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H a z a e 1 González

uan llegireu aqüestes línies, l'estiu ja haurà passat, encara que segurament tindrem calor per
una bona temporada... i
ja se sap que per la calor
que fa a l'estiu no h¡ ha
res com anar al cinema, a passar una bona estona, i fins i tot a rebre qualque
sorpresa ¡nteressant de la cartellerà, encara que (tampoc ens hem d'enganyar)
allò que més ens trobarem sera entreteniment per a tots els publics. Ja se sap,
l'estiu és per estluejar.

Com ja hem dlt altres vegades, l'estiu és prou interessant quant allò que
ens Interessa, precisament perqué moltes de les pel-licules fetes expressament
per guanyar taquilla teñen compositors
ben professionals, és el cas de, sensdubte, les dues estrelles de la temporada:
per una part, Harry

Potter

y el

Prisio-

nero de Azkabán (Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban, Alfonso Cuarón),
amb música de John Williams, qui si no,
que aquesta tercera vegada ens sorprèn
amb precioses i complicades variaclons
dels ben coneguts temes principals, i
amb noves composiclons corals que a
tothom posen els pels de punta, tant si
el nen mag agrada com si no, és ben
segur que la seva música és tot un plaer inoblidable. I per altra part, Spiderman 2 (id., Sam Raimi), una altra se-

quela que també mlllora en moites coses la seva anterior part, i que torna a
tenir Danny Elfman fent melodies aràcnides i filigranes musicals que semblen
teranylnes, ja sabem des de fa molt de
temps que aquest home és ideal per fer
mùsica per a personatges de comic, aixi, doncs, no és gens sorprenent que
ens hagi agradat de nou. I bé, ja que
parlam deseqùeles, entenim pertriar...
començant per les pròpiament dites
com Shrek 2 (id., Andrew Adamson i
Kelly Asbury, que, a part de les habituais cançons, porta mùsica del sempre
benvlngut Harry Gregson-Wllliams,
aquell que l'estiu passât ens va délecta r a Simbad,

la leyenda

de los Siete

Mares (—Simbad, Legend of Seven Seas; Patrick Gilmore I Tim Johnson,
2003—), o una de bona: ni més ni menys
que Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights, Guy Ferland, que porta mùsica d'un compositor brasiler anomenat
Heitor Pereira, que ha fet unes quantes feines per a televlsió però res important al cinema), que no he anat a
veure perquè m'ha faltat el valor... I
d'altres més o menys sequeles, tenim
coses com Halle Berry fent de Catwoman (id., Pltof, amb mùsica de Klaus Badelt, qui des de composar la mùsica de
Piratas

del Mar Caribe:

La Maldición de

la Perla Negra (—Pirates of Caribbean:
The Curse of the Black Pearl; Gore Ver-

Svelle A f f r o n t o » ,

EstiuEjant
binski, 2003—)s'haconvertit en un compositor a teñir en compte) o la bogerla
anomenada La Vuelta

al Mundo

en 80

d/'as(Aroundthe World in80days; Frank
Coraci, amb una com sempre correcta
partitura de Trevor Jones), realment a
Hollywood no teñen les ¡dees massa
fresques darrerament.
Tot alxò es completa amb dues adaptacions més del món del comic, una cosa que fa no galre anys era ben estranya, com El Castigador
(The Punisher; Jonathan Hensleigh, amb una música prou
fluixa i per oblidar ràpidament de Cario Slliotto), I H e l l b o y { \ d . , Guillermo del
Toro, amb un score firmai per Marco Beltrame qui també posa música a Yo, Rob o t — / , Robot, Alex Proyas, l'adaptacló
de la novella d'Isaac Aslmov—). I si hi
afegim la darrera, que en realitat va ser
una de les primeres estrenes de l'estiu,
tindrem el panorama de clnema-crispetes compiei: es tracta d'EI día de Mañana (The Day AfterTomorrow, Roland Emmerich), amb una música de Harald Kloser que complelx molt bé la seva teina.
Com podeu veure, l'estiu sempre sera
l'estiu, i per això sempre II hem de dedicar una atenció una mica especial, perquè sempre ens podem trobar sorpreses agradables, fins I tot a les pellícules
que tal vegada no ens fa massa ganes
veure, però que potser no en tenlm més
remei. Alxi és alxò d'estluejar... fui

