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Nick Cave tornarà al 
Fòrum el 21 de maig
Dos anys després del seu concert al festival 
Primavera Sound, Nick Cave tornarà al recin-
te del Fòrum. El 21 de maig el músic austra-
lià actuarà a l’Auditori del Fòrum acompa-
nyat de col·laboradors habituals seus com 
Warren Ellis, Barry Adamson i Martyn Casey. 
Presentarà el disc Pushing the sky away.

Serrat publica 4 discos 
pels 50 anys de carrera
Joan Manuel Serrat publicarà el 18 de febrer 
una capsa de quatre CD que inclourà 50 can-
çons, la majoria tornades a enregistrar. An-
tologia desordenada inclourà duets amb Es-
topa, Pérez Cruz, Pablo Alborán, Miguel Po-
veda, Dani Martín i Alejandro Sanz, entre al-
tres. Així celebrarà els seus 50 anys de carrera. 

L’aliança entre dissenyadors xinesos i catalans 
Un dels projectes de Barcelona a 
Pequín durant la Beijing Design 
Week és Meet the Twin. Pep Sala-
zar, un dels responsables del festi-
val OFFF, va fer recerca durant me-
sos per trobar artistes xinesos que 
volguessin aliar-se amb altres de 
catalans i després posessin en comú 
els seus treballs creatius al festival. 
“A llarg termini l’ideal seria 
que sortís feina tant per 
als catalans com per als 
xinesos”, diu Salazar. 
La majoria de disse-
nyadors catalans que 
han desembarcat a 
Pequín amb aquest 
projecte treballen so-
bretot per a clients es-
trangers. Una de les parti-
cipants és Marta Cerdà [a la 
foto], que viu entre Barcelona i Los 
Angeles i que ha fet, entre altres co-
ses, campanyes mundials per a les 
ulleres Rayban. L’aliat de Cerdà a la 
Xina és Cai Peng. “El que més m’en-
curioseix és el seu mètode de tre-
ball. Jo no podria fer el que faig sen-
se internet ¿Com s’ho fan ells amb 

un accés restringit a les xarxes?” 
Héctor Ayuso, l’altre director de 
l’OFFF, també és a Pequín per im-
partir conferències. “Segur que 
d’aquesta experiència en surten 
projectes a llarg termini. Aquí s’es-
tan fent coses a un nivell molt alt pe-
rò no es coneixen a fora, es queden 
tancades aquí”. L’OFFF, en quinze 

anys de festivals, només ha 
pogut convidar dos artis-

tes xinesos i tots dos vivi-
en als Estats Units: “A 
la Xina és difícil que 
puguin fer res, no hi ha 
llibertat per desenvo-
lupar el que volen”, 

afegeix Ayuso.  
Vasava, l’estudi que en-

tre altres feines ha fet la 
tipologia de les samarretes 

del Barça, espera d’aquí dos anys 
poder obrir una delegació a la Xi-
na: “És un mercat massa gran per 
girar-li l’esquena”, assegura un 
dels seus dissenyadors i funda-
dors, Bruno Sellés. A Meet the 
Twin també hi han participat els 
estudis Hey Sutio i Lo Siento. 
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El TNC rescata de l’oblit 
la sarsuela catalana

ritzar, amb temes com Baixant 
de la font del Gat i La Paula té 
unes mitges, del compositor En-
ric Morera. Aquí també cal afe-
gir-hi noms coneguts com el de 
Frederic Soler i Anselm Clavé. El 
Modernisme va intentar en va 
que als teatres del passeig de 
Gràcia quallessin les temporades 
líriques, mentre que al Paral·lel 
la sarsuela catalana arrasava.  

“La cultura ibèrica necessita 
regenerar la mirada sobre aquest 
patrimoni, que és un dels més 
grans que té, i s’ha despreciat. A 
Catalunya no en tenim conscièn-
cia, però darrere les partitures hi 
ha una radiografia segrestada so-
bre com es construeix la cultura 
popular del país. I li devem part 
de la presència i normalització 
del català!”, defensa Albertí. Qua-
tre cantants lírics (Antoni Co-
mas, Begoña Alberdi, Núria Dar-
dinyà i Xavier Mendoza), un ac-
tor (Oriol Genís) i dos artistes de 
circ, amb l’Orquestra de les Glò-
ries Catalanes (formada per gra-
duats a l’Esmuc), tornaran a po-
sar en solfa un gènere que el TNC 
vol que deixi de ser chico.e

Un assaig de Per començar, sarsuela!, amb Albertí 
disfressat de Wanda Pitrowska. CÈLIA ATSET

‘Per començar, sarsuela!’ inaugura la temporada

El director del Teatre Nacional, Xa-
vier Albertí, es tornarà a calçar els 
talons, la melena negra i el vestit de 
lluentons del seu alter ego Wanda 
Pitrowska per rescatar de l’oblit la 
sarsuela catalana, una gran desco-
neguda. Si bé va ser un dels gèneres 
més populars als anys 20 i 30, amb 
una producció aclaparadora d’un 
miler de peces, n’han perdurat ben 
poques i han transcendit encara 
menys autors –amb l’excepció de 
Cançó d’amor i de guerra, de Rafael 
Martínez i Valls–. L’erudita Pi-
trowska/Albertí i els seus col·labo-
radors han rebuscat en arxius com 
el de la SGAE a la recerca de tresors 
oblidats. Una mostra de les troba-
lles que han fet prendrà forma d’es-
pectacle i inaugurarà la temporada 
al Teatre Nacional, de demà a diu-
menge, amb quatre funcions solidà-
ries que serviran per recaptar di-
ners per al programa social Apropa 
Cultura.  

Per començar, sarsuela! recull al-
guns hits i un ampli ventall de com-
positors. La temàtica amorosa i el 
melodrama predominen en sainets 
com La Pinxeta i el noi maco i La le-
gió d’honor, situada a la Primera 
Guerra Mundial, però la política 
s’escola en arguments com Les no-
ies de l’Estatut, que té un títol que 
sembla sortit de Polònia però en re-
alitat retrata com uns banyistes de 
la Barceloneta es preparen per anar 
a la plaça Sant Jaume abans de la 
proclamació de l’Estat Català que 
farà Lluís Companys.  

Un gènere que retrata l’època 
La sarsuela va ser un clar reflex dels 
canvis sociològics de les grans ciu-
tats: “Conté l’esperit del temps”, 
diu el director del TNC. A Europa, 
com a conseqüència de la Revolució 
Industrial, va aparèixer una nova 
classe social que no se sentia repre-
sentada pels teatres d’òpera i que va 
donar volada a l’opereta, un dimi-
nutiu que no és qualitatiu sinó que 
identifica les peces que contenen 
parts cantades i parts parlades. A 
Espanya es va adaptar des del labo-
ratori madrileny de Barbieri, que 
també la va batejar recuperant un 
nom que lligava amb la tradició mu-
sical del segle XVIII de la cort (que 
tenia lloc a la Zarzuela). Només va 
trigar un any a aterrar a Catalunya, 
el 1850, i ràpidament es va popula-
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