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embla mentida, un any
mes ha passât per damunt i ja en tornem a
obrir un altre, aixi és la
vida; així dones, ens toca
J \\ J-W acomiadar un any podríem dir que bastant trist
quant als que ens han deixat, que han
estât bastants en els camps personal i
professional, perqué aquest 2004 que
ja ha acabat s'ha emportât amb ell uns
quants noms bastant imprescindibles.
No cal parlar mes de Jerry Goldsmlth,
Elmer Bernstein, o Enrique Escobar,
tres mestres mes o menys llunyans que
sempre ens acompanyaran al cor i a les
orelles amb les seves notes, pero també ens han deixat altres noms menys
coneguts peí gran publie i deis quals
cal parlar, encara que sigui amb unes
poques línies.
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flmb el B0D4 se n'han anat...
Primer de tot, David Raksin, a qui
sens dubte recordarem, per damunt de
tot, per Laura (Otto Preminger, 1944), i
també, per posar música a la que és considerada com una de les millors actuations de Frank Sinatra al cinema: De Rep e n t e {Suddenly,
Lewis Allen, 1954). De
la seva extensa filmografia ens podem
quedar amb els dos treballs que li varen
merèixer una nominació a l'Oscar cadascun, la genial Mesas Separadas {Sep a r a t e Tables, Delbert Mann, 1958), i un
altre film de Preminger, Ambiciosa
{Forever Amber, 1947), totes dues véritables joies tant cinèfiles com musicals.
També ens ha deixat el francés Michel Colombier, aquell compositor de
pellicules de ciència-ficció dels anys setanta com Colossus:
bido

{Colossus:

el Proyecto

the Forbin

Project,

ProhiJo-

seph Sargent, 1970, en qué un d'aquells

superordinadors es fa l'amo del món,
aliat amb un altre súperordinador rus),
0 més recentment per acompanyar els
délicats passos de bail de Mikhail Baryshnikov a Noches

de Sol {White

Nights,

Taylor Hackford, 1985, una banda sonora reaiment preciosa) o fins i tot les
passes d'un personatge corn és el gai
més famés de tots els temps, al film d'animació Astérix y el Golpe
{Astérix et le coup

del

du menhir,

Menhir
Philippe

Grimond, 1989). L'any 1995 va guanyar
el premi més important de la seva carrera: un César (premi de la Academia
de Cinema Francesa) per a la música d'flisa {Elisa, Jean Decker, 1995, que va compartir amb Zbigniew Preisner, i també
amb el famós Serge Gainsboroug, qui
era responsable del tema "Elisa").
I molt pocdesprès ens arribava la noticia de la mort de Carlo Rusticelli, un
itallà responsable de desenes de partitures per al cinema fantàstic i epicohistòric del seu país, encara que aquí
elrecordemsobretotperfeinesdelsanys
setanta com Diez

Negritos

{And

then

there were n o n e , Peter Collinson, 1974,
1 que va fer juntament amb Bruno Nicolai) o Habitación

para

Cuatro

{Amici

m i e i , Mario Monicelli, 1975). De totes
formes és curios que els films més famosos en qué apareix acreditat no sigui
com a compositor, sino com el responsable deis arrenjaments musicals (com
per exemple, a ¿Qué ocurrió

entre

padre

Billy Wil-

y tu madre?

—Avanti!,

mi

der, 1972—), o com a director musical
(aAccafone, Pier Paolo Pasolini, 1961).
Com sempre, el món de la música de cinema ens deixa aquests interrogants...
I una vegada fet el corresponent obituari, passarem com sempre a noticies
més agradables, com ara son els premis
i altres herbes; si l'any passât qualificàvem Elliot Goldenthal com el compositor del 2003, enguany hem de parlar sens
dubte de Howard Shore, qui amb la tercera part d'£7 Señor de los Anillos: El Retorno

del Rey (The Lord ofthe

Rings: The

Return o f the King, Peter Jackson) s'ha
emportât no només els Oscars de Millor
Banda Sonora Original i Millor Cancó, sino també els dos Globus d'Or, demostrant que s'ha convertit en un véritable
compositor de prestigi internacional i
també amb un indiscutible réfèrent musical pera moltíssimagent(lessevescomposicions per aquesta trilogia han estât

