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de l’autora sona irònica-
ment pamfletari en aquesta
obra. Quina altra cosa que
la ironia és possible quan
una burgesia idealista amb
pretensions d’autorealitza-
ció cau de morros en el

Nora d’Ibsen acabaria com
a protagonista de Concert a
la carta de Kroetz (ferma
candidata al suïcidi), però
seria la brutalista Elfriede
Jelinek la que el 1979 mar-
caria un camí per a aquesta
dona que ho va abandonar
tot per “educar-se a si ma-
teixa”. Un horitzó vital que
la Nobel austríaca situa a la
Germània prehitleriana. El
feminisme lúcid i autocrític

Què va passar quan Nora
va deixar el seu home
D’Elfriede Jelinek. Dir.: Carme
Portaceli.
Sala Petita del TNC, 8 de maig.

La porta es tanca al
darrere de Nora Hel-
mer. Enrere han que-

dat fills i marit. Al davant,
l’especulació d’una nova
vida en solitari. Thomas Os-
termeier va decidir que la

Crítica teatre

Nora va trobar l’actriu

JuanCarlosOlivares

món obrer, envoltada de
dones que no poden renun-
ciar a res.

Carme Portaceli subratlla
aquestes contradiccions en
un espectacle d’aires gro-
tescos. Un musical de flaires
berlineses que mira de reüll
el clàssic tàndem format per
Brecht i Weill, tot i que Jeli-
nek fa temps que va abjurar
de l’idealisme proletari. Mú-
sica en directe de Dani

Nel·lo i Jordi Soto, una ta-
rantel·la frenètica dirigida
per Marta Carrasco, una
cinta lliscant com a esceno-
grafia mòbil i una feina in-
terpretativa plena de com-
plicitat i entrega, necessària
per omplir fins a l’últim plec
les personalitats deforma-
des de la farsa. Un gran pro-
jecte col·lectiu en el qual
destaca, per mèrits propis,
la camaleònica interpreta-

ció de Lluïsa Castell. En un
moment pot passar del gran
gest, de la caricatura, a un
silenci glacial i una mirada
penetrant. Dona-nena o
dona a seques, manipulada i
manipuladora. Una Nora
que es busca entre caigudes
i recaigudes. I en totes les
encarnacions es troba amb
Lluïsa Castell, defensant
amb ungles, talons i dents
aquest gran personatge.

Un projecte
col·lectiu en el
qual destaca
Lluïsa Castell

SeralMyspaceonoser
En els últims anys, la web nord-americana s’ha convertit en una plataforma
musical indispensable i en el principal punt de trobada entre músics i públic

Marc Serena
BARCELONA

Per fer música no és neces-
sarisabersolfeigniafinarde
meravella. El més impor-
tant és saber moure’s a in-
ternet i tenir un espai al
Myspace.Enelsúltimsanys,
aquestaxarxasocial,propie-
tat de News Corporation,
s’ha convertit en el principal
punt de trobada entre mú-
sics i públic. “No sé amb què
es convertirà en el futur ni
en mans de qui caurà però,
de moment, és fantàstic”,
diu Le Petit Ramon
(www.myspace.com/lepe-
titramon), excantant
d’Azucarillo Kings. Ell és
conscient que el millor
boca-orella és el digital.
“Ara ets tu mateix el que et
dones a conèixer. Jo estic
aconseguint que la meva
música travessi fronteres”.

“Sense Myspace nosal-
tres ni existiríem”, confes-
sa Lorena Castell, que amb
Carlos Bayona, el germà del
director de cinema, són Lo-
rena C (www.myspa-
ce.com/lorenacmusic), una
banda de pop electrònic
amb multitud de fans gràci-
es a internet. El seu Myspa-
ce va arribar a ser un dels
més visitats del món d’un
grup sense disc. Això els ha
servit perquè Coca-cola els
comprés una cançó, els
convidés una televisió
nord-americana i estigues-
sin a punt de representar
Espanya a Eurovisió.
“Quan fem un concert
aquesta és la millor manera
que tenim perquè vingui
gent. A vegades és més efec-
tiu que sortir a la tele”. Al
seu perfil hi tenen agregats
12.000 amics.

Hi ha qui els supera. Els
barcelonins The Pinker
Tones(www.myspace.com/
thepinkertones) arriben als
40.000 amics. Les cançons
que hi tenen penjades han
sonat milers de vegades.
GràciesaMyspacehantocat
aRússia ia laXinaidistribu-
eixenlasevamúsicaaCorea
i el Canadà. No és perquè sí.
Hi inverteixen temps i res-
ponen personalment a tots
els missatges. “Al comença-
ment m’hi podia passar
dues o tres hores diàries. Hi
estava molt enganxat”, ex-
plica Manso, un dels dos
components. “Ara tinc poc

temps però tant si estem a
l’Argentina com a Rússia o
Austràlia ens hi connectem
cada dia!”.

El millor és que fer forat
és a l’abast de tothom. Mau-
rici Ribera és un enamorat
de la música. Té 28 anys i
dedica el temps lliure a pre-
sentar un programa a la
ràdio del seu poble, Sant
Joan de Vilatorrada (Ba-
ges). Un dia es va gravar
cantant en anglès amb els
micròfons de la ràdio i ho va
penjar al seu Myspace
(www.myspace.com/the-
missingleech). No ha tret
cap disc i la seva música gai-

rebé no la coneixen ni els
seus convilatans. Tot i així,
actuarà per primera vegada
al pròxim Primavera
Sound i aquest estiu s’ha
muntat una gira de con-
certs per Nova Zelanda. Ho
té lligat amb contractes i
tot. “Un dia em vaig trobar
que m’escrivia molta gent
d’allà preguntant-me per
què no hi anava. M’ho vaig
prendre seriosament i ara
hi tinc una dotzena de con-
certs i diverses entrevis-
tes”. Hi anirà tot sol amb la
seva guitarra. El seu estil és
entre el folk i el punk, l’anti-
folk. “El que faig diuen que

s’assembla a un músic
d’allà, Chris Knox. Els agra-
den les meves lletres”. Ribe-
ra, evidentment, és un dels
que està encantat amb el
Myspace. “És una gran pla-
taforma i m’agradaria que
seguís com és ara, però su-
poso que és una utopia”.

Myspace ha firmat fa poc
un conveni amb Universal,
Sony-BMG i Warner perquè
els seus 30 milions d’usua-
ris puguin escoltar música
gratuïtament i descarregar-
se-la pagant. Cada dia són
més les discogràfiques que
busquen els nous talents i el
negoci a la xarxa. ■

El Myspace de The Pinker Tones té agregats 40.000 amics ■ FRANCESC MELCION

Cada dia són
més les
discogràfiques
que busquen els
nous talents i el
negoci a la xarxa
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