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El TNC obre el curs amb 
un homenatge al Paral·lel
376 intèrprets desplegaran 18 números de varietés a ‘Taxi... al TNC!’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
i en el circ es parla sempre 
de l’encara més difícil, Xavier 
Albertí ha ideat un «espec-
tacle impossible» per a la 

seva estrena com a nou director ar-
tístic del Teatre Nacional de Catalu-
nya. Un total de 76 intèrprets puja-
ran a l’escenari per als números de 
Taxi... al TNC!, el particular homenat-
ge d’Albertí a l’època daurada del 
Paral·lel –«l’etapa esplendorosa del 
1926 al 1930», concreta– quan es va 
importar la revista que es feia a París 
a començament del segle XX.
 Es representaran sis funcions en 
cinc dies, a partir de demà fins diu-
menge, d’un espectacle benèfic, ja 
que la seva recaptació anirà a parar 
al programa Apropa Cultura, d’in-
clusió social a través de la cultura 
de persones en risc d’exclusió. El 
públic podrà fer, a través de la web 
del TNC o mitjançant una reserva a 
taquilla, l’aportació que consideri 
oportuna per la seva entrada.

IMPLICACIÓ TOTAL / La veu enregistra-
da de Jordi Boixaderas presentarà 
18 números de varietés en què parti-
ciparan intèrprets i directors de la 
primera temporada d’Albertí al 
TNC. «Hem buscat pianos sota les pe-

dres i hem assajat en llocs inversem-
blants del teatre. Havíem parlat de 
cinc o sis assajos... i alguns números 
han arribat a 20», diu el director de 
la implicació de tots per fer real l’im-
possible.
 «Hi ha un gran desconeixement 

d’un pou secret amb petroli d’altís-
sim refinament com va ser el Paral-
lel d’aquells temps», valora el direc-
tor del TNC. Albertí va començar a 
perforar en profunditat aquest pou 
amb la brillant exposició del CCCB 
sobre el Paral·lel, de la qual va ser co-

poeta i dramaturg Frederic Soler, 
més conegut com a Serafí Pitarra.
 Lluïsa Cunillé, Josep Maria Miró 
i Xavier Pujolràs (també coordina-
dor) firmen la dramatúrgia d’un es-
pectacle amb la direcció musical 
de Francesc Mora, de la companyia 
Egos Teatre, i la música en directe 
de l’Orquestra de les Glòries Cata-
lanes, creada amb alumnes de l’Es-
muc. «Els nous arranjaments man-
tenen la qualitat musical i l’aroma 
de l’època», indica Albertí.

CUPLET ‘FILOGAI’ / El llistat de núme-
ros inclou cuplets, tangos, xarles-
ton, xotis, circ, màgia.. i fins i tot 
una classe de petons. Anna Sahun i 
Joan Carreras, per exemple, inter-
pretaran el cuplet Al rompeolas. La 
lletra és de Joan Misterio, el sobre-
nom d’un autor que fa honor al mal-

nom ja que se’n desconeix la identi-
tat. També  és de Misterio el cuplet 
«filogai», diu Albertí, titulat Niní, 
que cantarà Carmen Sansa. La lletra 
parla de «Nicolás Simón, el varón menos 
varón que ví», exemple segons el di-
rector del TNC de la tolerància 
d’aquells anys 20.
 Un dels números més esperats 
serà el que convertirà Lluís Homar 
en «meitat home, meitat dona» a El 
cap viu. Precedirà al que dóna títol al 
muntatge i que tancarà la festa amb 
Egos Teatre. Aquest Taxi... al TNC! es-
tà inspirat en revistes d’inicis del se-
gle XX com ara ¡Chófer... al Palace! i les 
posteriors Taxi... ¡Al Cómico! i Taxi al 
Paralelo. H

UN ESPECTACLE BENÈFIC INAUGURA LA NOVA ETAPA DEL TEATRE PÚBLIC

missari amb Eduard Molner. Aques-
ta recuperació patrimonial d’un te-
atre poc reconegut pel cànon oficial 
s’ha convertit en un dels lemes del 
seu primer any de mandat. A més a 
més de Taxi... al TNC, també ha plan-
tejat una mirada àmplia a l’obra del 

