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Entrevista amb la periodista Ana Carbajosa, autora d’una biografia de la influent líder
conservadoraquehagovernatAlemanyadurant 16anys.Merkel, sovint etiquetadacom
la dona més poderosa del món, deixarà el poder aquesta setmana. /María-Paz López
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hakespeare és infinit. Alguns especialis-
tes coincideixen a dir que el dramaturg
anglès va tocar tants temes en les seves
obres teatrals que, avui, l’única cosa que
es pot fer és reprendre’ls i reciclar-los per

fer-ne versions i més versions, però, en el fons,
sempre hi rau Shakespeare. Dimecres es va estre-
nar a Barcelona una nova versió de la tragèdia del
príncep de Dinamarca,Hamlet Aribau. És la sego-
na que munta un mateix director, Oriol Broggi. El
2009 en va fer la primera, amb Julio Manrique de
protagonista. Ara és el jove Guillem Balart qui ha
assumit aquesta responsabilitat. Dic jove perquè
tot just té 28 anys, cincmenys que el seu personat-
ge. Però Broggi considera que això és un valor,
perquè Hamlet no entén res, però els que tenim
més edat també hi ha moltes coses que no ente-
nem.
El 2009, la producció de La Perla 29 es va fer a la

sala gòtica de la Biblioteca de Catalunya, amb
imatgesprojectades sobre la paret del fons.Ara, les
projeccions s’han fet grans a la pantalla del cinema
Aribau, amb alguna frase destacada, recursos mi-
nimalistes i un escenari més despullat que alesho-
res, però el text de Shakespeare ha tornat a sonar
amb tota la grandesa, segons la traducció catalana
de Joan Sellent, considerada “la bona”. Cal esmen-
tar també les delicioses versions en vers de les
principals obres del dramaturg de Stratford-upon-
Avon que va traduir JosepMaria de Sagarra.
Deia que Shakespeare és infinit perquè deHam-

let, posem per cas, se n’han fet centenars de versi-

ons teatrals i cinematogràfiques, en tempspresent,
en temps passat o entremig, com la pel·lícula de
Kenneth Branagh. Però també ha tingut els seus
esqueixos, això que ara en diuen spin-off. Tom
Stoppard va agafar dos personatges secundaris per
fer-ne una versió lateral, Rosencrantz i Guildens-
tern són morts, que és la frase que, al cinquè acte,
anuncia el gir dels esdeveniments quan el príncep
Hamlet torna sa i estalvi a la cort de Helsingør.
Aquesta frase, la quediuque alguna cosa està po-

drida a Dinamarca o la del monòleg del “Ser o no
ser” sempre són moments especials en la repre-
sentació. Com es plantegen? Què n’espera el pú-
blic? La naturalitat dels actors en aquest muntatge
va ser el millor camí, i el que ha fet La Perla 29 és
una bona aposta. En destacaria especialment l’es-
cena dels enterramorts i el sepeli d’Ofèlia. Però el
que emva arribar al cor va ser que, tant a la roda de
premsa de presentació comel dia de l’estrena, Ori-
ol Broggi va convidar el traductor Joan Sellent a
ser-hi present i, al final, a saludar. Bravo!

De ‘Hamlet’ se n’han fet
centenars de versions teatrals
i cinematogràfiques, en temps
present, passat o entremig

Quanarriba elmoment
del “Serono ser”

Magí Camps
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2009. La banda indie Death Cab

for Cutie declara la guerra contra

l’“abús de l’Auto-Tune”. Defensen
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2010. ‘Time’ col·loca

l’Auto-Tune com un

dels 50 pitjors invents

de la història

2013-2014. La banda d’AtlantaMigos assoleix l’èxit

i situa el trap en la primera línia de la música urbana.

L’ús de l’Auto-Tune és generalitzat als seus àlbums
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2016. Els cantautors indie

James Blake i Bon Iver llancen la cançó

‘Fall creek boys choir’, un exemple

d’ús experimental de l’Auto-Tune.

