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sistir ahir que la còpia que els pro-
ductors donen al portal és d’ínfima 
qualitat. En cap moment –va afegir– 
Youtube acabarà sent la propietària 
de la pel·lícula.
 La responsable del portal va po-
sar l’èmfasi en els milers d’opcions 
que ofereix aquest sistema als pro-
ductors, que tindran l’última parau-
la sobre què volen fer amb els seus 
films. Una opció és bloquejar qual- 
sevol contingut. Una altra, deixar 
que circulin lliurement per fer es-
tudis de mercat sobre potencials cli-
ents. I una altra, bloquejar tan sols 
els vídeos que siguin superiors a sis 
minuts i monetitzar (guanyar di-
ners amb la publicitat generada) la 
resta de vídeos, que en la seva majo-
ria són tràilers.

CANAL PROPI / Aquest acord també ha 
permès la creació d’un canal a You-
tube, Veoclips, a través del qual es 
podran veure –de manera gratuïta– 
tràilers i entrevistes amb directors i 
actors. «El que volem és aprofitar el 
millor dels dos mons: la indústria 
del cine i les noves tecnologies», va 
sentenciar Ferreras. H
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Ve de la pàgina anterior

Una prova pilot 
amb 250 pel·lícules 
espanyoles

33 Abans de firmar l’acord, EGE-
DA i Youtube van fer una prova pi-
lot amb 250 pel·lícules. El pacte 
era que si el portal detectava víde-
os superiors a sis minuts i idèntics 
a les pel·lícules, el contingut es 
bloquejava immediatament. Res-
pecte als altres vídeos –els més 
curts de sis minuts, que s’entén 
que són tràilers o escenes con-
cretes– el pacte consistia a dei-
xar-los circular per Youtube per-
què servissin de promoció del film 
i, de passada, generessin alguns 
diners gràcies a la publicitat.  
De tots els vídeos detectats, el 
37% van quedar anul·lats mentre 
que en el 63% dels casos es van 
obtenir beneficis per la publicitat 
inserida. 

33 Un cop firmat l’acord, cada 
productor serà el que decidirà 
què fer amb les seves pel·lícules a 
Youtube: deixar-les circular i ge-
nerar uns quants diners per la pu-
blicitat; deixar circular només els 
vídeos més curts i generar uns 
quants diners també per la publi-
citat; o bloquejar qualsevol con-
tingut de la seva pel·lícula. «El pro-
ductor prendrà la decisió que vul-
gui, però sempre cobrant els 
beneficis que el producte pugui 
generar a internet. En cap cas 
aquests beneficis se’ls quedarà 
l’usuari que penja a Youtube un ví-
deo que no li pertany», va explicar 
el president de l’entitat dels pro-
ductors, Enrique Cerezo.

L’ACORD

HOMENATGE A LA VILLARROEL A L’AUTOR MODERNISTA

El compromís de Ramon Madaula 
amb Santiago Rusiñol (1861-1931) 
va més enllà de l’admiració. L’ac-
tor arriba a parlar d’«idil·li» amb el 
pintor i escriptor modernista. El va 
iniciar el 1984 quan va fer el perso-
natge de Ramonet, en el seu debut 
professional, a L’auca del senyor Este-
ve que es va veure al festival Grec so-
ta la direcció de Pere Planella. Com 
un primer amor, Madaula l’ha mi-
mat al llarg dels anys amb la lec-
tura de totes les obres publicades 
de Rusiñol. Arran d’aquesta lectu-
ra afirma de forma contundent: 
«Comparteixo al cent per cent la 
seva forma de vida, per a les coses 
bones i per a les dolentes».
 Madaula no tan sols llegia Ru-
siñol, sinó que anava subratllant 
frases fins al punt de teixir una dra-
matúrgia, en un dietari cuit a foc 
lent al llarg de dues dècades. És el 
que dóna forma a Cap al tard, un 
compendi de proses autobiogràfi-
ques de Rusiñol que recupera La 
Villarroel per aquest juliol. Dirigit 
per Sílvia Munt, companya de Ma-
daula, no és un muntatge nou. Es 
va estrenar fa sis anys, va fer una gi-
ra catalana i, per diverses circums-
tàncies, ha ajornat fins ara la seva 
presentació barcelonina a la sala 
que dirigeix Borja Sitjà.

