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Ras i curt: si no fos per aque-
lles sarsueles dels anys sei-
xanta i setanta del segle XIX
cantades a lamanera xarona
pròpia del català popular del
moment –allò que Pitarra de-
nominava el català que ara es
parla–, probablement la cultu-
ra catalanamoderna no parla-
ria català. Qui té la gosadia de
fer aquesta afirmació és ni més
ni menys que Xavier Albertí. I
no em negareu que de sarsue-
les, i especialment de sarsue-
les catalanes i de tot allò que té
a veure amb el que s’ha cantat
pels escenaris de Catalunya
des demitjan segle XIX fins
als anys de la postguerra ci-
vil, el director artístic del TNC
potser en sapmés que ningú
en aquest país. Quelcom que
quedarà novament patent al
totalment sarsueler espectacle
inaugural de temporada que ha
preparat. Un espectacle que,
per cert, compta novament
amb l’excepcional direcció

musical deWanda Pitrowska,
que ha fet un forat entre els
seus nombrosos compromisos
internacionals per no perdre’s
tampoc enguany la festa, des-
prés de l’èxit obtingut fa dotze
mesos, quan ella mateixa va di-
rigir l’orquestra d’aquell tam-
bé inauguralTaxi… al TNC!
I qui es perdés llavors la sor-
presa que ens guarda la batu-
ta d’aquesta senyora té ocasió
ara de descobrir-la gràcies a
unmuntatge que –també com
aquell–, a banda del seu caràc-
ter lúdicamentmusical, vol rei-
vindicar la voluntat solidària
del TNC: la seva recaptació es
destinarà íntegrament a pro-
jectes de contingut social.
De fet, aquesta temporada,

que té la família com a eix te-
màtic, s’hamarcat com un dels
seus principals objectius obrir-
se de forma especial a tots els
col·lectius amb risc d’exclu-
sió social, col·laborant amb els
programesApropa cultura i
Deslimita’m i organitzant ac-
cions conjuntes amb el CIRE

amb vista a la reinserció social
i laboral de presos.

Deixem l’òpera per als burgesos!
Però tornem a la sarsuela, que,
tal com ens recorda Albertí,
pren el nom de les representa-
cions cortesanes que es feien
en altres temps al palau que
ara coneixem com a seu de la
casa del rei. Però que, en reali-
tat, no té res a veure amb el que
s’havia fet entre tan principes-
ques parets. Ben al contrari: la
sarsuela tal com la coneixem és
un gèneremusical clarament
popular que, en aquest sentit,
es desmarca també de la pàtina
burgesa amb què es presenta-
va l’òpera del segle XIX. I que,
com ve a dir Albertí, d’alguna
manera forma part de la fal·le-
ra pel teatremusical que viuen
totes les grans ciutats euro-
pees arran de l’esclat demo-
gràfic que es produeix cap a la
meitat d’aquell segle. El cas és
que, i malgrat que les sarsue-
les importades des deMadrid
van gaudir també d’una enor-
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Xavier Albertí ens convida a una festamusical amb la sarsuela com a gran protagonista.

EL NACIONAL OBRE LA TEMPORADA RECUPERANT UN GRAPAT DE JOIES OBLIDADES DEL NOSTRE TEATRE LÍRIC

Cantem una bona sarsuela,
però que sigui ben catalana!

PER COMENÇAR, SARSUELA!

DIR. MUSICAL: WANDA PITROWSKA. DRAMATÚRGIA: ALBERT ARRIBAS, LLUÏSA
CUNILLÉ, JOSEP M. MIRÓ. COREOGRAFIA: ROBERTO G. ALONSO. INT.: BEGOÑA
ALBERDI, ANTONIO COMAS, ORIOL GENÍS, NÚRIA DARDINYÀ. DATA: DEL 2 AL
5/10. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO:
GLÒRIES (L5). TEL.: 933 065 700. PREU: DE 10 A 40€. HORARI: 20H; DG., 18H.

me popularitat a casa nostra,
ben aviat els compositors ca-
talans es van apropiar del gè-
nere, li van posar barretina i el
van fer parlar en català quan
això constituïa encara una bo-
na raresa als nostres escenaris.
I nosaltres, com els hem pa-
gat el favor a aquells composi-
tors i llibretistes? Doncs obli-
dant-los. Però ha arribat l’hora
de la reparació.