Xavier Albertí parla 
de l’època entre 1926 i 
1930 com d’un «pou 
secret amb petroli 
d’altíssim refinament»

33 Els integrants d’Egos Teatre, divendres passat, durant la presentació de ‘Taxi... al TNC!’.
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EL MÚSIC EXPERIMENTA AMB UN CANAL PROPI EN ALIANÇA AMB TELEFÓNICA 

Hi ha artistes que van sempre un 
pas al davant i Lang Lang n’és un. 
No només és un crac assegut al te-
clat, sinó que, a més, el cèlebre pia-
nista xinès posseeix un do per con-
nectar amb un públic ampli i vol 
ampliar-lo encara més durant la 
seva gira espanyola. Per a això uti-
litzarà una nova plataforma digi-
tal que permetrà als usuaris seguir 
el dia a dia de la seva estada i for-
mular preguntes al seu ídol. A tra-
vés de https://rushmore.fm/artist/
lang-lang/ els seus fans podran veu-
re la classe magistral que oferirà 
el dia 4 a Madrid, així com tot el 

que passi entre bastidors durant el 
tour. «Ensenyarem tot el que normal-
ment s’intenta amagar», va assegu-
rar ahir Lang Lang, que estarà més a 
prop que mai del públic amb conne-
xions en temps real accessibles des 
de qualsevol pantalla d’ordinador, 
mòbil o tauleta. 
 La gira comença avui al Palau 
Euskalduna de Bilbao, demà recala-
rà a Saragossa, el dia 6 a València, el 
8 a Madrid i el 10 acabarà a l’Auditori 
de Barcelona, amb entrades esgota-
des des de  fa setmanes. Els que s’han 
quedat sense localitat, almenys, po-
dran veure  els assajos gràcies a un cà-
mera i a un tècnic de Telefónica –pa-
trocinadora de l’artista des del 2011–, 

MARTA CERVERA
BARCELONA

que es convertiran en l’ombra del 
pianista. «M’encanten les innovaci-
ons tecnològiques i aquesta perme-
trà viure de prop el meu tour gràci-
es als meus amics de Telefónica», va 
reconèixer ahir el músic, que acaba 
d’arribar de Detroit. «No he tingut  ni 
temps d’engominar-me els cabells», 

va afegir amb la seva simpatia habi-
tual. Als 31 anys, no sembla que la fa-
ma i els diners aconseguits en la seva 
meteòrica carrera hagin canviat l’es-
perit d’aquest músic entregat a cau-
ses solidàries i a fomentar la clàssi-
ca entre els joves. «Tant de bo que la 
unió de música, tecnologia i innova-

ció permeti fer arribar la meva mú-
sica a més gent», va destacar Lang 
Lang, un dels pianistes amb més se-
guidors a internet.  «Cal centrar-se 
en la tecnologia i les xarxes socials. 
És la manera d’arribar a les noves 
generacions», va afegir.

MOZART I CHOPIN / Els seus concerts a 
Espanya se centraran en les  sona-
tes número 4, 5 i 8 de Mozart, i les 
balades 1, 2, 3 i 4  de Chopin,  «po-
derosament romàntiques», va dir. 
«Tots els estudiants de piano han 
tocat les sonates de Mozart. Jo 
vaig començar a interpretar-les als 
7 anys però crec que ara les toco un 
pèl diferent», va fer broma. «M’en-
canten. Són plenes de color, són 
precioses i requereixen precisió». 
 Apassionat culer, Lang Lang 
intentarà aprofitar la seva visita 
a Barcelona per veure un dels en-
trenaments del Barça. «Vaig conèi-
xer Messi, Iniesta i Xavi en una fes-
ta organitzada al Museu d’Història 
Natural de Londres amb motiu de 
la final de la Copa d’Europa», va re-
cordar. «Ara el que m’agradaria és 
poder-los veure en una de les se-
ves sessions de treball». H

33 Estrella mediàtica 8 Lang Lang, ahir, a la seu de Telefónica.

DANNY CAMINAL

Connexió total 
amb Lang Lang
L’estrella del piano comparteix les experiències de la seva 
gira amb els fans a través d’una nova plataforma digital


