
La febre de la cançó d’estiu no ha tin-
gut sempre la mateixa vivesa, ha anat va-
riant segons els ànims de la gent o la in-
tensitat invertida pels mitjans de comu-
nicació. A l’Estat la moda es va intensifi-
car a principis d’aquest segle, i va agafar 
molta volada amb la proliferació de can-
çons de clara vocació d’endur-se el títol 
mediàtic: Aserejé de Las Ketchup, La 
bomba de King África o Yo quiero bailar 
de Sonia y Selena difícilment es poden en-
tendre fora d’un context de cançó de l’es-
tiu. Però, al marge d’aquestes cançons, 
quasi temàtiques, en les setmanes fronte-
reres al juny es publiquen èxits tan tren-
cadors i influents, que, a banda de sonar 
sense parar als xiringuitos per vacances, 
passen a ser història de la música popular. 
És el cas del debut en solitari de Beyoncé. 

Escollida la millor cançó del que por-
tem de segle XXI per Rolling Stone, Crazy 
in love va aparèixer el 18 de maig del 2003 
i el món sencer va patir una sacsejada. 
Una setmana després de publicar el vide-
oclip, compartit amb el que després seria 
el seu marit, Jay-Z, Beyoncé era núme-
ro 1 de la llista de senzills als Estats Units. 
S’hi va estar pràcticament tot el juny i el 
juliol i va vendre 8 milions de còpies de la 
cançó. Fora de l’Amèrica del Nord va ar-
rasar a absolutament tot arreu: Austrà-
lia, Dinamarca, Itàlia, Nova Zelanda, els 
Països Baixos... No va néixer per ser una 
cançó de l’estiu, va néixer per començar 
una revolució. 

Grans solistes pop 
Madonna ja hi era abans (i Britney Spears 

i Jennifer Lopez), però és amb Be-
yoncé, i aquesta cançó com a gran 
símbol, que s’enceta l’hegemonia 
de les grans solistes pop en la in-
dústria musical. Una generació 

que traça una línia entre aquest 
Crazy in love i Bad guy de Billie 
Eilish i que recorre quinze anys, 
matisos d’estils i un grapat d’es-
trelles que han acaparat tots els 
focus: Taylor Swift, Rihanna, 
Lady Gaga, Katy Perry, Miley 
Cyrus... dones extraordinària-
ment talentoses, poderoses i 
empoderades que han canviat 

les regles del joc.  
Tot va començar aquell estiu del 

2003 i unes trompetes que dona-
ven la benvinguda a Beyoncé: “Yes, 
it’s so crazy right now”. ◆
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Beyoncé  
va canviar tots  
els estius
‘Crazy in love’, Beyoncé (2003)
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D
e petites, la Carlota Subirós i la 
Martina Teixidor tocaven el 
piano a quatre mans i munta-
ven espectacles al menjador 
de casa. “Vam compartir el te-

atre i la música de manera molt natural. 
Era el nostre terreny de joc”, recorda Su-
birós, que va endinsar-se per primera ve-
gada al món escènic gràcies al pare de la se-
va amiga, Ramon Teixidor, i la companyia 
La Sínia. El temps ha volgut que totes du-
es s’acabessin dedicant a l’art: Subirós és 
dramaturga i directora de teatre i Teixidor 
dirigeix l’Escola de Música de Gelida. I du-
rant tots aquests anys la seva amistat les ha 
acompanyat.  

“La Martina és l’emblema de l’amiga. 
Ens vam conèixer quan teníem quatre 
anys i anàvem a l’Escola Àngels Garriga”, 
recorda Subirós. Ella va canviar d’escola 
als vuit anys, però els pares respectius les 
van ajudar a mantenir l’amistat. “Durant 
la infància i l’adolescència vam ser molt 
properes. Se’m barreja la sensació d’ami-
ga i germana. Les veritables amistats cons-
titueixen la teva família”, explica la drama-
turga, que quan pensa en la Martina té un 
sentiment de pertinença: “Em reconec en 
ella, perquè coneix tota la meva història i 
l’ha viscuda amb mi”.  

La universitat va distanciar-les i el seu 
lligam es va fer més tènue mentre estudi-
aven. Cadascuna havia descobert un món 
nou que l’allunyava de l’altra. Tot i això, 
Subirós explica que mai va perdre la sensa-
ció “que la Martina formava part de la tri-
bu”. I el retrobament entre les dues ami-
gues, anys després, va ser emocionant. 
Quan la Martina es va quedar embarassa-
da i va saber que seria mare d’una nena, va 
decidir que li posaria Carlota. Just després, 

va trucar a la seva amiga d’infantesa per ex-
plicar-l’hi. “Havien passat 10 anys, però 
vam descobrir que no havíem perdut res de 
la nostra intimitat”, assenyala Subirós.  

Ara les dues amigues comparteixen les 
seves vivències com a mares, i les filles res-
pectives juguen juntes com si pràcticament 
fossin cosines. Per a Subirós, els amics “són 
fils de continuïtat en la vida” que formen 
“una xarxa a través del temps que et sosté”. 
Quan una de les dues és feliç, “l’alegria s’ex-
pandeix en els dos sentits”, perquè “que li 
vagin bé les coses a una amiga reverbera en 
les teves”, subratlla la dramaturga.  

El fet de poder tenir una amistat tan llar-
ga dona a tot plegat un valor afegit. “Algú 
amb qui has compartit tants anys et coneix 
a un nivell molt íntim –assenyala Subirós–. 
M’ha vist a mi mateixa tantes vegades i en 
èpoques tan diferents que em pot dir qual-
sevol cosa, perquè em coneix bé, i vicever-
sa. És un mirall excepcional amb uns ulls 
a l’altra banda. I la seva mirada diu molt de 
mi mateixa”. ◆

Carlota Subirós 
Directora i dramaturga

TEXT NÚRIA JUANICO

“

La Carlota Subirós i la Martina Teixidor es van conèixer a l’escola i són amigues des 
que tenien quatre anys. ARXIU PERSONAL CARLOTA SUBIRÓS
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“Les veritables amistats 
constitueixen la teva família“

Els amics  
són fils de 
continuïtat 
en la vida, una 
xarxa a través 
del temps 
que et sosté
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