/ pel que fa al nostre pals, Juan Bardem va aconseguir el Goya a la
millor composició per la pellicula

Al Sur de Granada, de Fernando

Colomo

David Raksin i E l m e r Bernstein.
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un auténtlc récord de vendes a tot el
món, tant és alxí, que a la edició de
col-leccionista de la tercera part del film
s'afegeix un DVD especial dedicatal compositor I a la creado de la banda sonora). Aquest, sens dubte, ha estat un deis
trlomfs mes rotunds i globals (tant de
crítica com de public) del món del cinema dels darrers anys, i tots els aficionats
a la música de cinema felicltem Shore
per la part que II toca, que realment és
molta... I pel que fa al nostre país, Juan
Bardem va aconseguír el Goya a la millor composició perla pellicula A l Sur de
Granada, de Fernando Colomo.
Bé, només ens queda donar un cop
d'ull, a vol d'ocell, a les noticies o composlcions de Tany que ens han interessat
o sorprés mes que altres, sempre tenlnt
en compte que mai podrem parlar ni de
tot ni de tothom; ens ha fet gaudlr molt
el mestre John Williams amb el darrer
Harry Potter [Harry Potter y el Prisionero de Azkabán

—Harry

Potter

and the

Prisoner of Azkaban, Alfonso Cuarón—
), ens ha sorprés la declsió de darrera hora de rebutjar el (magníf ic) treball de Gabriel Yared per Troya (Troy, Wolfgang Petersen, amb música de James Horner, qui

només va disposar de tres setmanes per
fer-la, I encara aixi ens ha deixat un molt
bon sabor a la boca), ens ha encantat asslstir al centenari de nùmeros (I per tant
al desè anlversari de la publicació) de la
nostra revlsta Temps Moderns (i també
ens sentim molt honrats de la molt bona acolllda que va tenlr el clcle "Cinema
1 Comic, la Mùsica al Cinema dels Superherols", organitzat per la ABABS i la
AAVC amb col-laboracló amb la revlsta,
1 partlcularment pel que tot alxò escrlu),
ens ha agradat molt veure com una banda sonora feta al nostre pais s'ha convertì en un disc del qual tothom en parla {Mar A d e n t r o , d'Alejandro Amenàbar,
amb mùsica del matelx director I de Carlos Nùhez, I que per cert està nomlnada
als Premls Goya, ja veurem què passa),
ens ha alegrat estrenar una nova I molt
especial pàgina web dedicada al món de
la banda sonora (la web oficial de la Assoclacló Balear Amics de les Bandes Sonores:
httpd/www.geocities.comljvidalr2004lababs.html,
cortesia del nostre
amie Jordl Vldal Reynés, on trobareu de
tot un poc relacionat amb aquest món
tan Interessant) I també ens meravella
una mica com el cinema musical més clàs-

slc encara té un Hoc destacat a les cartelleres amb ni més ni menys que El Fantasma

de la Opéra {Fanthom

ofthe

Opé-

ra, el famôsmuslcal d Andrew Lloyd Webber, i que per aquesta ocaslô ha dlrlglt
Joël Schumacher). Realment, aquest 2004
ha estat intens.
I com cada any (alxô ja sembla una
tradiciô), ens acomiadem dlent allô que
els dots d'endevi no donen per saber si
qualque genl ha nascut aquests darrers
365 dles, alxi que fins d'aqui a un pareil
d'anys, res. Mentrestant, contlnuarem
gaudlnt del cinéma I de la mùslca de cinéma, no hi ha cap dubte. m