L’efecte de distorsió de la veu es

consolida en gèneres en els quals

només pocs anys abans era injuriat

tósgrupcatalàdemúsicaurbana
31FAM.
I com s’utilitza avui dia? “De-

pènmolt de cada producció –as-
senyala Quiroga–. Es pot gravar
directamentambelcantantopo-
sar-loaposteriori.Amim’agrada
fer-hodesprés,perquèaixíespot
escollir on vols corregir o posar
unefectesegonselquebusques”.
I continua: “L’habitual és posar
melodyne –un altre software
semblant–percorregir l’afinació
de notes concretes, per després
utilitzar l’Auto-Tune per distor-
sionar la veu, segons el que bus-
quis”.
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La identificació de l’Auto-Tune
amblamúsicaurbanadonalloca
pensar quenomés s’utilitza en el
pop més comercial i/o ambmú-
sics sense nivell, però res més
lluny de la realitat. Els aplaudits
experiments de Rosalía o James
Blake donen compte que no no-

mééééés ééééés tttttttttterreny dddddelllllllll tttttttttraaaaaaaaap o reggggggggggggggggggggaaaaaaaaae-
ton. Peròésque, amés, en la seva
funció d’afinador, està a tot ar-
reu, encaraquenoelnotem.
“Jo no em dedico a la urbana,

sinóal jazzo lamúsicaacústica, i
l’utilitzo enmés d’un 90%de les
produccions”. El que així s’ex-
pressa és Ferran Conangla, pro-
ductor amb una experiència de
mésde30anysiprofessordetec-
nologia musical de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya,

Ladècadadel2010
n’haconsolidat l’ús,
jahegemònicenelpop,
ideixaenrerelamajoria
depolèmiques

que afegeix que l’Auto-Tune
s’utilitza fins i tot per afinar can-
tants de gran formació. “El que
abans era una exigència impor-
tant, s’ha perdut. Ara ja es dona
per fet que li pots dir al tècnic ‘ja
me l’afinaràs!’.
Un fet exemplifica a la perfec-

cióel canvideparadigmaquere-
presenta l’Auto-Tune. Un pro-
fessor de música de secundària
explicava recentment a aquest
redactor que els seus alumnes
adolescents “ja no concebien la
música sense Auto-Tune”. Exa-
gerat? No tant. Els especialistes
consultats hi estan bastant
d’acord. “Molta gent jove només
haurà sentit música amb Auto-
Tune, per tant, suposa que ja hi
estan acostumats”, assenyala
Mad. “La tendència dels últims
anysésque tot sonimoltbrillant,
molt perfecte –afegeixQuiroga–
, perquè sobretot ja no hi ha una
necessitat que les veuso lamúsi-
caengeneral soninnaturals”.

IIIIIIIII, per llllllllla seva partttttttttt, CCCCConanglllllllllla
posa un exemple molt gràfic: “A
classesolemescoltarlespistesde
veu de discos dels Beatles o de
Queen, i ens adonemque desafi-
naven iqueavuinohoacceptarí-
em. Això vol dir que estem edu-
cant l’oïda d’una forma menys
tolerant”.
Pros i contres d’un programa

que, per més controvèrsia que
pugui causar, ho ha canviat tot i
vaarribarperquedar-se."

Més enllà de tòpics,
els afinadors de veu
es fan servir en tots
els estils: del jazz a
lamúsica clàssica

Atenció: la veu
tampocnoés la

real enelsdirectes

! Un dels usosmés con-
trovertits de l’Auto-Tu-
ne o d’altres programes
d’afinació de la veu és el
dels directes. El progra-
ma ha arribat a uns ni-
vells de precisió tan alts
que gairebé no es nota la
seva aplicació durant els
concerts, almenys no
per a una oïda no educa-
da. Com es pot saber?
“Quan vegis que un can-
tant salta i balla sense
parar i sosté la nota
d’una forma tan perfec-
ta, vol dir que hi ha qui-
los i quilos d’Auto-Tu-
ne”, aclareix Conangla.
Això s’aplica sobretot en
els concerts de gran
format (i pressupost) i
moltes vegades el que es
fa és que un dels músics
–normalment el teclat–
dobla la veu, afinant-la
quan es produeix alguna
relliscada humana. De
fet, no fer-ho pot donar
peu amolts problemes.
QQQQQue lllllllll’’’’’’’’’hhhhhhhhhiiii dddddddddiiiiguiiiiin aMMMMMMMMMMa-
donna, que el 2019 va
rebre nombroses críti-
ques per retocar a pos-
teriori la seva actuació a
Eurovisió.
Per descomptat, també
s’utilitza amb propòsits
creatius, fins al punt que
alguns cantants parlen
amb el públic fent servir
l’efecte robot.
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