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Puntí

La música de les
telesèries s’ha
convertit en un
gran negoci

F a uns dies, escoltant acci-
dentalment una emissora
de ràdio musical, van po-

sar una cançó insuportable. No
en recordo el títol, diré només
que es tractava de la banda sono-
ra de la telesèrie Friends. El locu-
tor la va presentar com un gran
clàssic, sense cap tipus de vergo-
nya, i al cap de 30 segons vaig ha-
ver de canviar d’emissora. El te-
ma és el típic exemple de melo-
dia gastada, esgotada, i un no pot
escoltar-la sense sentir-se en un
món repetit. Com Bill Murray en
aquella pel.lícula, El día de la mar-
mota, tornem una vegada més a
tenir davant aquells sis joves de
l’inici de la sèrie, fent monades
en un sofà al costat d’una font.

La cançó de Friends és potser
l’exemple més suat d’un feno-
men. Avui dia, la música de les te-
lesèries s’ha convertit en un gran
negoci. Programes com Sexo en
Nueva York o Anatomía de Grey in-
clouen en els seus episodis frag-
ments de cançons (sobretot al fi-
nal, en els títols de crèdit) només
per després poder vendre-les en
disc. David Chase, creador de Los

Soprano, feia una cosa semblant,
però com a mínim eren clàssics
de veritat, músics que li agrada-
ven a ell, com Patti Smith o Bob
Dylan.

En aquest panorama sobresurt
la sèrie The Wire, amb el seu es-
plèndid recent disc, All the pieces
matter. La primera temporada, la
música escollida per als títols era
Way Down in the Hole, gran cançó
de Tom Waits, molt adequada
per resumir l’atmosfera opressiva
que aconsegueix la sèrie. En la se-
gona temporada, els creadors van
decidir mantenir la cançó, però
canviant l’intèrpret, i així en cada
una de les cinc temporades. El re-
sultat van ser cinc versions dife-
rents, totes molt potents. A més
de Tom Waits, els responsables
van ser The Blind Boys of Alaba-
ma, The Neville Brothers, el grup
de hip hop Domaje i el guitarris-
ta Steve Earle.

Totes es troben en el disc, jun-
tament amb altres temes escrits
per a la sèrie, i componen una
gran banda sonora. Si els produc-
tors de Friends haguessin fet la
mateixa operació amb les 12 tem-
porades que es va allargar la
sèrie, ara potser la cançó ens sem-
blaria igual de pesada, però la
culpa estaria més repartida i no
cauria sobre aquest únic grup,
que per cert es deia The Rem-
brandts i mai més se n’ha sabut
res. Ni falta que fa.

Barcelona q El crític de teatre d’EL
PERIÓDICO, mort dilluns passat als
71 anys, va estar en la memòria i en
els parlaments dels organitzadors
de la veterana Marató de
l’Espectacle, que ahir a la nit va
apujar el teló de la 25a i última
edició al Mercat de les Flors. Arnau
Vilardebò, director artístic
d’aquesta mostra de nous talents
en l’àmbit de les arts escèniques,
va dedicar la Marató a Pérez de
Olaguer, que sempre va defensar la
necessitat de recolzar aquest tipus
de plataformes per a artistes
emergents. No s’han volgut perdre
aquesta edició especial artistes
consolidats com Eduard
Fernández, Teresa Urroz, Cesc
Gelabert i Christian Atanasiu.
Altres, com Joan Font i Tricicle,
han anunciat actuacions sorpresa.
La Marató acabarà diumenge a la
matinada.

ÁLVARO MONGE

LA 25a MARATÓ,
DEDICADA A
GONZALO PÉREZ
DE OLAGUER

El Lliure programarà obres de
tres grans asos de les lletres

TEATRE 3 AVANÇ

b
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MARTA CERVERA
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‘Rock’n Roll’, de
Tom Stoppard, dirigida
per Àlex Rigola, obrirà
la temporada que ve

El teatre acollirà
també peces dels
Nobel Doris Lessing
i Harold Pinter

À
lex Rigola, director del tea-
tre Lliure, va reunir ahir tre-
balladors, actors, drama-
turgs, productors i directors

en la tradicional botifarrada amb
què sol donar la benvinguda a l’es-
tiu coincidint amb el final de tempo-
rada. La pròxima, va avançar ahir,
s’obrirà amb Rock ’n Roll, una obra de
Tom Stoppard del 2006, que el ma-
teix Rigola portarà a escena, sobre el
desencant dels ideals de les esquer-
res. Stoppard, nascut amb el nom de
Tomas Straussler, va abandonar el
país sent un bebè per criar-se a An-
glaterra. En aquesta obra, que arren-
ca a la Primavera de Praga (1968),
l’acció bascula entre el món teòric
dels intel.lectuals marxistes de Cam-
bridge i la vida real d’un poble txe-
coslovac que vol trencar amb el co-
munisme.

Encara que falten per perfilar de-
talls de la pròxima programació, Ri-
gola va avançar altres estrenes de
dos premis Nobel: Doris Lessing i Ha-
rold Pinter. Carles Alfaro, gran co-
neixedor del dramaturg britànic,
muntarà Traïció, una història cruel i

divertida, amb Francesc Orella en el
repartiment. Carlota Subirós diri-
girà la posada en escena de Play with
a tiger, la peça teatral més famosa de
Lessing, publicada el 1962.

Lluïsa Cunillé, que aquest any ha
aconseguit el premi Lletra d’Or per
Après moi le déluge, actualment en
cartell a Madrid, estrenarà per pri-
mera vegada a la sala gran la tempo-
rada que ve amb Bordell, dirigida per
Xavier Albertí.

ÈXITS QUE TORNEN / Per Nadal el Lliu-
re programarà dos dels muntatges
que van arrasar a la taquilla: Coral
romput, de Vicent Andrés Estellés,
amb posada en escena de Joan Ollé,
que va vorejar el ple absolut a la sala
Fabià Puigserver, i La forma de les co-
ses, de Neil LaBute, amb direcció de
Julio Manrique, a l’Espai Lliure.

La mitjana d’assistència als 31 es-
pectacles de la temporada que ara
s’acaba ha estat del 68%, amb un
lleuger augment del 3% respecte a
l’anterior. No està malament tenint
en compte que dos dels espectacles
més esperats –Ascenso y caída de la ciu-
dad de Mahagonny i Albert Pla– no es
van fer. El cicle Radicals Lliures es
consolida amb un 65%.

Entre els muntatges de més èxit
de públic destaquen Impressing the
czar, de Forsythe, amb el Ballet Reial
de Flandes, i La nit just abans dels bos-
cos, de Koltès, amb direcció de Rigo-
la. En canvi, La torre de la Défense, de
Copi, va punxar. L’opereta, dirigida
per Marcial di Fonzo Bo, no va om-
plir ni la meitat de la sala (31%
d’ocupació). Els ingressos totals del
teatre, 833.220 euros, estan per sota
del que es preveia. H

33 Doris Lessing. 33 Harold Pinter. 33 Tom Stoppard.

CULTURA I
INDÚSTRIA

< Sobre la desvinculació del
Lliure d’Adetca (Associació
d’Empreses de Teatre de
Catalunya), Rigola va dir que «la
barreja» de sales concertades i
públiques només passa a
Catalunya. «La paraula
‘indústries culturals’ em fa fàstic.
Em fa por quan la cultura
s’associa a la indústria».

< A la seu històrica del Lliure a
Gràcia les obres van més de
pressa del previst. Obrirà a finals
del 2009 o principis del 2010.
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