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Hola,
Barcelona
Next. What? Ras i curt, Next
és tot allò que estem desitjant
que arribi. És una nova
publicació anual on reunim les
persones, els esdeveniments i
les tendències que marcaran
el 2022 a Barcelona. Al Next
ens hem posat les ulleres de
veure de lluny per identificar
les dates clau dels mesos que
han de venir, perquè graveu
a foc al calendari les grans
cites culturals de la ciutat:
espectacles d’arts escèniques,
concerts, exposicions, llibres,
pel·lis, sèries, festivals...
Tot ben endreçadet perquè
no us passi per alt cap pla
emocionant.

que ja en conegueu uns quants,
però de ben segur que us en
descobrirem alguns altres, i
que no trigareu a fer-los follow.
Sostenibilitat, sostenibilitat,
sostenibilitat... És el mantra
d’aquest Next: veureu com
apareix fins i tot a la sopa,
literalment. Serà una de les
paraules i expressions que
ressonaran enguany i que
hem recollit perquè els nous
conceptes i les noves tendències
no us agafin fora de joc.

També posem cara a un bon
grapat de persones que segur
que en sentireu parlar en un
futur molt immediat. Són gent
d’edats diverses i àmbits molt
diferents –des de l’escena drag
als new media i el còmic– que
tenen en comú una cosa (com
a mínim): els seus projectes
ens encanten. És molt possible

Llegim, assaborim, escoltem,
mirem, ballem, brindem,
sortim... Tenim dotze mesos
per gaudir de la cultura, en
totes les seves expressions, per
davant. Traiem-li tot el suc fins
a l’any següent i... Next!

Per María José Gómez
Directora de Time Out Barcelona
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Les persones rere els
projectes més engrescadors
de l’any als escenaris, les
llibreries, els aparadors
i els nous mitjans
20

Carlota Flâneur, Mishima...
22
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26
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30

El calendari dels
esdeveniments
imprescindibles de
Barcelona el 2022: festivals,
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36
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Louis, Nickolas Butler...

08-17 ‘Fusta i rodes’ a Casa Seat/Lee
Friedlander a KbR/La màquina Magritte a
CaixaForum/Festival In Risus/Circ d’ara mateix
al Mercat de les Flors /Vintè aniversari del
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Oberta/ The Cure al Palau Sant Jordi...
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Mart és un vi fresc i amb caràcter, elaborat amb
Xarel·lo vermell per la família Gramona, ideal per
maridar tota mena de plats: des de tapes fins als
menjars més exòtics, com la cuina nikkei.

*MART (2020)
Gramona
DO Penedès

01/NEXT/
QUAN/

Aquí teniu les
cites que ja podeu
anar reservant a foc
a l’agenda!

FEBRER

BCNegra, festival de literatura negra,
té lloc fins al 13 de febrer, amb Don
Winslow com a premi Pepe Carvalho.

Lee Friedlander
El centre KbR dedica una
retrospectiva a Lee Friedlander,
un dels fotògrafs més influents
del segle XX. La mostra recull més
de 350 fotografies, i no hi falten
projectes com els cèlebres America
by car i The American Monument.

FEBRER

05

El primer cap de setmana de cada
mes tenim cita a Palo Market Fest. Al
febrer està dedicat als Street Lovers.
 Fins al 15 de maig al KBr Fundació MAPFRE
(Av. del Litoral, 30). kbr.fundacionmapfre.org

Del 13 de gener a finals de febrer a Casa Seat
(Pg. de Gràcia, 109). casa.seat
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FEBRER

03
La Casa Seat acull
‘Fusta i rodes:
història de l’skate’,
una exposició que
repassa la història
del monopatí i la seva
importància en la
cultura urbana.

I
NDAR
CALE 22
20

8

LEE FRIEDLANDER OREGON, 1997 IMATGE DE PLATA A GELATINA 51 X 40,5 CM CORTESIA DE L’ARTISTA I DE
FRAENKEL GALLERY, SAN FRANCISCO © LEE FRIEDLANDER, CORTESIA DE FRAENKEL GALLERY, SAN FRANCISCO

NEXT PER A
DO PENEDÈS
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Cultivare, del celler Domènech Vidal, combina les
varietats Sumoll i Samsó per obtenir un vi de gust
complex i notes florals que ha rebut distincions
com la medalla d’or de Berliner Wein Trophy 2021.

*CULTIVARE (2018)
Domènech Vidal
DO Penedès

9
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A Pèl és un vi negre natural sense sulfits. Fresc i
intens (està fet amb Garnatxa i Merlot), marida
amb carns vermelles i blanques sense salses
contundents, aus i arròs de muntanya.

*A PÈL
Loxarel
DO Penedès

04 04
MARÇ

Festival Rakhmàninov
L’OBC, dirigida per Matthias
Pintscher i amb Denis Kozhukhin al
piano, interpreta quatre obres de
Sergei Rakhmàninov, compositor
considerat “la culminació de la
tradició simfònica russa”.

ABRIL

Alimentària
La fira gastronòmica europea més
important celebra la 23a edició
al recinte de Gran Via de la Fira
d’Europa. Hi ha gana: al juliol del
2021 ja s’havien confirmat el 90%
dels participants.

ABRIL

03

Després de dos anys en blanc, els
maratonistes tornen a córrer els
42,195 km als carrers de Barcelona.

ABRIL

28

Comença el D’A Film Festival, que
fins al 8 de maig presenta films de
cineastes que no eludeixen el risc.

 4, 5 i 6 de març. L’Auditori (Lepant, 150)
auditori.cat

 Del 4 al 7 d’abril. Fira de Barcelona
(Av. Joan Carles I, 64). alimentaria.com

22
ABRIL

No es fan 175 anys
cada dia: per celebrar
una fita tan imponent
el Liceu ofereix un
recital amb la soprano
russa Anna Netrebko
i el tenor Joseph
Calleja.

 Diumenge 3 d’abril, 18 h. Gran Teatre del
Liceu (La Rambla, 51-59) liceubarcelona.cat
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Lang Lang, piano
El nen prodigi de la clàssica s’ha fet
gran i sempre és un esdeveniment
veure’l en directe. I si és en el marc
del Palau de la Música és ja un must
amb lletres de vellut.

 22 d’abril. 20 h. Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). palaumusica.cat
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Clos Ancestral és un negre ecològic fet amb Ull de
Llebre, Garnatxa i Moneu. Marida amb una gran
varietat de plats, per exemple el risotto de ceps,
els peixos amb salses i les carns magres.

*CLOS ANCESTRAL
(2019) Família Torres
DO Penedès

24
FEBRER

La màquina Magritte
Fa més de 30 anys que no es veia a
l’Estat una mostra tan completa de
René Magritte. CaixaForum exhibirà
65 obres del pintor surrealista
belga que pertanyen a col·leccions
privades i museus d’arreu del món.

Fins al 5 de juny. CaixaForum (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6-8). caixaforum.org

11
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De la vinya més alta, vella (80 anys!) i bonica de
la finca d’Albet i Noya neix El Fanio, un Xarel·lo
elegant i de marcat caràcter afruitat, amb tons de
fruita fresca, flor de taronger i fonoll.

*EL FANIO (2020)
Albet i Noya
DO Penedès

16
MARÇ

In Risus
Barcelona estrena festival d’humor
amb cartell de solvència contrastada
desencaixant mandíbules: Berto
Romero, La vida moderna, Miguel
Noguera i Valeria Ros són només
alguns exemples de participants.

 Del 16 al 30 de març. Diversos espais.
inrisus.com

Time Out Barcelona / timeout.cat
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La Soledad és l’homenatge que el celler Maset ha
fet a les dones de postguerra. És un blanc (100%
Chardonnay) complex i deliciós, resultat dels vuit
mesos de criança en bota de roure americà.

*LA SOLEDAD
(2019) Masset
DO Penedès

20
MAIG

Circ d’ara mateix
La casa de la dansa barcelonina
acull un cicle dedicat al circ en el seu
vessant més artístic i compromès,
amb propostes de petit i mitjà format
que apropen l’experiència al públic.

 Fins al 5 de juny. Mercat de les Flors (Lleida,
59). mercatflors.cat

13
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Als Muntanyans, una finca de vinyes quasi
centenàries, neix aquest Xarel·lo, madurat en
bota sis mesos, que acompanya a la perfecció
crustacis, mol·luscs i marisc en salsa.

*LLUNA NOVA
Pinord
DO Penedès

29
JUNY

L’últim cap de
setmana de maig se
celebra el Time to
Eat Fest, el festival
gastronòmic que
reuneix els millors xefs
i el producte català en
un mateix espai.

 27, 28 i 29 de maig. Antiga Fàbrica Estrella
Damm (Rosselló, 515).

Festival Grec
Després del viatge arreu del planeta
que ens va proposar en edicions
anteriors, el Grec inicia una nova
singladura per omplir l’escenari de
Montjuïc i diverses sales de la ciutat
amb les propostes d’arts escèniques
i musicals més interessants.

 Del 29 de juny al 30 de juliol. Diversos
espais. barcelona.cat/grec

16
JUNY

JULIOL

07

Residente, Zahara i Hot Chip
encapçalen el Cruïlla, que se
celebra del 7 al 9 de juliol al Fòrum.

03
JUNY

RUPAUL’S DRAG RACE
El Sant Jordi club acull l’espectacle
de drag amb més seguidors del món
capitanejat per l’estrella RuPaul.

