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Mentre espera que la tar-
dor vinent comenci la gira
americana de presentació
de Raíz, el disc que ha gra-
vat amb la mexicana Lila
Downs i l’argentina Sole-
dad Pastorutti –“Totes
tres som mares, vam co-
mençar a la mateixa època
i partim de la música tradi-
cional per fer altres co-
ses”–, la Niña Pastori no
perd el temps i ha tornat a
sortir a la carretera amb
un espectacle, Lo que
quiere el alma, que demà
arribarà a la Ciutadella de
Roses (22.30h) dins del
festival Sons del Món.

“En la música em deixo
portar pel que vol l’ànima,
pel que em ve de gust fer, i
vaig pensar que ara era un

moment maco per fer al-
guna cosa més flamenca,
només amb guitarres,
veus i percussions. Nor-
malment, els meus discos
estan més produïts, amb
bateria, baix i una banda
més àmplia”, explica Ma-
ría Rosa García, encara i
sempre Niña Pastori, als
36 anys i després de ser

mare dues vegades. En
aquesta gira l’acompa-
nyen els guitarristes Diego
del Morao i Jesús Guerre-
ro, el seu marit Chaboli i
Ané Carrasco a les percus-
sions, Toñi Nogaredo i
Sandra Zarzana a les veus
i el bailaor David Pania-
gua, el Pani. El repertori
del concert inclourà temes
inèdits com ara Dibújame
deprisa, Tangos de la na-
na i Lo que quiere el alma,
cantada “per bulerías”.

“Amb aquest format
ens sentim més lliures i
tots tenim més espai. Jo sé
que algun dia tornaré al
flamenc, perquè és la mú-
sica amb què vaig comen-
çar, tot i que també escolto
altres coses”, diu aquesta
admiradora de Duquende
que destaca l’alt nivell del
flamenc català. ■

La Pastori més
flamenca, a Roses
Xavier Castillón
ROSES

La Niña Pastori presenta demà ‘Lo que
quiere el alma’ al festival Sons del Món

Niña Pastori ■ ARXIU

Xavier Albertí ha revolu-
cionat el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) en la
seva primera temporada
de direcció artística: dels
16 títols del 2012/13 n’ha
presentat 23 (22 d’ells
produccions pròpia). Ha
reobert la Sala Tallers com
a espai de laboratori. Ha
tancat un acord amb l’Ins-
titut del Teatre per crear
una companyia de contí-
nua renovació per presen-
tar obres vinculades al
punt d’inflexió de la tem-
porada (aquest curs, per
exemple, el vers heptasil-
làbic, característic del tea-
tre de Pitarra). En definiti-
va, del sostre de 104.118
espectadors del curs pas-
sat (de les més baixes dels

últims anys) ha pujat fins
a 113.143 espectadors,
sense comptar l’assistèn-
cia en les activitats paral-
leles a la programació es-
cènica. La temporada

2011/12, el total va sumar
fins a 144.874.

Xavier Albertí està molt
satisfet de la seva tempo-
rada i encara augura mi-
llors assistències d’espec-

tadors la temporada vi-
nent, en què hi haurà ex-
plotacions de major dura-
da als espectacles a la Sala
Gran, “aquest any ha estat
atípic” en introduir pro-

grames breus com Taxi...
al TNC (6 funcions), La
capitana (10) o un RRè-
quiem per a Espriu (3).

Albertí ha demostrat
que hi ha connexió Pitarra
possible, encara avui. Així,
El Cantador (87 %d’ocu-
pació); Safari Pitarra
(69%); L’esquella de la tor-
ratxa (99%); Liceistes i
cruzados (91%), i la Mos-
tra de Teatre Amateur,
(97%) han superat les ex-
pectatives. Egos Teatre, a
més, s’ha fet seu el mun-
tatge de L’esquella... i té
previst explotar-lo els prò-
xims mesos. La Sala Ta-
llers s’ha convertit en una
eficaç sala de laboratori,
“ni quan torni a haver més
recursos, s’hauria de can-
viar”. La seva ocupació,
d’11 títols, de molt breu
durada, supera el 80%. ■

El TNC recupera prop de 9.000 espectadors més que el curs
passat, amb un cartell marcat per l’‘Epicentre Pitarra’
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El TNC en rescata 9.000

Un detall de la versió de ‘Le’squella de la torratxa’, a càrrec d’Egos Teatre ■ MY ZIRCUS / TNC

El Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de
Catalunya ha guardonat
les campanyes de la Via
Catalana, Caprabo i Banc
Sabadell, en la primera
edició dels premis Impac-
te. Els guardons es van
lliurar ahir a l’Antiga Fà-
brica Estrella Damm. La
Via Catalana, organitzada
per l’Assemblea, ha estat
valorada com a “l’acció co-
municativa multimèdia
que més impacte social i
mediàtic ha generat el
2013”. De Caprabo s’ha
destacat l’estratègia de fu-
tur de la campanya Hola
lliurecomprador, mentre
que del Banc Sabadell s’ha
subratllat que la campa-
nya Converses sobre el fu-
tur hagi despertat un “ex-
traordinari interès i ex-
pectació de l’opinió públi-
ca” i s’hagi “convertit en
un referent en comunica-
ció corporativa”. ■

Premiats els
anuncis de la
Via, Caprabo i
Banc Sabadell
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