Mentor de Picasso

Madaula explica que el monòleg és 
un reflex personal de Rusiñol, «de 
les seves addiccions a l’alcohol i 
la morfina i de les relacions famili-
ars», i també de la seva època. «Va 
ser un agitador cultural que va obrir 
la porta a la modernitat de la cul-
tura catalana, ancorada en el seu 
sentit botiguer. Mentor de Picasso 
a Els Quatre Gats, li va aconsellar 
marxar a París, com va fer ell».
 Munt comenta, per la seva part, 
que el repte de Cap al tard és donar-
li emoció i que no es quedi «només 
en paraules», amb el repte d’enco-
manar l’«esperit de Rusiñol, una 
personalitat excepcional». Aquest 
contrapunt arriba amb la música 
d’Erik Satie, que posa en directe 
el pianista Marc García Rami. Ma-
daula comparteix l’espai escènic 
amb el músic en una reconstruc-
ció d’un cafè del seu temps. «Vaig 
descobrir en un article que Satie i 
Rusiñol eren íntims amics i que van 
arribar a compartir vida bohèmia i 
golfes a París», afirma l’actor.
 En una hora i quart, la paraula 
de Madaula i el piano de García Ra-
mi recreen el periple existencial de 
Rusiñol, «un ésser humà generós, 
fràgil, variable, vital, melancòlic i 
amb mala llet», segons Sílvia Munt, 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Madaula és Rusiñol
L’intèrpret protagonitza a ‘Cap al tard’ un monòleg sobre un artista per 
qui professa admiració H Sílvia Munt dirigeix un retrat humà i d’època

còmplice d’un viatge molt especial 
per a Madaula. «Em fa molt respec-
te fer un monòleg. Tinc més ganes 
que es conegui la figura de Rusiñol 
que de sortir a l’escenari cada nit». 

El segon horari

Si Cap al tard ocuparà l’horari 
principal, de dimarts a dissabte, 
a La Villarroel, Borja Sitjà repeteix 
aquest estiu una programació do-
ble que s’inicia aquesta setmana 
(fins diumenge) amb El loco y la ca-
misa. Aquesta obra argentina de 
Banfield Teatro Ensamble, que es 
va veure a la Nau Ivanow, ha tri-
omfat recentment al Festival Inter-
nacional de Teatre de Tarragona. 
Bogeria, convivència familiar i vi-
olència domèstica són els eixos 
d’una dramatúrgia realista.
 Dos muntatges de Flyhard com 
són Nit de ràdio dos punt zero, de Cris-
tina Clemente (dimarts i dimecres 
del 9 al 24 de juliol), i Un home amb 
ulleres de pasta, de Jordi Casanovas 
(de dijous a diumenge, de l’11 al 28 
de juliol), completen el cartell. H

«Comparteixo del
tot la seva forma 
de vida, per a les 
coses bones i les 
dolentes», diu l’actor

El pianista Marc 
García Rami 
l’acompanya a 
l’escenari amb un 
repertori de Satie

33 Madaula se serveix una copa d’absenta en una escena de l’obra.

DAVID RUANO

Dengue Fever 
recrea a La 2 
la psicodèlia 
cambodjana 
dels anys 60
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A la californiana ciutat costanera de 
Long Beach hi ha un petit barri ple 
de restaurants i comerços que regen-
ta la comunitat cambodjana. És co-
negut com el Petit Phnom Penh. Allà 
hi va néixer Dengue Fever, un sextet 
format per cinc músics nord-ameri-
cans aficionats a la música cambod-
jana dels anys 60 i la cantant Chhom 
Nimol. Avui presenten a La 2 d’Apo-
lo (21.00 hores) el seu exòtic reperto-
ri de pop psicodèlic i surf asiàtic in-
terpretat indistintament en khmer 
i anglès.
 Ja fa més d’una dècada que la tas-
ca de segells nord-americans com 
Sublime Frequencies, rescatant gra-
vacions perdudes de música asiàti-
ca, va despertar l’interès de milers 
de melòmans. Es tracta de gravaci-
ons en les quals músics de Tailàndia, 
Cambodja, Vietnam i altres països 
del Sud-est Asiàtic adaptaven els 
efervescents sons nord-americans 
que coneixien a través dels militars 

instal·lats a la zona. Així es va gene-
rar als anys 60 una fèrtil producció 
de pop de garatge, rock psicodèlic i 
música surf amb sabor asiàtic.
 Ethan Holtzman va fer alguna co-
sa més que col·leccionar discos. Du-
rant un viatge per Cambodja va que-
dar tan captivat per aquella psicodè-
lia exòtica i vintage que va convèncer 
el seu germà perquè plantés el seu 
grup de rock alternatiu i formés Den-
gue Fever amb ell. Per tenir un aspec-
te creïble van fitxar Chhom Nimol, 
que ja cantava a Cambodja abans 
d’emigrar als Estats Units. I encara 
que el seu primer disc es nodreix bàsi- 
cament de versions d’època, des del 
2005 se centren en les composicions 
pròpies; algunes de tan contagioses 
com Tiger phone card i Sober driver.
 Dengue Fever ja va actuar fa qua-
tre estius a La 2. Però va tenir la poca 
fortuna de fer-ho la mateixa nit que 
U2 a l’Estadi Olímpic. Aquell any  es 
va estrenar el documental Sleepwal-
king through Mekong, un resum de la 
seva gira per Cambodja, i el grup va 
consolidar la seva relació amb Peter 
Gabriel. El disc que avui presenta, In 
the ley lines, és una selecció del seu re-
pertori gravada en directe als estu-
dis del cantant britànic. H

CONCERT EXÒTIC

El sextet californià 
que lidera la cantant 
asiàtica Chhom Nimol 
presentarà el disc en 
directe ‘In the ley lines’