Sónar Barcelona
Nathy Peluso, C. Tangana, Princess
Nokia, The Chemical Brothers, The
Blessed Madonna, Moderat i altres
primeres espases de la música ens
faran ballar, de dia i de nit.

 16, 17 i 18 de juny. Fira Montjuïc i Fira Gran
Via. sonar.es
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3 de juny. Sant Jordi Club (pg. Olímpic, 5-7).
livenation.es
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El 2CV és un vi orgànic elaborat amb Xarel·lo
vermell. Deixa a la boca una sensació llarga i
refrescant que combina amb tot tipus de menjars,
des d’amanides fins a carns vermelles.

*2CV
Sumarroca
DO Penedès

02
JUNY

Primavera Sound
El PS fa 20 anys amb una festassa
que inclou dos caps de setmana al
Fòrum i desenes de concerts a sales
de la ciutat durant la setmana. Dua
Lipa és la cirereta d’un cartell amb
més estrelles que la Via Làctia.

 Del 2 al 12 de juny. Parc del Fòrum i diversos
espais de la ciutat. primaverasound.com

15
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Terra Terrae és un blanc elaborat amb
Chardonnay, Xarel·lo i Muscat. És un vi molt
versàtil, que triomfa tant a l’hora de l’aperitiu com
acompanyant shushi, foie, fumats, arrossos...

*TERRA TERRAE
(2020) Covides
DO Penedès

JULIOL

29

Iron Maiden fan l’únic concert de
l’Estat a l’Estadi Olímpic: grans
èxits, headbanding i pirotècnia.

SETEMBRE

16

06
OCTUBRE

Festival de Sitges
La 55a edició del festival
internacional de cinema fantàstic de
Catalunya omple de zombis, vampirs,
àliens i altres criatures meravelloses
la bonica vila del Garraf.

Fixing the Future reuneix al CCCB
durant dos dies els projectes i les
persones que estan canviant el món.
Del 6 al 16 d’octubre. Diferents espais de
Sitges. sitgesfilmfestival.com

Del 18 al 23 d’octubre
se celebra la Biennal
de Pensament Ciutat
Oberta, unes jornades
de reflexió sobre el
present i el futur amb
un munt d’activitats
obertes al públic.

 Del 18 al 23 d’octubre. CCCB (Montalegre,
5). biennalciutatoberta.barcelona
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28 24
OCTUBRE

DESEMBRE

Manga Barcelona
El festival otaku reuneix durant
quatre dies a la Fira de Barcelona
de Montjuïc aficionats al cosplay,
admiradors de la cultura japonesa,
lectors de manga i fans de l’anime.

Cant de la Sibil·la
Protagonitzat per una dona, aquest
drama litúrgic anuncia l’apocalipsi
des de fa un miler d’anys. A
Barcelona, es pot sentir en diferents
esglésies abans de la missa del Gall.

 Del 28 al 31 d’octubre.Fira de Barcelona
Montjuïc. manga-barcelona.com

 24 de desembre. Santa Maria del Mar, la
Catedral, Santa Maria del Pi i altres esglésies.

16
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Aquest Cabernet Sauvignon és un vi amb molt
cos, ben estructurat, equilibrat i elegant, que
combina amb tot tipus de cuina: caça i carns a la
brasa i salsa, pernil curat, fiambres, formatges...

*DON PABLO
Naveran
DO Penedès

10
NOVEMBRE

The Cure
La banda de Robert Smith presenta
en directe el seu nou disc –el primer
en 14 anys– i fa un repàs a un
repertori de 45 anys de trajectòria,
amb joies com Just like heaven i
Friday I’m in love.

 10 de novembre. Palau Sant Jordi (Pg.
Olímpic, 5-7). livenation.es

17
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CARLOTA FLÂNEUR
El primer llarga durada de
la cantant parlarà de la
vulnerabilitat: després del
seu cover de See you again,
les expectatives estan pels
núvols. Pàg. 21

02/Next/
“Aquesta vegada teníem
molt clar que havia de
ser un disc amb molta
essència d’Antònia Font”
Pau Debon / Pàg. 22

LA KÖLORS
La dissenyadora vol canviar
el món amb la sostenibilitat,
i traurà la seva primera
col·lecció d’upcycling el
2022. Pàg. 48
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Qui/

Les persones rere els
projectes més engrescadors
de l’any als escenaris, les
llibreries, els aparadors
i els nous mitjans

MARÇ LLINÀS
S’ha fet conegut per fer
activisme trans a través d’un
podcast i a Instagram; ara
prepara el salt als monòlegs.
Pàg. 32

19
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Rosalía

Motomami (Sony Music)
Si les expectatives fossin muntanyes, les que ha aixecat Rosalía per
al seu tercer disc serien l’Everest. Des d’un camp base tan sòlid com
El mal querer (2018), la de Sant Esteve Sesrovires no ha parat de
conquerir noves cotes, sempre ben acompanyada per xerpes d’alçada
(James Blake, Ozuna, Arca, Travis Scott, Bad Bunny, Billie Eilish,
Oneohtrix Point Never, Tokischa). Amb la fabulosa La fama, al costat
de The Weeknd, ja sembla tenir-ho tot preparat per a l’escomesa final
al cim més desitjat, el del mainstream internacional. Que Rosalía està
destinada a regnar-hi és profecia, només calia una mica de paciència.
Han passat quatre anys però el moment ja ha arribat. Nervis.
 Data per confirmar.

MÚSICA

A qui hem de
parar l’orella,
el 2022?

Els discos que esperem amb més
devoció i també els que ens faran
descobrir noves veus

Per Borja Duñó

Mishima

Títol per confirmar (The Rest Is Silence)
No hi ha una sola manera d’estimar, però n’hi ha una que trobàvem
molt a faltar i és amb noves cançons dels Mishima com a banda
sonora. Ja han passat cinc anys des que va sortir Ara i res (2017), i tot
i que han marxat volant i que els fans tenim una paciència proverbial,
tampoc se’ns pot demanar que esperem eternament. De moment, el
que sabem és que, com van fer amb els dos àlbums anteriors, l’estan
gravant a Black Box Studio amb el productor Peter Deimiel. El que estan
fent ara mateix a Angers (França) roman sota un vel de misteri, però
coneixent-los, segur que la nostra ànsia serà d’aquella que cura i que
l’espera haurà valgut la pena.
 Està previst que surti a la primavera.

Time Out Barcelona / timeout.cat
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Carlota Flâneur

Títol per confirmar (Hidden Track)
Ens va atrapar amb Generation of the young flesh, una cançó enganxosa
i juganera que semblava treta d’una sèrie indie americana. Tot el seu
plantejament estètic és irresistible, amb uns colors vius que lliguen a
la perfecció amb la idea del pop de Ferran Palau, productor a l’ombra i
teclista d’un EP, Brains (2020), que ens fa esperar amb candeletes el
que serà el seu primer llarga durada, que parlarà de la vulnerabilitat,
una sensació que Carlota Flâneur no vol defugir. See you again, la versió
de Tyler, the Creator que va llançar com a single i vídeo, ha fet créixer
l’expectativa.
Æ Està previst que surti al maig.

Marc Vilajuana

Solstici (Vol. I) / Equinocci (Vol. II) (Autoeditats)
En Marc Vilajuana descobrireu una veu profunda, hipnòtica, que
connecta el passat amb el present i el futur. Ballarí i cantant de música
antiga i cant gregorià, ha treballat a Maremar amb Dagoll Dagom, ha
cantat al disc Perifèria de Clara Peya i comparteix Acte de Fe amb Carlos
Martorell (àlies Shoeg) i Adrià Grandia, un projecte que combina la
intel·ligència artificial amb la música religiosa. Ara, Vilajuana publica
dos àlbums amb les cançons que ha escrit des dels 14 als 24 anys:
Solstici (Vol. I), disc d’hivern centrat en la veu i el piano, i Equinocci (Vol.
II), disc de primavera centrat en la veu i la guitarra.
Æ ‘Solstici (Vol. I)’ va sortir el 21 de desembre, ‘Equinocci (Vol. II)’ ho farà el 20 de març.

Pantocrator

Sálvame (Helsinki Pro)
Si et vas quedar pillat amb No te puto pilles i després vas seguir els
singles i els tres EP’s que ha anat traient el grup de garatge, punk i
power pop que lideren Marta Delmont i Marina Correa, t’alegrarà saber
que aquest 2022 presenten el seu primer llarga durada, una bomba
dirigida a programes escombraria i de premsa rosa com Sálvame. Les
lletres, esmoladíssimes, funcionen com una crònica descarnada del
món actual i les tornades, addictives, disparen eslògans com míssils en
la línia de flotació del sistema: “El mundo es de la gente con jeta y yo no
tengo las ganas ni el valor de echarle tanta jeta”.
Æ Està previst per a finals de gener-febrer.

Maria Jaume

Títol per confirmar (Bankrobber)
No és fàcil esgarrapar l’entusiasme de públic i crítica amb un primer
disc, però Fins a maig no revisc (2020), el debut de la mallorquina
Maria Jaume, ens descobria la veu un punt màgica d’una artista amb
un potencial enorme. Cançons com Autonomia per principiants i Terra
banyada mostraven també una solidíssima compositora de cançons,
realçades per la bona producció de Pau Vallvé. Ara, ens morim de ganes
de posar l’agulla del tocadiscos sobre el seu segon treball, encara
sense títol, aquesta vegada produït per Lluís Cabot de Da Souza –amb
qui ja ha publicat l’esplèndid single Un bon berenar (2021)– i Víctor
Ayuso de Renaldo & Clara.
Æ Està previst per a principis de maig.

