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● Unes cortines transpa-
rents que adopten la sinuo-
sa forma d’una espiral. És
la instal·lació que ha fet el
prestigiós estudi d’arqui-
tectura japonès Sanaa, for-
mat per Kazuyo Sejima i
Ryue Nishizawa, per al
Pavelló Mies van der Rohe
de Barcelona. L’obra, sub-
til, sensual i onírica, es pot
visitar des d’avui i fins al
18 de gener.

«No és fàcil intervenir
en aquest bell pavelló; no
és fàcil ni tampoc necessa-
ri, per això vam imaginar
una instal·lació que inter-
ferís el mínim i que apor-
tés una atmosfera nova»,
deien ahir aquests dos ta-
lents coneguts internacio-
nalment per la seva arqui-
tectura acurada i per la se-
va capacitat per abordar la
complexitat dels projectes
a partir d’una aparença en-

ganyosament senzilla. En-
tre d’altres, l’estudi Sanaa
ha firmat el nou museu
d’art contemporani de No-
va York. L’any 2004 van
guanyar el Lleó d’Or de la
IX Biennal de Venècia.

El visitant que recorri
l’interior de l’espiral, feta
amb material acrílic, tin-
drà una doble sensació en-
tre angoixant i alliberado-
ra al mateix temps. El fet
que sigui transparent no

oculta res del que passa ni
a dins ni a fora del pavelló,
però sí que es poden perce-
bre unes suaus distorsions
i els reflexos que provoca
la pròpia ondulació de la
cortina. Amb aquesta ins-
tal·lació, el Pavelló Mies
van der Rohe enceta un ci-
cle que portarà a Barcelo-
na altres intervencions
(una o dues cada any). La
següent serà un disseny de
l’artista Antoni Muntadas.

Els arquitectes Sanaa instal·len al
Pavelló Mies unes cortines transparents
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Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa i el seu reflex a les cortines
transparents. / ORIOL DURAN

●  La dramaturga Lluïsa
Cunillé i el director i pia-
nista Xavier Albertí re-
ivindiquen la sarsuela do-
nant-hi una nova lectura
que l’emparenta amb els
espectacles de revista. Al-
bertí aclareix que el gènere
de la sarsuela té mala
premsa pels anys deca-
dents que va viure durant
el franquisme i pels pocs
recursos de què disposen
les companyies del gènere
actuals, generalment ama-
teurs. La corte del faraón
és una sarsuela, sí, que ju-
ga amb el doble llenguatge
picant (el psicalíptic) i
l’incorpora a la revista.
Humor, per damunt de tot.

Un instant d’assaig de
l’espectacle que fa tempo-
rada a la Muntaner.

La corte del faraón és
una peça del 1910 referen-
cial del género chico (sar-
sueles d’una hora de dura-
da per fer-les compatibles
amb la sessió doble) que
innova tant musicalment
com pel que fa a la drama-
túrgia. Albertí està con-
vençut que és cert el rumor
que diu que l’orquestració
de La corte del faraón és
obra de Manuel de Falla:
«Hi ha estructures musi-
cals que després utilitzarà
a La vida breve.» L’obra
arrenca temporada avui (i
fins al 4 de gener), després
que es va estrenar dissabte
passat a la sala La Planeta
dins del festival Tempora-
da Alta.

Per a la versió de La cor-
te del faraón, Albertí i Cu-
nillé han treballat durant
un any i mig. El 95% de les
composicions picants de
l’original es mantenen i
s’hi incorporen escenes
entre les tres parts, des de

sempre inconnexes. Però
què explica La corte..., de
Vicent Lleó? En la primera
escena, es fa una paròdia
de l’obsessió per italianit-
zar les composicions i do-
nar-los una pàtina operísti-
ca (una clau que també
apareixia a El dúo de la
africana), picant l’ullet a
una versió astracanada de
l’Aida de Verdi. El faraó
rep un general que torna
victoriós de la guerra i li
ofereix la mà d’una de les
filles. Aquesta, cansada
que l’home no la corres-
pongui al llit (una fletxa
l’ha impossibilitat sexual-
ment en una batalla), es
procurarà un esclau, el
casto José. Ella i la farao-
na es disputaran l’honor de
ser la primera a fer perdre
la virginitat a qui va ser el
marit de la verge Maria.
L’obra alterna el castellà
del llibret (la peça va ser
un èxit a Madrid, després
d’haver fracassat al Paral-
lel) amb les incorpora-
cions dels dos creadors,
que són en català.

