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e'ns en va el darrer cap-i-cua
que tots nosaltres contemplaren! en aquesta vida, després
que haguem tengut la raríssima oportunitat histórica d'haver-ne viscut dos de seguits
(l'anterior 1991 i aquest), i ara
que j a som al segle X X I i veim que el
fu tur ja és aquí pero que, realment, no
era tant per tant, ens adonam que seguim gaudint del cine i de les bandes
sonores, per molts d'anys...
Només hi ha hagut una necrológica de nomenada, i va ser ben prest: en
el primer mes de l'any ens va deixar
Mario Nascimbene, que havia nascut
el 1913 i havia treballat amb autors
com Joseph L. Mankiewicz (La condesa descalza -The Barefoot Contessa-,
1954; The QuietAmerican, 1956), R o berto Rossellini (Anno Uno, 1974; / /
Messia, 1975), Richard Fleischer (Los
vikingos -The Vikings, 1958—; Barrabás -Barabbas-, 1962), Charles Vidor
(Adiós a las
armas-AFarewelltoArms—,
1957) o King Vidor (Salomóny la reina de Saba —Salomón and Sheba-,

Rdéu cap-i-cua
1959), una carrera mes que important
a pesar de la qual, i per aqüestes injustícies tan frequents, no va rebre mai
ni premi ni nominado important.. .Innovador aficionat a tota casta de treballs, vàrem teñir la fortuna de la seva presencia l'any 1993 en el ja definitivament desaparegut Congrés de
Música de Cine de Valencia, on va
lluir el seu humor i bon ànim. El notarem a faltar, tot i que ja duia gairebé una vintena d'anys retirat...
Premis, com cada any, n'hi ha hagut de totes les mides i colors: l'Oscar
se l'endugué (ben merescudament)
Howard Shore per ElSenyordelsAnells:
La Comunitat de VAnell (The Lord ofthe
Rings. The Fellowship of the Ring, Peter
Jackson), del qual en tenim per estona
afortunadamentja que està a punt d'estrenar-se la segona (i molt esperada)
part de la trilogia tolkieniana i encara
queda una entrega per a l'any que ve; i
totes amb música seva... Craig Armstrong s'endugué el Globus d'Or per Yscore (molts encara ens demanam si realment existeix) de Moulin Rouge (Baz

Luhrmann), per altra banda un excellent musical i una bella peblícula...
i de nou els oblidats varen ser Angelo
Badalamenti i la seva exceHent composició per la meravellosa Mu/holland
Drive (David Lynch), que ni tan sols
va ser nominada a l'Oscar, mentre que
John Williams ho va ser per dos treballs alhora, coses de Hollywood... A
Espanya, el nostre guardò més important pel que fa a música de cine, el G o ya, va anar a raure a mans d'Alberto
Iglesias per la seva preciosa composició a Lucía y el sexo de Julio Medem.
I també ha esta un any prob'fic en
visites: pel nostre país hi han passât talents de falcada de Jerry Goldsmith (tot
i que al darrer moment no va poder venir i el va substituir la seva directora
d'orquestra,l'eficaçRachaelWorby,quc
també va dirigir un concert
sobre temes de John Williams. D e
totes formes, s'anuncia que Goldsmith
tornará a Barcelona, tots espcram que
en persona, el maig de l'any que ve),
Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto...
i algú molt especial, que vàrem poder
gaudir l'estiu passât a Gijón de
forma completamcnt gratuita:
elpoHfacèticYannTiersen,que
ha botat a la fama després de
composar la partitura d'Amélie
(Les fabuleux destin d'Amélie
iWHzJean-Pierrc Jeunet 2001)
i és un vertader vimiós deis instruments, capaç de sonar alhora el piano, l'acordió i la flauta
(i no és broma), o de treure extraordinaris sons a un glokenspiel amb l'are d'un violi... sens
dubte els qui vàrem ser-hi vàrem gaudir d'un vespre unie.
I això és tot. Seguim sensc
tenir dots necessaris per endevinar importants naixements ( i que jo sàpiga, en
aquests tres darrers anys no ha
nascut cap nou compositor de
música de cine, almanco que
se sàpiga fins ara...) i seguim
disfrutantamb esplèndids i excellents treballs cinematografíes mentre la música de cine
segueix ci seu carni per aquests
mons de deus i dimonis... Al
cap i a la fi, no hi ha res nou
sota el sol, o tot, qui sap... •
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