21
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Wa
yeah!
MÚSICA

Alegria! Antònia Font omplen d’il·lusió
el 2022 amb un retorn sonat: disc nou i
dos concerts multitudinaris a Barcelona,
al Primavera Sound i el Palau Sant Jordi.
Pau Debon, la veu més enyorada del pop
català, ens n’explica els detalls

Per Borja Duñó

“Aquesta vegada teníem
molt clar que havia de
ser un disc amb molta
essència d’Antònia Font”

El retorn d’Antònia Font competeix en expectació amb el tercer
disc de Rosalía, que encara no s’havia donat a conèixer quan ells
ho van deixar córrer. Expectació i emoció, perquè hi haurà disc
nou, Un minut estroboscòpica (Primavera Labels) i dos concerts
multitudinaris a Barcelona el 2022 ( Primavera Sound i Palau Sant
Jordi). A més, Alegria, l’àlbum amb què van canviar el pop català,
fa vint anys i no hi ha cançó que pugui expressar millor el moment
que la que donava nom al disc. Amb tots vosaltres, Pau Debon.

Com afronteu els Antònia Font aquest 2022 tan intens?
Amb molta il·lusió. Va costar posar-nos d’acord i trobar la fórmula
en que tots estiguéssim còmodes, però una vegada vam tenir
això llest vam començar a fer feina i està clar que fent feina ens
entenem i la cosa va bé. Ara que tenim el disc enllestit, que és una
feina més individual perquè cadascú grava la seva part, sí que ens
tornarem a topar de veres, tornarem a assajar i a fer directes.

Com es viu això de fer cançons noves després de deu anys?

d’acord que no havia de ser un disc experimental, no teníem
la necessitat de fer el Vostè és aquí (2012), ni de jugar amb les
maquinetes com aleshores. Aquesta vegada teníem clar que
havia de ser un disc amb molta essència d’Antònia Font. Molta
gent pensa que si les cantés jo, les cançons del Joan Miquel en
solitari sonarien com un disc d’Antònia Font. I ell també ho creia,
però fent aquest disc se’n va adonar que no era així, que quan
pensava en Antònia Font li sortien d’una altra manera.

En Joan Miquel sempre diu que va estar quatre dies tancat
pensant com havia de ser un nou disc d’Antònia Font. Estàvem

Per tu sempre és fàcil interpretar una cançó del Joan Miquel?
La primera cançó que va fer per Antònia Font ja la va fer pensant
que l’havia de cantar jo, i això es nota. I, és clar, a mesura que hem
anat fent discos, ell ha après a fer que em senti cada vegada més
còmode. Em solen entrar molt bé.

Time Out Barcelona / timeout.cat
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TAREK SERRAJ

ANTÒNIA FONT
D’esquerra a dreta, a dalt:
Jaume Manresa, Pau Roca i
Joan Miquel Oliver. A sota, Pere
i Pau Debon
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Malgrat que ho vau deixar, Antònia Font ha continuat formant part
de l’imaginari col·lectiu. Ho heu viscut així?
És una de les raons per tornar. Ens pensàvem que durant dos
o tres anys ens demanarien de tornar i que de mica en mica
aquesta demanda s’aniria diluint. Però no ha anat així. Inclús
generacions que no han vist Antònia Font en directe s’hi han
enganxat i ens demanaven que tornéssim per les xarxes socials
o pel carrer. Era una petició constant. Tenim la sensació que el
grup no s’ha oblidat. No va ser el primer motiu per tornar, però
veure que hi ha molta gent que et troba a faltar hi juga molt a
favor.

Sí, ens ho diuen molt. Nosaltres no tenim aquesta sensació
perquè vivim bastant desconnectats de la moguda musical,
primer perquè estem a Mallorca i a Mallorca tot va a un altre
ritme, i també perquè mai hem estat mitòmans ni mai hem estat
assabentats de tot. I això fa que anem fent la nostra feina i potser
per això fem cançons un poc originals. Alegria va coincidir amb
un moment en què es repudiava una mica la primera onada
del rock català i molta gent canviava de llengua, perquè no et
posessin aquella etiqueta directament. A mi m’han dit moltes
vegades “ah, ¿cantas en catalán? Es que no me gusta la música
en catalán”. Per una qüestió de normalitat, nosaltres no vam
canviar de llengua, penso que no seria capaç d’explicar una cosa
de veres i transmetre-la en una llengua en què no penso. Que en
aquell moment no estava de moda el rock en català? A nosaltres
ens semblava una xorrada i dèiem “anirem a Madrid a cantar en
català” i si ho fas convençut la gent ho veu.

TAREK SERRAJ

Es compleixen vint anys d’Alegria, un disc que va canviar la
història del pop cantat en català. Molts grups s’hi van inspirar per
abraçar el català sense complexos.

ANTÒNIA FONT
Se’ls trobava molt a faltar i per això prometen un disc
que serà pura essència Antònia Font

Trobaves a faltar l’adrenalina i la intensitat d’estar dalt d’un
escenari?

l’any 2018, no vam ni assajar, ens vam veure damunt l’escenari.
I va ser brutal, perquè després de sis o set anys de no tocar junts
vam tenir la sensació que no ho havíem deixat. Va ser molt molt
xulo. Hi vaig començar a donar voltes i en un sopar que fem
cada any els ho vaig proposar; tres o quatre sopars després vam
arribar a un acord.

Sí, de fet això és el que em va fer proposar al grup si volien tornar
com a Antònia Font. A mi m’agrada el directe, gravar un disc
no m’agrada. I sempre ho enyores, però quan ho vam deixar
és perquè estàvem cremats de tot. Les dues hores que estàs
damunt l’escenari molt bé, però tot el que hi ha al darrere arriba
a cansar molt. Per això van passar anys fins que vam tornar a
tenir ganes de pujar a un escenari.

Què hi ha tingut a veure, el Primavera Sound, amb el retorn
d’Antònia Font?
El Primavera va venir després. Hi havia moltes maneres de
tornar i la que ens va convèncer va ser fer disc i uns deu concerts
ben triats. Tornar a fer cinquanta concerts l’any volia dir canviar
de vida una altra vegada i no ens interessava. Tornem perquè
tenim alguna cosa a explicar i per tant fem un disc, ens marquem
deu concerts en dos anys i ja està. I el Primavera Sound ens va fer
una proposta que ens va agradar molt. El 2022 hi haurà quatre
concerts, i no en farem més: Primavera Sound, Inca, València i el
Palau Sant Jordi per tancar l’any. El 2023 en farem més.

Així doncs, vas ser tu, l’impulsor d’aquest retorn?
Jo vaig tirar la primera pedra. Vam tornar d’una manera molt
furtiva i ràpida en un concert a favor de la llibertat d’expressió

“No era el primer motiu per
tornar, però veure que hi ha
molta gent que et troba a
faltar hi juga molt a favor”
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Antònia Font actuaran l’11 de juny al Primavera Sound
i el 15 d’octubre al Palau Sant Jordi.
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Tot i els embats de la crisi perpètua, Barcelona continua sent una
plaça destacable en l’àmbit teatral europeu i l’indret on neixen
alguns dels artistes més interessants del continent
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ESCENA EXPERIMENTAL I
TRANSGRESSIÓ D’ABAST
POPULAR
Per Andreu Gomila

‘Imitation of life’, de Kornél Mundruczó
Que el director hongarès Kornél Mundruczó no hagi vingut mai a Barcelona és un pecat
mortal, sobretot quan estem parlant d’un artista que desperta passions a Europa per
com afronta a les seves obres temes durs, duríssims, a través d’un hiperrealisme que
tomba d’esquena. Fa servir com ningú la profunditat i el cinema, sempre té uns actors
que saben mostrar en escena què vol dir la paraula desolació i, sobretot, sap agafar-nos del
coll des del minut 1 perquè assistim bocabadats a les seves funcions. Al Lliure, podrem
veure Imitation of life (la teniu a Netflix en format pel·lícula), una obra que ens parla d’un
desnonament basat en fets reals amb la sang freda d’un gran documentalista i la bellesa
d’un poeta realista. L’obra és de Kata Wéber, col·laboradora habitual de Mundruczó.
 Teatre Lliure: Montjuïc. Del 8 al 10 d’abril.
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Cap companyia
d’aquí no havia fet
mai una proesa
com la del Conde
de Torrefiel
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El Conde de Torrefiel
Fa deu anys que Tanya Beyeler i Pablo
Gisbert van crear El Conde de Torrefiel amb
la intenció de donar un altre pas de rosca
al teatre català contemporani, i aviat es
van convertir en vedets del teatre europeu,
mimats pel Kunstenfestivaldesarts de
Brussel·les, el sancta sanctorum de les
noves tendències continentals, i amb
presència a les grans capitals. La culpa?
Un teatre plàstic, d’idees, coreogràfic.
I La plaza, Kultur, La posibilidad que
desaparece frente al paisaje... Aquest 2022,
però, fan un pas de gegant amb un grand
tour a l’abast de molt pocs. Estrenaran el
seu nou espectacle, que encara no té nom,
al Festwochen de Viena al maig, també
seran al Kunsten belga i, al juliol, passaran
pel Grec barceloní i el Festival d’Avinyó. Mai
cap companyia d’aquí havia fet una proesa
com aquesta.