La Reina de la Nit
Albertí i Cunillé fa 23 anys
que treballen junts. Des de
fa molts anys, també s’ha
anat estabilitzant l’equip
d’actors. Alguns exem-
ples: Albertí fa catorze
anys que treballa amb Lina
Lambert; dotze, amb Oriol
Genís i Lurdes Barba, i no-
més sis, amb Xavier Pujol-
ràs. Ara, sota l’aixopluc de
la companyia La Reina de
la Nit, aspiren a tenir més
temps. L’objectiu seria po-
der encarregar a un actor
que, d’aquí a tres anys, ha-
gués après «a tocar la ban-
dúrria en si bemoll canà-
ria» per a un futur especta-
cle, diu Albertí.

Lluïsa Cunillé i Xavier
Albertí reinventen la

sarsuela casant-la amb
l’espectacle de revista

J.B. / Barcelona

Quan, amb 19 anys, el seu
descobridor, el composi-
tor Mike Batt, va trucar-la
per comunicar-li que The
closest thing to crazy
s’acabava de col·locar al
capdavant de la llista de
singles més venuts al Reg-
ne Unit, Katie Melua quasi
es desmaia. Va ser el co-
mençament d’una nova vi-
da, marcada pels perills
que comporta gaudir d’un
èxit clamorós tan jove.
Ahir, en una compareixen-
ça davant la premsa en un
hotel del centre de Barce-
lona, admetia: «És molt
fàcil perdre el cap. Hi ha el
risc d’envoltar-se de gent

que vol que facis determi-
nades coses i que farà el
que sigui perquè les facis,
sense advertir-te dels er-
rors. L’èxit et pot fer can-
viar la personalitat, però
em relaciono amb gent en
qui confio plenament».

Call off the search, el
seu disc de debut, va eri-
gir-se en el disc britànic
més venut del 2004, i el
2005, Piece by piece, la
sempre difícil seqüela, va
tornar-se a col·locar al pri-
mer lloc de les llistes d’un
país al qual feia tretze anys
que havia arribat des de la
seva Geòrgia natal i que,
aquell mateix any, junta-

ment amb els seus pares i
el seu germà, li va conce-
dir la nacionalitat britàni-
ca. «Menys els meus pa-
res, tota la meva família
viu encara a Geòrgia.
Se’m fa dramàtic i dolorós
seguir a través dels mitjans
de comunicació tot el que
està succeint actualment
allà, de manera que ho evi-
to i procuro informar-me
estrictament del que em
diuen els meus parents»,
afirma. Amb un tercer
disc, Pictures, que va aca-
bar de convertir-la en una
de les vocalistes més po-
pulars, i també més riques,
de Gran Bretanya i un re-

copilatori (The Katie Me-
lua collection) recentment
publicat, la cantant de veu
melosa ja és capaç també
de protagonitzar autènti-
ques proeses a la resta del
planeta, com el flamant
ple d’avui al Palau. «Estic
molt sorpresa», admet. ¿I
n’està, també, que sigui en
el marc d’un festival de
jazz? «No ficaria la meva
música dins del calaix del
jazz, però últimament es-
tic atrapada per Funkier
than a mosquito’s tweeter,
de Nina Simone, i també
m’agraden Ella Fitzge-
rald, Billie Holiday i Elkie
Brooks.»

Katie Melua: «Quan es té èxit de
tan jove és molt fàcil perdre el cap»

La cantant britànica, d’origen georgià, debuta avui al Palau de la Música

Katie Melua, ahir a Barcelona, on avui oferirà el seu primer concert a Catalunya. / A. PUIG

● Té poca cosa a veure amb el jazz,
però el seu és un dels grans fenòmens
del XL Voll-Damm Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona. Quan, a

G. VIDAL / Barcelona finals d’estiu, el programa del festi-
val ni tant sols havia estat anunciat,
la cantant britànica d’origen georgià
ja havia venut mig aforament del seu
concert, avui, al Palau de la Música. I

quan el cartell va ser finalment fet
públic, Katie Melua va tardar molt
poques hores a tenir-ho tot venut.
«Se’m fa molt difícil explicar el per-
què», confessava ahir a Barcelona.


