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EL BAOBAB (22): LA JAVANAISE
14 maig 2021

Un article de Cesare Montaigne
Una nit d’estiu de 1962, Juliette Gréco i el mític Serge
Gainsbourg, que ocuparà altres moments del nostre Baobab en
futures ocasions, van passar la vetllada escoltant discos i
bevent xampany a l’enorme saló de l’33, a rue de Verneuil.

Gainsbourg i Gréco als anys 60.
A l’endemà, ell li va enviar a ella “La Javanaise”. Sembla que
Gréco la va estrenar al març de 1963. El títol és un joc de
paraules que fa referència al ball del java parisenc i a
l’estil de parlar javanais. La cançó fa servir en gran mesura
paraules franceses inalterades que naturalment tenen una
seqüència de ⟨av⟩; així, la lletra s’assembla al joc de

paraules dels javanais.
Avui, aquesta peça fantàstica que provoca una sensació
especial, és la protagonista del nostre Baobab del cap de
setmana.
Avui us poso les dues versions, la que canta ell i la que
interpreta ella.
Serge Gainsbourg
Juliette Gréco
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.

* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