MARIO ZAMORA

Festival Grec. Juliol.

‘Dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs’, d’Íntims Produccions
Qui hagi vist Wasted o Pool (no water) sabrà que els Íntims Produccions (Isaac Baró, Marc
Cartanyà, Oriol Tosquella i Sandra Pujol) són una piconadora teatral capaç d’emocionarnos amb un text íntim de Kae Tempest i de fer-nos baixar a l’infern de les emocions amb
Mark Ravenhill, respectivament. Per tant, és una gran notícia que la jove companyia
lleidatana estreni una peça de creació amb l’ajuda del cordero David Climent. I no s’hi
posen per poc. Volen parlar de la crisi climàtica sense el ploriqueig habitual que ens
assalta quan mirem el món que estem deixant. Prometen acció directa, altes dosis de
performativitat i unes interpretacions de premi. Si els joves diuen que no hi ha teatre per a
ells, és que no coneixen els Íntims.
 Sala Beckett. Del 9 de març al 3 d’abril.
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EL CONDE DE TORREFIEL
Tanya Beyeler i Pablo Gisbert
encaren el 2022 amb una
gira europea que es preveu
triomfal i que recalarà al
Grec al juliol
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Aina Alegre
El pas d’Aina Alegre pels Sujets à vif (peces curtes d’artistes joves)
del Festival d’Avinyó 2021 no va ser debades. El seu nom comença
a sonar amb força Pirineu enllà. I aquí, a casa seva, no volem
quedar enrere. Aquesta temporada, la ballarina i coreògrafa
és una de les artistes residents del Mercat de les Flors, que ens
permetrà tornar a veure La nuit, nous autres, que ja va passar
per l’enyorada Sala Hiroshima, i estrenarà R-A-U-X-A, una peça
que obre un nou cicle en la seva carrera basat en un aspecte més
arqueològic i sonor del moviment. L’acompanyarà en escena el
músic electroacústic Josep Tutusaus. Si fa anys que Alegre es
va proposar “reinventar” el cos, ara aborda el tema a través de la
música i la fricció entre la matèria orgànica i la tecnologia.

‘Patatas fritas falsas’, d’Agnès Mateus i Quim Tarrida

 Mercat de les Flors. Del 26 de febrer al 3 de març.

Rebota rebota y en tu cara explota es va estrenar al festival TNT
de Terrassa l’octubre del 2017 i va passar per l’Antic Teatre poc
després. D’aleshores ençà, aquesta performance brutal sobre la
violència contra les dones no ha parat de córrer món, literalment,
de Lisboa a Taiwan. Hi ha ganes, moltes ganes, de veure què ens
oferirà l’associació Agnès Mateus-Quim Tarrida al TNC en un salt
qualitatiu considerable pel que fa a la producció. Patatas fritas
falsas parla de l’odi que fa anys que covem a dintre i que escopim
de tant en tant. Els dos artistes són experts a tractar temes polítics
i socials... i a dir les veritats a la cara. Treuen a la llum allò que
l’statu quo vol silenciar, i posen nom a les víctimes del sistema.
QUIM TARRIDA

 TNC. Del 5 al 29 de maig.
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El teatre que
ens construeix
Mazùt

Imitation of Life

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

SHOCK 1

Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye / Baró d’evel
Fins al 16/01. Gràcia

Gener/Juny 22
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Kata Wéber / Soma Boronkay / Kornél Mundruczó / Proton Theatre
08/04 – 10/04. Montjuïc

El Cóndor y el Puma

Grupo Chévere / Xron
07/01 – 16/01. Montjuïc

Albert Boronat, Andrés Lima, Juan Cavestany i Juan Mayorga
14, 16 i 17/04. Montjuïc

Katharsis
observació – escolta – reconeixement – judici
16/01 – 30/01. Montjuïc

Projecte IT Teatre amb Fabrice Murgia
27/01 – 06/02. Gràcia

SHOCK 2

La tormenta y la guerra

Albert Boronat, Andrés Lima, Juan Cavestany i Juan Mayorga
15, 16 i 17/04. Montjuïc

Lengua madre

Frank

Ximo Abadía / Clara Manyós i Xesca Salvà
05/02 – 13/02. Montjuïc

Los figurantes

Nico Jongen / Ça Marche
10/02 – 13/02. Gràcia

Lola Arias
22/04 – 08/05. Montjuïc

After All Springville
Miet Warlop
28/04 – 30/04. Gràcia
COMPANYIA RESIDENT

Terra baixa

AZKONATOLOZA

Àngel Guimerà / Roger Bernat
18/02 – 06/03. Gràcia

Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández
04/05 – 22/05. Montjuïc

Crim i càstig

Il cielo non è un fondale

Fiódor Dostoievski / Pau Carrió
23/02 – 03/04. Montjuïc

Daria Deflorian i Antonio Tagliarini
05/05 – 07/05. Gràcia

LA CAIXA DEL LLIURE

Projecte original d’Anna Karasińska

Infinitus

25/05 – 12/06. Gràcia

Magda Puig Torres
23/02 – 27/02. Montjuïc

Les tres germanes

Dansa metropolitana

Anton Txékhov / Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique
26/05 – 19/06. Montjuïc

12/03 – 20/03. Montjuïc

A la recerca del temps perdut

Marcel Proust / Josep Maria Pinto / Jordi Bosch
14, 21 i 28/03, 11/04, 9, 16 i 23/05. Montjuïc

Síndrome de gel

Mohamad Bitari i Clàudia Cedó / Xicu Masó
23/03 – 24/04. Gràcia
ARTISTES RESIDENTS

Understory

Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir
30/03 – 03/04 i 15/06 – 19/06. Montjuïc

Amb la col·laboració de

Mitjans col·laboradors

Mitjans patrocinadors
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Youtubers, podcasters, tiktokers i
instagramers… Internet és només
un altre ecosistema i ells s’hi
troben com un peix a l’aigua

Martí Melcion
26 anys, il·lustrador

Instagram també pot ser un lloc on llegir còmics. Així ho
demostra en Martí amb les seves vinyetes, famoses perquè ningú
les acaba d’entendre mai del tot. Ara bé, amb una ironia fina, un
to surrealista i una estètica malgirbada, les històries d’en Martí
ressonen amb nosaltres, i això és part del seu èxit. Si el segueixes,
veuràs que els personatges secundaris d’algunes vinyetes
poden esdevenir protagonistes en altres històries. Dins del seu
Instagram, en Martí ha dissenyat un multivers cinemàtic tan gran
com el de la Marvel, però en català.

Rocío Quillahuaman
27 anys, animadora

Els 170.000 seguidors que la Rocío acumula a Instagram esperen,
cada setmana, les seves animacions. Ha dit moltes vegades que
les seves historietes sorgeixen de la ràbia: hi surten empreses
que no paguen bé als autònoms, amics amb pares rics fent veure
que no arriben a final de mes i la gent que deia: “de la pandèmia,
en sortirem millors”. A l’Instagram de la Rocío hi arribes per
l’humor, i t’hi quedes per les stories del seu gos Riti i la sensació
que, finalment, hi ha algú que t’entén. Ara treballa en un llibre
que veurà la llum aquest 2022.

 A Instagram és @marti.melcion

Els 170.000 seguidors de la
Rocío Quillahuaman esperen,
cada setmana, les seves
animacions

 A Instagram és @rocioquillahuaman
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Maria Bouabdellah
20 anys, youtuber

“Jo vaig debutar amb vídeos molt curtets
a Instagram, però vaig fer el salt a Youtube
quan vaig començar a col·laborar amb el
Canal Malaia”, diu la Maria. Allà, analitza
com és la representació de les persones
racialitzades a TV3, relata la seva història
amb el cabell afro i et descobreix cinc dones
que potser no coneixies. “Va haver-hi un
moment que em vaig cansar de mi mateixa,
i vaig pensar que no tenia tantes coses a
dir”, confessa. De cara al 2022, té clar que
seguirà creant contingut sense “convertir
l’activisme en un ofici”. Es decantarà,
explica, per vídeos més reflexius i xerrarà
de temes que li interessin.
 A Instagram és @viiirginmeri i a Youtube, Maria
Bouabdellah Shaimi

SALT
La Maria va saltar
d’Instagram a
Youtube
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HUMOR
Vol apostar més
per la seva faceta
d’humorista

Mar• Llinˆs

28 anys, guionista
En Març té l’únic podcast on la veu del presentador canvia a cada
capítol. Es titula Mòbil, cartera, claus i hi parla de l’experiència
trans a través de l’humor. Al seu Instagram hi trobareu les
vinyetes que va fer en col·laboració amb la il·lustradora Moderna
de Pueblo i un vídeo sobre què vol dir, per a ell, ser políticament
correcte. Ara bé, les xarxes no ho són tot: “Prefereixo fer activisme
des de llocs on em pugui explicar millor, des d’on no se’m pugui
descontextualitzar”, diu. I és aquí on entra en joc la seva faceta
d’humorista, que vol explotar cada vegada més. “De cara al 2022
tot apunta que apostaré pels monòlegs”, afirma.
 A Instagram és @mars.llinas
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Queralt Guinart
26 anys, artista

