àlbum, Barbara 96. Després deixa els escenaris pels seus problemes de
salut i comença a escriure les seves memòries. Mor el novembre de 1997.
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JULIETTE

BINOCHE

Reconeguda internacionalment com una de les actrius més carismàtiques de la seva generació, Juliette Binoche ha aparegut en més de seixanta pel·lícules i en escenaris teatrals de
tot el món. Membre d’una família artística, és també ballarina i es declara apassionada per les
arts escèniques en general. Va començar a estudiar interpretació durant la seva adolescència
i després de començar la seva carrera en diferents teatres apareix en pel·lícules de grans autors com ara Jean-Luc Godard (Hail Mary, 1985), Jacques Doillon (Family Life, 1985) i André
Téchiné, qui la va convertir en una estrella a França gràcies a la seva interpretació en el paper
protagonista a Rendez-vous (1985). La seva sensual aparició en la seva primera pel·lícula
rodada en anglès, Unbearable Lightness of Being (1988), dirigida per Philip Kaufman, la va
catapultar al circuit internacional.
El talent de Binoche va despertar l’interès de Steven Spielberg, qui li va oferir diversos papers, entre els quals una participació a Jurassic Park, rol que ella va declinar; el 1993 va
acceptar treballar, en canvi, a Three Colours: Blue, part d’una trilogia dirigida per Krzysztof
Kieślowski que li va permetre rebre el Premi a la Millor Actriu al Festival de Venècia. Tres
anys més tard Binoche va aconseguir un èxit aclaparador amb The English Patient (1996),
d’Anthony Minghella, per la qual va rebre un premi de l’Acadèmia i un BAFTA com a Millor
Actriu de repartiment així com el Premi a la Millor Actriu al Festival de Berlín el 1997. Per la
seva interpretació a la comèdia romàntica Chocolat (2000), de Lasse Hallström, també va ser
nominada com a millor actriu de l’any.
Durant la dècada del 2000 va mantenir una gran activitat alternant-se en rols de produccions
tant angleses com franceses. El 2010 va rebre el Premi a la Millor Actriu al Festival de Cannes
pel seu rol a Certified Copy, d’Abbas Kiarostami, convertint-se en la primera actriu guanyadora del Best Actress Triple Crown per aconseguir el premi com a millor actriu als festivals
de Berlin, Cannes i Venècia.
No obstant mantenir la seva activitat a la primera divisió del món del cinema, Juliette Binoche
l’ha volgut alternar amb diverses produccions teatrals, com ara Naked de Luigi Pirandello
(Londres, 1998) o Betrayal de Harold Pinter (Broadway, 2000), per la qual va ser nominada
als Tony Award. El 2008 va començar una gira mundial amb la moderna producció de dansa
In-i en col·laboració amb el coreògraf Akram Khan. Altres èxits aclaparadors a la seva carrera
són Mauvais Sang (1986), Les Amants du Pont-Neuf (1991), Damage (1992), The Horseman
on the Roof (1995), Code Unknown (2000), Caché (2005), Breaking and Entering (2006),
Flight of the Red Balloon (2007), Camille Claudel 1915 (2013) i Clouds of Sils Maria (2014).
Juliette Binoche debuta al Festival Castell Peralada amb aquest homenatge a Barbara.
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ALEXANDRE

THARAUD

La presència arreu del món d’aquest artista s’ha accentuat encara més la temporada 201516. A Europa ha actuat al costat de les Filharmòniques de Colònia i Varsòvia, al Victoria Hall
de Ginebra, al Muziekgebouw d’Amsterdam, al Bozar de Brussel·les, a Eindhoven (com a
artista-resident), als BBC Proms de Londres, l’Auditorio Nacional de Madrid i a l’Accademia
de Santa Cecilia de Roma, així com a la Philharmonie de París. També actua habitualment a
Àsia, en particular a la Xina, Corea del Sud i Japó.
Després dels seus èxits al Carnegie Hall de Nova York i d’una primera visita a la costa oest
nord-americana, va aparèixer com a solista amb l’Atlanta Symphony Orchestra, l’Orquestra
de Filadèlfia i, durant la gira americana, amb Les Violons du Roy a les sales més importants
dels Estats Units, des del Symphony Hall de Boston fins al Walt Disney Hall de Los Angeles.
Després de l’èxit indiscutible de la seva versió de les Variacions Goldberg tant en disc com a
la gran pantalla –la pel·lícula va obtenir l’Echo Klassik 2016–, Alexandre Tharaud interpretà
el temible Concert núm. 2 de Rakhmàninov a la Philharmonie de París per a la publicació del
seu nou enregistrament amb Erato acompanyat de la Royal Liverpool Philharmonic i sota la
direcció de Vassily Petrenko. Un altre dels punts forts del seu 2016 ha estat l’estrena absoluta
del Concert per a la mà esquerra de Hans Abrahamsen amb l’orquestra de la WDR de Colònia, que va tornar a repetir a Birmingham i que té previst interpretar a l’octubre i al desembre.
La seva discografia està feta a la imatge del seu eclecticisme i inclou concerts de Haydn, Mozart i Bach (amb Les Violons du Roy), Autographe, Le boeuf sur le toit, Scarlatti, Journal intime
(Chopin) i Variacions Goldberg per a Erato. Per a Harmonia Mundi ha enregistrat Nouvelles
suites de Rameau, les obres completes de Ravel (Gran Premi de l’Académie Charles-Cros,
Diapason d’Or, Choc del Monde de la Musique, Recommandé de Classica, 10 de Répertoire,
Pick of the Month de la BBC Music Magazine, Stern des Monats de Fono Forum, Millor Disc
de l’Any de Standaard), Concerts italians de Bach, Couperin, Satie (Diapason d’Or 2008) i un
disc dedicat a Chopin amb els valsos i els 24 preludis.
Debuta al Festival Castell de Peralada.

www.festivalperalada.com
Info: ruth.abuin@grupperalada.com / +34 93 503 86 46
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