
espectacles DIUMENGE
64 5 D’OCTUBRE DEL 2014

A rticle 400. I, per fi, arri-
bem a un d’aquells núme-
ros que m’aclaparen i 

m’emocionen. I és que arribem a 
les 400 setmanes passant diu-
menges junts. Això implica que 
han estat més de set anys com-
partint columnes. I el més incre-
ïble és que mai hem faltat un diu-
menge a la cita. 
 Durant aquestes 400 setma-
nes hem parlat de tot, hem partit 
una història i hem comentat les 
tres millors coses de la setmana. 
I parlo en plural perquè ho hem 
fet junts. Perquè moltes vegades 
pel carrer els vostres comenta-
ris o consells m’ajuden a crear 
aquest article dominical.
 I com que aquesta setmana 
m’heu enviat tants e-mails do-
nant-me idees per a la columna 
400, la farem una mica diferent.
 Alguns m’havíeu demanat 
que no partís la columna, altres 
que parlés de les tres pitjors co-
ses... Gairebé 700 idees vaig re-
bre i, d’entre totes elles, em que-
do amb una que em va semblar 
perfecta per a aquest aniversari.

 Em va comentar una lectora 
que cada diumenge esmorzava 
amb mi i amb la columna, però 
que mai havíem dinat i que esta-
ria molt bé que recomanés per 
una vegada els meus tres restau-
rants favorits.
 I és cert, mai hem recomanat 
restaurants. Per això, avui, per 
acabar aquesta columna, us par-
laré dels meus tres restaurants 
preferits i desitjaria que un dia 
poguéssim dinar tots els que 
hem compartit aquestes 400 set-
manes. ¡Feliç diumenge i ens ve-
iem en la 401!  
 El restaurant preferit del meu 
barri de Sants-Montjuïc. Il golfo 
de Napoli (Lleida, 38). M’entusi-
asma la pizza Maradona, 10 in-
gredients a gust del pizzer i que 
em porten directament a la mà-
gia d’Isquia. 
 El preferit de Barcelona. Ro-
jo (Diagonal, 640). Et fan sentir 
com a casa i obtenen una barre-
ja de sabors que aconsegueixen 
que el meu esòfag faci salts de fe-
licitat. 
 El preferit de Catalunya... Tri-
tón (a la carretera de Torroella a 
Palafrugell). Són els millors, em 
resulta difícil decidir per què; 
simple i planerament perquè ho 
són. Em passaria l’any menjant 
musclos a la brasa. H
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La sarsuela sacseja el TNC
CRÒNICA Càlida acollida al muntatge inaugural de la temporada

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

Fresc, elegant i divertit muntatge in-
augural al TNC. Per començar, sarsue-
la! va conquistar dijous tant els fans 
del gènere en català com els escèptics 
que temien la irrupció d’una llauna 
historicista. Tots van acabar disfru-
tant amb les 15 joies representatives 

d’un secular patrimoni d’un miler 
de peces. 
    Xavier Albertí  va triomfar, transves-
tit en la directora Wanda Pitrowska. 
Des del podi no només va caricatu-
ritzar una diva de la batuta, sinó que 
va dirigir amb bon pols la jove Or-
questra de les Glòries Catalanes. Les 
veus d’Antoni Comas, Begoña Alber-

di, Núria Dardinyà, Xavier Mendo-
za i de l’actor Oriol Genís van exhi-
bir un gran nivell tant en la inter-
pretació vocal com en la recreació 
dels gags.
    El muntatge, ple d’hilarants core-
ografies, va mantenir l’agitació. La 
sexualment voraç Pitrowska va pro-
tagonitzar les escenes més picants 

a l’abraonar-se sobre un músic (l’ar-
tista de circ Christophe) que va fugir 
grimpant per una corda. L’assistent 
de la directora (Quim Giron) va sor-
prendre amb les seves acrobàcies. 
I no va faltar el moment Catalunya 
cañí en què es van cantar les glòries 
del torero negre Peroi, amb un em-
betumat Genís a collibè. 
 Àries i duos còmics de les obres se-
leccionades van demostrar la força 
d’un llegat musical discriminat per 
raons ideològiques. L’amor, la reali-
tat social, la política –com el duo de 
Les noies de l’Estatut, sainet nascut des-
prés de la proclamació de l’Estat ca-
talà– van desfilar pel TNC. Un rescat 
just i oportú. H