Si li demanes a la Queralt que es defineixi, dirà que la seva
generació “té la idea del multitasking molt arrelada”. És
il·lustradora, artista, dissenyadora, directora d’art i poeta, i
aplega al seu Instagram més de 17.000 seguidors que hi són per
“l’storytelling amb rerefons lèsbic”. Ser artista a internet té coses
bones: “Jo he triat exposar-me a les xarxes i no a galeries, per la
immediatesa i els canvis a què em sotmeten, i això m’agrada, és
un repte”, diu. Ara bé, els seus plans pel 2022 sobrepassen les
fronteres del món virtual. “Vull fer art més lent, i treballar perquè
el que faig s’acabi materialitzant en un llibre”.
 A Instagram és @kerrature

REPTE
Li agrada la
immediatesa a la
qual la sotmeten les
xarxes
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Long Li Xue

21 anys, instagramer i tiktoker
En Long és una estrella d’internet. Té 36.700
seguidors a Instagram i més de 140.000 a
TikTok, on es defineix com “el xinès català que
fa humor absurd, preguntes al carrer, vlogs i
contingut sobre streetwear”. Si li preguntes
pel futur més llunyà, diu que seguirà “fent
contingut a les xarxes, i fent-lo en català”. Ara
bé, és conscient que això no és per sempre. “No
sé quan em duraran les xarxes socials, però sé
que són la millor finestra cap a un futur laboral”,
explica. Es veu dedicant-se a la comunicació i
està estudiant Empresarials i Management. Un
dels seus somnis és fer una TedTalk. Potser el
2022 serà l’any que ho aconsegueixi!
Æ A Instagram i TikTok és @long_lixue

Reich Roca

27 anys, youtuber i dissenyadora de moda
Internet és un lloc on ens bombardegen amb
missatges perquè fem gasto. Però també
és un espai ple d’alternatives sostenibles.
La Reich Roca vol dinamitar el fast fashion
a través de les xarxes. És dissenyadora de
moda, però també youtuber. Amb vídeos
titulats Pantalons anti cuixes apretades o Com
utilitzar un mocador com a top, anima els seus
seguidors a sortir de la roda de consumisme
a què ens aboca la moda. Fer-ho és difícil: “És
evident que no tots podem deixar de comprar
on comprem: al final, tenim els sous que
tenim. Però a Youtube intento demostrar que
no necessitem tanta roba, hi ha alternatives!”,
explica.
Æ A Instagram és @reich.roca i a Yotube, Reich Roca
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2022

CICLES

VENDA

Amos Gitai, Mikio Naruse,
Pasolini, Jeremy Thomas,
Nazario, Resnais, Oliveira,
Lola Salvador, Agnès Jaoui,
Paco Poch, Kira Muratova,
Franco Piavoli, Centenaris,
Horitzons del western,
Cinema dins el cinema ...

Abonaments /
Entrades
www.filmoteca.cat

EXPOSICIONS

Perejaume
Jaime Camino
Manoel de Oliveira,
fotògraf

filmoteca.cat |

@filmotecacat

35

Time Out Barcelona / timeout.cat

/ NEXT / 2022 / QUI

L’escena drag de Barcelona viu un moment d’eclosió en quantitat i
qualitat. Si hi ha una paraula que pot definir aquest art és: varietat.
Després de l’aturada obligada per la la covid, el fenomen es recupera
amb l’ajuda d’un públic més exigent amb els drets LGTBIQ+ i
l’arribada de l’edició espanyola del reality Rupaul’s Drag’s Race

DRA
Per Carlos Orquín Fotografia Scott Chasserot

“No faig un discurs polític
perquè crec que fem un
gran activisme només pel
fet d’existir”

Entre els qui participen d’aquest món a la ciutat se sol traçar una
mena de frontera a la Gran Via, amb el Gaixample a dalt, més
enfocat en la imatge i l’entreteniment, i el Raval a baix, amb un
caire més polític i reivindicatiu que explora les fronteres de la
normativitat. Malgrat això, les coses no són blanques o negres.

Alex Marteen (@ alexmarteen), amb 30 anys, és un exemple

d’artista drag que navega molt bé entre aquesta varietat. Fa deu
anys que es dedica a la performance, és pedagog, DJ i sap cantar,
cosa que li permet actuar des de les festes més grans a l’Apolo
fins als bars més petits amb xous íntims i a prop del públic.
Va saltant d’una banda a l’altra d’aquesta frontera sense cap
problema, tot i que s’identifica menys amb la versió comercial.
“Per mi el més important és poder tenir una forma d’expressió
molt lliure. El que m’estimo més és entretenir la gent i no encaixo
en certs cànons, no modifico el meu cos per vestir-me i no paro
tanta atenció a maquillar-me, però tampoc faig un discurs
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expressament polític perquè crec que fem un gran activisme
només pel fet d’existir”, explica. La seva agenda és un deliri i
és fàcil trobar-la a La Casa de la Pradera (Carretes, 57), al Razz
(Almogàvers, 122), i a festes i esdeveniments de tot tipus.
Aquesta versatilitat a la ciutat s’ha manifestat també pel que
fa al format. La pandèmia va obligar al tancament de l’oci
nocturn i va empènyer el drag local a passar-se a la llum del dia
i a l’aforament reduït. Amb aquests ingredients principals va
néixer La Ravalada (@ravalada_bcn), una festa que se celebra
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G !
ALEX MARTEEN
Defensa l’expressió lliure
i l’entreteniment i no
modifica el seu cos per
vestir-se
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Precisament amb la idea de conquerir nous espais treballa Ken
Pollet (@kenpolletofficial), drag king, que representa una de
les propostes més revolucionàries de la ciutat, no només pel seu
espectacle, sinó també per la seva manera d’entendre el drag
amb una ètica del treball que anteposa les cures i un enfocament
feminista. Va començar a performar la masculinitat precisament
per apropiar-se del qualificatiu de marimacho que, explica, ha
viscut al seu dia a dia, i des de fa dos anys utilitza l’art drag per
parodiar els estereotips d’homes durs. “Tinc molt respecte per
l’art drag i la història drag, i penso que hi ha moltes maneres
de fer-ho i cap és més vàlida que una altra. El drag és un lloc de
llibertat i això és infinit en les seves expressions”, afegeix. És
dels pocs drags kings que poden sobreviure a la ciutat amb la
seva feina, i se’l pot veure cada dijous al bar Candy Darling (Gran
Via, 5��). El que fa té una vocació empoderadora amb intenció
de connectar i crear xarxa en tallers on ensenya a fer drag king o
festes com la King’s, en què el guanyador es tria a l’atzar amb la
intenció de trencar també amb la idea competitivitat dins del
mateix col·lectiu, cosa que considera clau per a la comunitat.

ISAAC FLORES

a diferents locals simultàniament amb grups pocs nombrosos
que van canviant d’espectacle i de lloc cada hora. Després de
nou edicions a Barcelona i unes quantes a València i Madrid,
s’ha consolidat com a model d’èxit. Molts locals estan optant per
aquest xous petits però també han tornat altres prepandèmia,
com ara Futuroa Sarao Drag o nous espais com un cap de setmana
al Primavera Sound el passat agost.

ESTRELLA XTRAVAGANZA
Es dedica al drag des de fa cinc anys, animada pel
programa Rupaul’s Drag’s Race

Per sobre de l’eix horitzontal de la Gran Via podem trobar

Estrella Xtravaganza (@ estrella.xtravaganza), una de les
artistes més influents del Gaixample. Amb només 2� anys és la
host del Priscilla (Consell de Cent, 273), local emblemàtic del
barri gai. Fa cinc anys que es dedica al drag i és un exemple de la
nova fornada que ha arribat mitjançant el programa Rupaul’s
Drag Race, i de la seva popularitat entre la gent jove. “Abans
d’arribar a Barcelona [és de Jerez de la Frontera, Cadis] no hi
havia anat mai a un espectacle ni pràcticament discoteca gai.
Les dues primeres amigues per sortir de festa feien drag i els
hi vaig dir: maquilleu-me”, explica. El seu cas és un exemple
de com ha crescut l’interès en els últims anys. “Jo estic molt
interessada també en el vessant underground, però crec que
el fet que el drag arribi al mainstream és positiu”, raona. L’estil
de drag que es veu al Gaixample agrada al gran públic, hetero
i turistes inclosos. Ella n’és conscient i va començar amb
una personalitat més punk, però amb el temps, afegeix, li ha

agafat gust a oferir una imatge molt polida, cosa que no veu
contradictòria amb el fet de remoure mentalitats.
Però no tot sempre ha estat ràpid i molt menys fàcil. Una altra
variable que es pot afegir a la geogràfica o política és la de l’edat.
Com bé apuntala Karla Show Manresa (@karlashowmanresa),
també habitual de l’upper Gran Via, les joves i les més veteranes
no tenen el mateix estil ni seguretat en si mateixes. Es considera
transformista i, amb 5� anys, la seva trajectòria representa
molt bé el canvi de mentalitat que ha acompanyat aquest art
últimament: “Jo vaig deixar d’actuar un temps per la mala
consideració que tenia. Un nòvio fins i tot em va deixar quan va
saber què feia. Ara ens criden ‘guapes’ i ‘reines’, però als anys �0
fins i tot entre els gais èrem bitxos raros”, recorda. Reivindica
el valor del cabaret antic i el folklorisme clàssic, que viu amb
naturalitat i que també apel·la a l’entreteniment. Està al cas dels
nous corrents, però considera evident que el caràcter de l’escena
de Barcelona descansa sobre una base claríssima:
“Aquí hi cabem totes”.