Cal bombardejar Barcelona!
Tot i que no és bo donar ide-
es, en aquests darrers temps
s’ha citat sovint aquella frase
tristament cèlebre del general
Espartero segons la qual, per
tenir els catalans a ratlla, cal
bombardejar la seva capital ca-
da cinquanta anys. Doncs aquí

tenim el drama líric La revolta,
una obra de Felip Caparrós es-
trenada el 1930 que parla justa-
ment de l’escabetxina espar-
teriana. A la selecció que ens
ha preparat Albertí hi caben
des d’aquella escandalosa La
Paula té unesmitges del mestre
Morera que es dedicava a ven-
dre el seu cos, fins (ja que som
a l’any del centenari) l’evocació
de la Primera GuerraMundi-
al, present en forma d’embolics
amorosos a La legió d’honor,
amb partitura deMartínez
Valls, sense oblidar els enfron-
taments polítics de La falç al
puny, composta per Blancafort,
o les frivolitats de Les noies de
l’estatut, de FrancesMontser-
rat Ayarbe. Això només a títol
de petita mostra.
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Pere Arquillué dóna el tret de sortida d’aquest cicle que atorga plena llibertat als seus protagonistes.

EL TEATRE ROMEA ESTRENA EL CICLE SOLOS, I DEIXA QUE ELS SEUS IL·LUSTRES CONVIDATS HI FACIN EL QUE VULGUIN

Tens la butaca a la teva completa disposició

Què et ve de gust fer, aquesta
nit? Potser posar-te a cantar?
Doncs no et tallis ni un pèl!
Això sí: oblida’t dels músics,
que per alguna cosa ets dins
un cicle que es diu Solos. Vols
potser recitar uns quants
versets? Doncs, que visqui la
poesia! Prefereixes interpretar
aquell bonmonòleg quemai
abans havies tingut ocasió
d’interpretar? Cap problema. I
si el que vols és repetir aquell
altre monòleg que ja havies
interpretat abans sota les
ordres d’un director, però fer-
ho ara al teu propi estil, aquest
és també el lloc ideal, perquè
aquí no hi haurà altre director
que tu mateix o tu mateixa.
Així és com funcionen les
coses dins aquest nou cicle que
s’inaugura el dilluns 29 amb la
presència d’un Pere Arquillué
ben disposat a rendibilitzar
al màxim aquesta hora de
llibertat escènica que el Romea
posa a la seva disposició. I
segur que el nostre magnífic
actor sap treure molt
bon profit a l’estupenda
oportunitat que se li presenta
de fer per una vegada dalt de

l’escenari allò que li vingui
de grat. Després d’ell, serà
l’escriptor mexicà Juan
Villoro (13/10) qui aprofiti
l’avinentesa, abans que la seva
butaca sigui ocupada per un
Alberto San Juan (22/12) que,
com sabeumolt bé, hi té la
mà trencada, en això de fer-se

l’amo en solitari d’un escenari
buit per posar-se a parlar pels
descosits de les seves coses:
si de cas, el problema amb ell
serà més aviat com desallotjar-
lo quan hagin passat els
seixanta minuts!
I fins aquí podem llegir,
perquè, de moment, aquests

són els tres primers solos del
tot confirmats. Però només us
cal entrar al web del Romea,
per comprovar que aquesta
proposta creada per iniciativa
de Borja Sitjà, l’actual director
artístic del teatre, es presenta
carregada de possibilitats: el
pla inicial és que es deixin

caure per l’escenari a fer-hi de
les seves Juan Echanove, Lluís
Soler, Nathalie Poza, Viggo
Mortensen, Emma Vilarasau,
Xavier Albertí, Andrés Lima,
JosepMaria Pou, Lluís Homar,
Marcos Ordóñez, Nora
Navas, Mario Gas, Ariadna
Gil, Eduard Fernández i
Carles Canut. Deunidó, quin
planter! Com diu el mateix
Sitjà, fins ara la idea de fer
un solo l’hem associat més
aviat sempre al món de la
dansa o de la música. Però
el concepte podria canviar
radicalment, després d’haver
vist tota aquesta gent
enfrontada a una experiència
que, com diu també Sitjà, té
molt d’arriscada: al cap i a la
fi, es tracta de fer en solitari
un salt sense xarxa, a veure
què passa, i a veure com s’ho
pren l’espectador que està
acostumat a veure’t en altres
circumstàncies (o a no veure’t
mai, en cas que siguis autor).
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SOLOS. PERE ARQUILLUÉ

DATA: 29/9. LLOC: TEATRE ROMEA.
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