REAPARICIÓ DE L’AUTOR DE ‘PURPLE RAIN’

cosos sembla més pròpia d’un dels 
seus històrics rivals a la baixa, el re-
vivalista Lenny Kravitz. Cançons fir-
mades col·lectivament i lletres que 
desafien estereotips sexistes, com a 
Fixurlifeup: «Una noia amb una guitar-
ra és 12 vegades millor / que qualsevol bo-
ja banda de nois / intentant ser estrelles 
quan no són més que un altre totxo / en el 
misogin mur del soroll».
 Els dos discos són també notícia 
perquè suposen el retorn de Prince a 
Warner, la major amb la qual va tren-
car relacions fa dues dècades en un 
episodi estrident, quan es va fotogra-
fiar amb la paraula slave a la galta, 
i que va conduir al disc Emancipati-
on (1996). Ja fos amo o esclau, aquell 
Prince dels anys 80 no ha estat supe-
rat per ningú en el seu camp, comen-
çant per ell mateix. H

David Bowie va dir de Prince que 
«els 80 eren seus». Li va faltar puntu-
alitzar que «només els 80», perquè, 
a continuació, la seva trajectòria va 
seguir un rumb decididament in-
estable, sense obres comparables a 
les que va publicar en aquella dèca-
da, com Purple rain, que compleix 
ara el seu 30è aniversari amb una 
reedició en camí. Ara, sense neces-
sitat d’acollir-se descaradament a 
la nostàlgia, Prince sembla voler 
recuperar un lloc en la primera lí-
nia amb dos discos llançats simul-
tàniament aquesta setmana, Art of-
ficial age i Plectrumelectrum.
 Dos treballs que poden revi-
far l’interès pel personatge, enca-
ra que no puguin competir amb 
cap dels discos de la seva dècada 
més inspirada. El primer, acredi-
tat al seu nom sense més additius, 
és un disc de Prince amb totes les 
lletres que s’assenta en un registre 
de funk cibernètic, de ritmes secs, 
veus femenines libidinoses i tor-
nades sinuoses, hereu dels àlbums 
que van encunyar el seu segell ar-
tístic, com 1999 (1982), encara que, 
naturalment, sense el factor revo-
lucionari de llavors.

MÉS POP QUE JAZZ / A Art official age, 
Prince compon, arranja, interpre-
ta i produeix 13 cançons que no 
desentonarien en una antologia de 
rareses dels 80; material funcional 
de segona fila tractant-se de l’ex-
cels autor de Little red Corvette, When 
doves cry i Starfish and coffee. Funk-
pop voluptuós, amb mostres com 
Clouds i Breakfast can wait; cançons 
que aprofundeixen en els tempos  
juganers i les insinuacions sexu-
als pròpies de l’autor. I un so con-
tingut, centrat en la composició, 
sense els desplegaments d’impro-
visació i els rampells jazz-soul d’al-
guns dels seus episodis de l’última 
dècada, especialment en els seus 
concerts. Un Prince que s’aparta 

de la noció de jam session com si vol-
gués recuperar el seu pols com a au-
tor de cançons. 
 L’altre disc, Plectrumelectrum, ha 
vist la llum sota el nom de Prince 
& 3rdeyegirl, banda femenina amb 
qui va oferir concerts l’any passat. 
Satisfarà el sector més rocker dels 
seus admiradors, encara que podria 
ser fàcilment considerat com un ca-
pritx regressiu en la seva carrera. De 
fet, si s’hagués publicat, per exem-
ple, el 1989, hauria estat rebut més 
aviat amb estupor, ja que esbossa un 
so dels 70 que mira sense vergonya a 
Led Zeppelin en la cançó que hi dó-
na títol, o a Black Sabbath a Wow, la 
que l’obre. Dóna la raó als qui van 
veure en Prince una espècie de des-
cendent sàtir de Jimi Hendrix, en-
cara que la seva amanida de riffs ro-
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33 Dos per un 8Prince, que llança dos discos a la vegada, en una imatge promocional.

EL PERIÓDICO

El primer àlbum 
s’assenta en un
funk cibernètic i 
el segon aposta 
pel so rocker

Prince competeix amb Prince
El músic de Minneapolis evoca el so dels seus discos clàssics a ‘Art official age’, treball que 
veu la llum simultàniament amb ‘Plectrumelectrum’, firmat amb el grup femení 3rdeyegirl