“Estic molt interessada
en l’underground, però
el fet que el drag arribi al
mainstream és positiu”
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Amor,
poder
i destrucció
Els 7 llibres que llegiràs
amb devoció el 2022
Per Andreu Gomila
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Blanca Llum Vidal
‘La princesa sou Vós’

Els que sovintegen els festivals de poesia del país potser ja coneixen el nou llibre de
Blanca Llum Vidal: el va estrenar en directe la primavera passada a Barcelona Poesia
acompanyada de Los Sara Fontán. Una posada en escena polifònica a partir d’unes
proses de l’autora que són, sobretot, una novel·la epistolar que recorre una història
d’amor, fosca, apassionant, tremenda, que està més enllà del temps. El tindrem en paper
a mitjans de març, per degustar-lo a poc a poc, de la mà de Club Editor, segell al qual Vidal
torna una dècada després de l’enlluernador Homes i ocells.
 Club Editor.

Melcior Comes
‘Tots els mecanismes’

 La Magrana.

El premi Nobel 2021 a l’escriptor nascut a Zanzíbar Abdulrazak Gurnah va ser tota una
sorpresa. I, a casa nostra, el 2022 serà el seu any. D’entrada, La Magrana publicarà al març
A la vora del mar, una història èpica en la qual dos refugiats de Zanzíbar es troben en una
petita ciutat costanera d’Anglaterra que serveix per resumir la seva obra, molt centrada en
el drama dels refugiats. Més endavant, sortirà Afterlives, en la qual dona vida als oblidats
de la guerra colonial a través la història d’un nen robat per les tropes alemanyes. En
castellà, a Salamandra, també sortirà Desertion.

‘A la vora de la mar’

Sobre la terra impura (2018) va situar Melcior Comes com un dels grans narradors
del país gràcies a una història familiar tèrbola entre Mallorca i Barcelona, amb una
núvia que desapareixia i un home que la buscava. Aquest febrer fa un gir de guió i ens
presenta dues famílies poderoses i corruptes de Mallorca, enfrontades. La història està
inspirada en fets reals “amb un desplegament de tècniques literàries enlluernador”,
segons ens explica el seu editor, Josep Lluch. Ja ho diuen que la realitat sempre supera
la ficció, però la bona literatura explica millor el món que els telenotícies.

 Proa.

Abdulrazak
Gurnah

“Fins i tot quan nedo
amb la morena i la
manta i m’imagino
que Vós sou amb
mi, nedant a prop,
nedant tot nu, em
piquen grumers o
anemones trencades
que m’emboliquen
sencera.”

Blanca Llum Vidal
‘La princesa sou Vós’

Eva Baltasar
‘Mamut’

Permagel va suposar una fita, l’entrada com un huracà d’una narradora que venia de la poesia
i que ens va mostrar una dona que estima les dones. A Boulder se’n va anar a Noruega per
explicar-nos la història d’una dona que no volia ser mare. I a Mamut, que sortirà al febrer, hi
tenim l’antítesi, “una dona amb un ferm desig de ser mare”, segons ha explicat l’autora. “Un
desig”, afegeix, “més instintiu i biològic” a través d’una novel·la en què el paisatge hi té encara
més pes que el que tenia a Boulder, on feia allò tan flaubertià d’expressar els sentiments dels
personatges a través del que passa al seu voltant.
 Club Editor.
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Nickolas Butler
 Anagrama.

Paul B. Preciado és, sens dubte, un dels assagistes més influents de l’actualitat, des que
va publicar, fa una dècada, el Manifiesto contrasexual, un canvi de paradigma en el
tractament del gènere i la inclusió de les persones trans, que anava molt més enllà del que
s’havia escrit fins aleshores. Aquest 2022 ens lliura el que és un diari d’una malaltia, però
que també és un tractat i una reflexió sobre el procés de canvi a escala planetària. És un
assaig heterodox que barreja gèneres. El títol ve del diagnòstic que li van concedir (disfòria
de gènere) i que Preciado utilitza per fer una anàlisi de la situació mundial.

Paul B. Preciado
‘Dysphoria Mundi’

‘Combats i metamorfosi
d’una dona’

Nickolas Butler
‘Bona sort’

Canciones de amor a quemarropa i Al cor dels homes són ja dos clàssics contemporanis,
obres d’un autor de l’Oest dels EUA que ha sabut entrar com pocs dins l’ànima humana.
La seva nova novel·la ens parla del Cole, el Bart, i el Teddy, tres paletes que tenen el
repte de construir una casa molt especial i en temps rècord, cosa que pot canviar el curs
de les seves vides. Tot i la perspectiva d’un hivern dur i gèlid, els protagonistes estaran
disposats a fer qualsevol cosa per tenir èxit, posant en perill, fins i tot, amistat i família.
Butler és capaç d’hipnotitzar-nos amb la seva manera de narrar.
 Periscopi.
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Édouard Louis

L’escriptor francès Édouard Louis s’ha convertit en poc temps en la consciència redneck
europea gràcies a una novel·la brillant, Història de la violència (2018), i un petit assaig
autobiogràfic que va deixar trastocat tothom qui el va llegir, Qui va matar el meu pare (2019),
on explicava la relació amb el seu progenitor. Ara ens arriba la versió de la seva mare, un relat
menys polític que l’anterior, però d’una bellesa esclatant, alhora que homenatja tota una
generació de dones pobres que han patit a l’ombra la bota del patriarcat, i que, en alguns
casos, van saber enderrocar aquest mur brutal.

“No us escapeu! Deixeu
que us acorrali una
estona! Permeteu que us
empaiti! Expliqueu-me’n
la Fórmula! Expliqueu-me
com es pot arribar a ser
tan Bell!”

 Mai Més Llibres.

Blanca Llum Vidal ‘La princesa sou Vós’
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TEMPORADA 21/22

11•12 / FEBRER

LA CONSAGRACIÓ
DE LA PRIMAVERA

ORQUESTRA OBC, ALONDRA DE LA PARRA,
ALEJANDRO GÓMEZ PAREJA I ERIC LU
3 / MARÇ

AMADIGI DI GAULA

VESPRES D’ARNADÍ, XAVIER SABATA,
NÙRIA RIAL I DANI ESPASA

DEL 4 AL 13 / MARÇ

FESTIVAL RAKHMÀNINOV

ORQUESTRA OBC, DENIS KOZHUKHIN,
MATTHIAS PINTSCHER I KAZUSHI ONO

EN COPRODUCCIÓ AMB

10 / MARÇ

THE BEST OF
THE DIVINE COMEDY
15 / MARÇ

JANINE JANSEN
I DENIS KOZHUKHIN
L’AUDITORI ÉS
UN CONSORCI DE
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AMB EL
SUPORT DE
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PARLEM
AMB...
El pare de Nadia Hafid va abandonar la família quan ella tenia
set anys. El còmic El buen padre (Sapristi, 2020) va ser una de
les grans sorpreses de l’any pandèmic: un bocí de memòria que
retrata el desarrelament, la pobresa, el racisme i la violència de
gènere sense discursos ni drama; només aplicant la lupa del
record infantil. Hafid és al capdavant del nou còmic espanyol, i
el seu nou llibre serà un dels esdeveniments del 2022.

Nadia
Hafid

Què em pots explicar del teu segon còmic?
Sortirà amb Sapristi. Es dirà Chacales i aquest cop la història
enfoca tres personatges diferents lligats per un punt en comú.
Si no s’acaba el món, sortirà el novembre del 2022.

Nascuda a Terrassa l’any 1990,
aquesta il·lustradora lidera el nou
còmic espanyol. Ja va sorprendre
amb ‘El buen padre’ i ara hi torna
amb ‘Chacales’, un dels grans
llançaments del 2022

Quin és el nexe? O el tema de fons?
Una cosa que vaig llegir i em va interessar molt: el Trastorn
Explosiu Intermitent (TEI). I com aquests personatges
s’enfronten a la frustració i a la tristor amb aquest problema.
És difícil defugir la ira, la tristor i la frustració; veient les
perspectives de futur, et tornes una mica pessimista.

Per Ricard Martín

T’allunyes de l’autobiografia. El buen padre ho era del tot?
Sí. Allò que ara en diuen autoficció. Tenia ganes d’explicar
aquesta història. Em va servir de catarsi i per experimentar
amb el format llarg. Jo havia treballat en fanzins i tenia ganes
de fer una història llarga que fos molt meva i personal.

I va sortir el març del 2020. Déu n’hi do, quina data!
La presentació física no va poder ser fins al juliol. Però tot i la
pandèmia no va anar malament. Potser perquè la gent tenia
més temps per mirar xarxes i blogs.

El teu estil geomètric i lineal, ple de colors freds, no té res a veure
amb el colorisme que s’associa a Instagram.
Intento que sigui fred i lineal perquè em permet crear una
mica de distància. Com que la història és tan íntima, fer servir
aquests recursos formals em van ajudar a fugir d’un excés de
sentimentalisme o melodrama.

Hi apareix la violència masclista, el racisme, el desarrelament...
Però tampoc en fas una tesi ni cap bandera.
Volia reflectir que tot plegat s’entrecreua. Aquestes coses
passen. I no pas perquè l’individu sigui culpable per gràcia
divina, sinó perquè la societat el modela, l’empeny a ser així.

Has passat dels fanzins al New York Times i The Economist.

SCOTT CHASSEROT

El que és bo de les xarxes és que hi ha molta gent mirant. Em
van enviar un mail per il·lustrar una secció en un suplement del
New York Times. Al final, el que em dona recursos econòmics és
la il·lustració.
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PARLEM
AMB...
Alguns dels millors llibres que llegirem aquest 2022 portaran
el segell de La Nova Perifèria, l’editorial que neix al febrer
de la mà de Miquel Adam. Com podem estar-ne tan segurs?
Perquè aquest escriptor, editor i ex cap de premsa té un sisè
sentit per triar-los i un do sobrenatural per fer-nos venir
ganes de llegir-los.

Miquel
Adam

A Líamo fas una radiografia inclement del món editorial.
El món editorial encara conserva aquella mena de pàtina de
respectabilitat i, no, no és respectable. L’amo és una història de
desamor i de crisi ja no laboral sinó sentimental, perquè hi ha
un vincle molt fort amb la teva feina, és més que una feina.

Ha fet quasi tots els papers de
l’auca en el món del llibre i estrena
editorial aquest 2022. Es dirà La
Segona Perifèria i serà molt menys
kafkiana que la que retrata en la
seva novel·la ‘L’amo’ (L’Altra, 2021)

Quina és la teva filosofia com a editor?
Per mi, un editor és algú que treballa pel talent dels altres,
ha de saber explotar el talent d’un autor i de tota la gent que
l’envolta. Un cap no s’ha de plegar a les idees dels altres, però
caure en l’autoritarisme fa que el talent que tens al voltant es
panseixi.

Per Borja Duñó

Quin serà l’esperit de la Segona Perifèria?
Jo m’emmirallo en L’Altra i Periscopi, perquè són uns
autèntics professionals i perquè generen llibres que estan
fets amb seriositat, alegria, risc... El que passa és que jo,
com a editor, tinc el meu criteri. Vull conduir el Ferrari que
condueixen ells com jo conduiria un Ferrari.

Presentes un catàleg eclèctic.
Sí, perquè treballar per tantes editorials ha fet que caiguin
molts prejudicis que tenia. He descobert la no ficció, perquè
l’he hagut de vendre. Com que he treballat en editorials
més petites, m’agraden els llibres més arriscats, i com que
he treballat en editorials més comercials, valoro també la
comercialitat d’un llibre. No em vull posar una camisa de
força.

Tindràs autors d’aquí, estrangers, inèdits...
Els dos primers anys farem nou títols: tres de catalans i la resta
estrangers. Pel que fa als catalans (Leticia Asenjo, Antoni
Veciana i Miquel Bonet), m’agrada començar amb gent que
no hagi publicat abans i que comencem una aventura junts,
m’agrada molt intentar elevar autors.

D’estrangers publicaràs Carlo M. Cipolla, Daniele Mencarelli i
Etgar Keret, entre d’altres.

NOEMÍ MARTÍNEZ

M’interessa des de la segona meitat del segle XX fins ara,
rescato autors que no han estat publicats aquí o que no han
tingut la sort que es mereixien. I també exploro la no ficció i
l’assaig si m’abelleix, perquè el Ferrari el condueixo jo.
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2022

47

Time Out Barcelona / timeout.cat

MERCATFLORS.CAT

/ NEXT / 2022 / QUI

PARLEM
AMB...
El planeta mostra símptomes de col·lapse i només una
presa de consciència col·lectiva ens salvarà del desastre.
La Kölors ho sap i predica amb l’exemple: res de compres
compulsives i molt d’aprofitar la roba que ja tenim a
l’armari. Formada en joieria, estilisme i patronatge, és
experta a transformar qualsevol peça i a donar-hi una
segona oportunitat. Una postura radical? No, idealista,
creativa i amb actitud. Seguiu-la a @madeinkolors i sigueu
una mica més com ella. Don’t worry, BeKarme.

La Kölors
Una dissenyadora que vol canviar
el món aixecant la bandera de la
sostenibilitat? Sí, es diu Karme
Martínez i el 2022 traurà la
seva primera col·lecció com a
guanyadora d’un concurs europeu

Com vas viure la pandèmia?
Ja feia deu anys que venia els meus accessoris per les
fires de les Terres de l’Ebre. Sobrevivia, però era feliç.
La pandèmia va ser un període de creixement personal
bestial. La gent s’avorria i jo no parava de fer coses,
sobretot mascaretes. Tantes, que vaig poder estalviar per
arreglar-me un espai a casa meua, a l’Aldea. Allí vaig obrir
Lo Cosidor, un taller de creació on faig arranjaments de
roba, venc els meus accessoris i transformo la roba que
em porten els clients. Sempre busco la manera de donar
un nou ús a una americana, una faldilla o uns pantalons.
També m’agrada conscienciar, per això he començat a
fer tallers d’upcycling a les escoles de la zona: els alumnes
porten una peça de roba que ja no fan servir i en fem un
boc’n roll, una bosseta que els serveix per a l’entrepà i que
usaran a diari.

Per Laia Beltran

Tens pensat fer alguna col·lecció?
Sí, i estic molt feliç. Fa uns mesos, una antiga professora
em va enviar una convocatòria per al programa Stand
Up!, que finança projectes sobre economia circular. Entre
tots els participants de cinc països mediterranis, el meu
ha estat un dels vint guanyadors. Es diu BeKarme i és una
marca d’upcycling que presentarem aquesta primavera
acompanyada d’una nova web. Volem transformar els
residus tèxtils per contribuir positivament al planeta,
en les persones i en el nostre karma. Serem la tribu dels
reloveds.

La roba té ànima?
Vestir-se és una necessitat bàsica i també és una
mostra de la teva identitat i del teu estat d’ànim. Tu
evoluciones i la teva roba ho fa amb tu. Per això, si et canses
emocionalment d’una peça, reflexiona abans de llençarla. Transforma-la! Envia-me-la i la personalitzarem
junts: també és un exercici de creativitat per a qui després
la portarà. He hagut d’esperar deu anys que arribés la
tendència que és la meva, però sé que l’upcycling ja no
desapareixerà.
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RED
Pixar promet riures i
llàgrimes amb aquest film
sobre el dolor de créixer,
amb un panda vermell que
apareix cada cop que una
adolescent es posa sensible.
Pàg. 84

02/Next/
ÆEstil i disseny / Pàg. 58

Una nova generació de
dissenyadors només entén
la professió si va de la mà
d’un consum conscient

JOAN OLLÉ
El director del Palau de la
Música dialoga amb el del
Liceu i de L’Auditori sobre el
futur de la clàssica. Pàg. 72
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Activitats, tendències
i novetats que celebrarem
amb els cinc sentits
a Barcelona (i també
més enllà)

CHAIGUY
Bahram Ehsas és el noi del
txai: el responsable que ens
fem addictes a aquest te
especiat i deliciós. Pàg. 79

3
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Festivals
Aquest 2022, molts festivals recuperen la presencialitat.
Tornarem a tenir el Born Street Food a l’abril, el juny i al setembre,
per la Mercè, i el Comic Barcelona celebrarà la 40a edició del 6 al 8
de maig. També repetiran festivals que han arribat per quedar-se,
com el Viu Montjuïc i el Festival 42. I el Llum Barcelona recupera
les dates habituals: del divendres 4 al diumenge 6 de febrer ens
farà viure una bonica metàfora de l’any que encetem. La ciutat
brillarà amb una nova resplendor i sabrem trobar un cop amagat
als edificis de sempre.

03

01

Vint-i-dues
coses que
viurem a
Barcelona

04
Ciutat Europea del Bosc

Barcelona ha estat escollida Ciutat
Europea del Bosc per a l’any 2022 i per
això es faran activitats al voltant dels
conceptes de biociutat i de bioeconomia
circular. A més, la capital catalana també
organitzarà la conferència anual de
l’Institut Europeu Forestal.
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30 anys dels Jocs Olímpics
Ja fa 30 anys que Barcelona va fer una
gran jugada: els Jocs Olímpics. I aquest
juliol la Casa Seat ens posarà nostàlgics
amb una exposició per celebrar-ne el
trentè aniversari. Mirarem enrere, cap a
un dels moments en què hem mirat més
endavant.

La nova Rambla
La Rambla de Barcelona començarà
a rejovenir enguany amb una nova
plaça a l’altura de les Drassanes que vol
ser una porta al mar. És el primer tram
d’un projecte per guanyar espai per als
vianants, amb un sol carril de circulació
per sentit i un paviment renovat.
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Time To Eat Fest
El festival gastronòmic de Time Out Barcelona arriba a la segona
edició després d’un fantàstic debut el novembre del 2019. En
aquella ocasió setze xefs de la ciutat triats pels nostres crítics van
cuinar sota un mateix sostre –el del Museu Marítim– tota mena
de plats i estils en una experiència gastronòmica inèdita. Aquest
any tornarem a posar-nos les botes tot reivindicant el producte
català amb els millors cuiners de Barcelona, i ho farem del 27 al 29
de maig a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. Si això no us fa venir
salivera...

Recuperarem
esdeveniments que
ens encantaven.
Tindrem primeres
vegades. Aquest
any, Barcelona
tornarà a ser la de
sempre, però millor

Per Eugènia Güell Barnils

07

Pride
Per treure’ns l’espina de dos anys sense el Pride explosiu
que ens agrada, aquest 2022 presenta una novetat que
el fa créixer: durarà quatre dies, del 23 al 26 de juny, i per
tant inclourà Sant Joan. Com sempre, amb uns quants
escenaris que ens ompliran d’orgull.

06
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Nou mirador a Glòries
Ens encanta Barcelona, i més encara
si la podem veure a 360 graus i des de
120 metres d’alçada. La Torre Glòries
obrirà el seu mirador al públic aquesta
primavera i oferirà més que bones vistes:
és una proposta innovadora que conjuga
art, ciència, tecnologia i compromís
mediambiental, i que acollirà una
mostra de l’artista contemporani Tomás
Saraceno. Que no us passi per alt.

Time Out Barcelona / timeout.cat

/ NEXT / 2022 / QUÈ /

Censored
La censura deixarà d’exercir en aquest museu que obrirà durant
el primer trimestre navegant entre la llibertat i la tolerància:
Censored acollirà gairebé 200 obres de diversos llocs del món que
han patit repressió per motius polítics, socials, religiosos, morals
o culturals. Ai Wei Wei, Tania Bruguera, Pablo Picasso, Antoni
Tàpies, Abel Azcona i Marta Minujín són alguns dels artistes que
exposaran les seves obres a la Casa Garriga i Nogués, i també s’hi
programaran xerrades, tallers i activitats per crear a Barcelona un
arxiu i un observatori internacional de la censura.

08

Superilla de l’Eixample
A partir d’aquest any, el model urbanístic de Superilla
s’implantarà a tot el districte de l’Eixample. Una primera fase
inclou quatre eixos verds als carrers Consell de Cent, Girona,
Rocafort i Borrell, on es faran quatre places noves. L’horitzó és
la creació de 21 eixos verds i 21 places perquè cada veí en tingui
una a 200 metres de casa. Amb nou mobiliari urbà, il·luminació
a escala humana i sistemes fotovoltaics, l’objectiu és que la
quadrícula de Cerdà sigui per a les persones i no per als cotxes.

10
11

Barcelona Eurovision Party
Us imagineu vint artistes que representaran els seus països
a l’edició italiana d’Eurovisió d’aquest 2022 actuant abans a
Barcelona? Doncs ho faran: els organitzadors de la Ravalada,
Menuditas Factory, han portat a la ciutat la primera Barcelona
Eurovision Party, que la Sala Apolo acollirà el 26 de març. Es
tracta del primer esdeveniment eurovisiu d’aquesta magnitud
a casa nostra, i el primer d’aquesta temporada: ens seguiran
Londres, Tel Aviv i Amsterdam. A més, prepareu-vos per l’atac
nostàlgic: també hi actuaran llegendes d’Eurovisió!

12

09
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Nou interior d’illa enjardinat
L’interior d’illa que delimiten els carrers
de Londres, Casanova, París i Muntaner es
transformarà en una zona verda d’accés
públic. Seran 2�146 metres quadrats amb
elements verds i mobiliari urbà, amb usos
comercials i aparcament al subsol.

Allotjaments per a dones sense llar
L’entitat ASSÍS inaugurarà la Llar Rosario
Endrinal (Sarrià-Sant Gervasi), amb
deu allotjaments per acollir dones sense
sostre, i també un espai a la Via Augusta
amb menjador, dutxes i rober per atendre
les persones que ho necessitin.
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13
14

20è aniversari de Tot Raval

16

La Fundació Tot Raval i el festival Raval(s)
celebren vint anys amb moltes activitats,
com una jornada d’intercanvi de bones
pràctiques per acompanyar jovent migrat
que està sol. A més, el Liceu estrenarà La
gata perduda, una òpera cocreada amb
gent del barri.

Iryo: nous trens d’alta velocitat

10 anys de la Filmoteca al Raval

Avlo, Ouigo i ara Iryo: a finals d’any,
aquest tren d’alta velocitat que us
portarà a Madrid i a Saragossa s’afegeix
a la competició de noms difícils. No us
estalviarà diners –no és low cost–, però
sí que estalviarà un 80� de CO2 per
persona i trajecte.

15

La Filmoteca celebra els seus 10 anys al Raval: del
21 al 27 de febrer es presentaran nous materials del
Centre de Conservació i Restauració, explicaran la
seva tasca i es presentarà un audiovisual inèdit que
han encarregat al cineasta Albert Serra.

17

Festival d’arquitectura
La capitalitat mundial de l’arquitectura de
Barcelona el 2026 impulsa un nou festival el
2022 que durarà uns deu dies i que convertirà
l’urbanisme i l’arquitectura en una festa per a la
ciutadania. A més, cada any hi haurà una ciutat
convidada per intercanviar reptes urbanístics:
enguany és Copenhagen.

Reobre La Paloma
L’emblemàtica sala de ball del Raval, la
més antiga d’Europa, reobrirà enguany
després de quinze anys, quan va abaixar
la persiana per fer obres d’insonorització.
Ara torna amb una programació de
música en directe.

18
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Editorial Finestres
Publicar còmic en català potser és una
activitat de risc, però els impulsors de la
llibreria Finestres han tingut la valentia
de posar en marxa una editorial per
omplir el buit del còmic adult en català.
Cada any publicaran deu títols: en un
80� seran novetats internacionals
destacades, i els dos primers els trobareu
el 17 de setembre a les llibreries.

Time Out Barcelona / timeout.cat
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19
La nova Via Laietana

Un nou carril bici de pujada i de baixada,
voreres més amples de fins a 4,05 metres, una
gran plaça a Antoni Maura i només un carril
de cotxes de baixada limitat a 30 km/h. Així
serà la nova Via Laietana, que començarà a
transformar-se el març d’aquest any.

In Risus
Barcelona ja té festival d’humor i es diu In Risus. Del 16 al 20 de
març podreu riure a molts punts de la ciutat amb més de trenta
espectacles. Hi haurà stand-up comedy, música, podcasting
i espectacles infantils. Entre la programació, destaca La vida
moderna live show, que neix del fenomen d’humor a càrrec de
David Broncano, Quequé i Ignatius, i també hi seran Valeria Ros,
Venga Monjas, Calladitas estáis más guapas i La Banda de Leit
Motiv. Tot plegat, al Teatre Victòria, el Palau Sant Jordi, la Sala
BARTS i altres espais.

20

Els hubs de PepsiCo i Microsoft
Ja ens podem acostumar a la paraula hub, perquè aquest any
se n’obren dos a Barcelona. PepsiCo instal·larà a la ciutat el seu
hub digital mundial, on vol desenvolupar capacitats digitals
emergents, com l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència
artificial. Aquest nou centre incorporarà fins a 400 persones
d’aquí al 2024. D’altra banda, Microsoft també obre a principis
d’any un centre d’operacions especialitzat en IA. Al costat de
París, Londres i Munic, és el quart espai de la companyia amb
aquestes característiques a Europa.

22
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La gran festa major
Com que la festa no para, la Plataforma
Festes Majors de Barcelona estrenarà
una web que recollirà totes les festes
majors de la ciutat: concerts on donar-ho
tot, tradicions per reviure, espurnes per
encendre i malucs per remenar. Que la
ciutat vibri!
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DESIG

Josep Maria Benet i Jornet

Direcció
Sílvia Munt

27/01/22
- 06/03/22

MACBETT
Eugène Ionesco

Traducció i direcció
Ramon Simó

24/03/22
- 24/04/22

ELS HOMES
I ELS DIES
David Vilaseca

Direcció
Xavier Albertí

21/04/22
- 29/05/22

EL PES
D’UN COS
Victoria Szpunberg
Direcció
Victoria Szpunberg

Patrocinador

12/05/22
- 12/06/22

Protectors
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ER
ESTIL I

DISSENY

Us presentem els set manaments
que dibuixaran una moda
més inclusiva i, sobretot, més
sostenible. Benvinguts a l’era
RE, allà on l’artesania i la
tecnologia van de bracet

Time Out Barcelona / timeout.cat
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SYLVIA CALVO
Els sacs de cafè són la
matèria primera dels
seus originals dissenys
(@sylviacalvobcn)

Reivindicar l’‘upcycling’

Què tenen en comú el desert d’Atacama de
Xile i el llac Korle de Ghana? Que allà hi ha
alguns dels abocadors més grans de residus
tèxtils del planeta. El ritme de producció de les
cadenes de fast fashion és aclaparador: ni tan
sols l’insaciable consumisme d’Occident és
capaç de digerir tanta roba. No es recicla tota la
producció sobrant: és més rendible enviar-la
lluny. Cada cop s’aixequen més veus contra
aquesta aberració social i mediambiental.
De fet, una nova generació de dissenyadors
només entén la seva professió si va de la mà de
l’activisme climàtic i d’un consum conscient.
Per això han fet de l’upcycling –la capacitat de
transformar la roba i els materials de rebuig en
productes de disseny amb més valor afegit– la
seva carta de presentació. A Nova York triomfa
Collina Strada, a Londres ho fa Priya Ahluwalia
i la seva revolucionària col·laboració amb
Microsoft. I a Catalunya? Hi ha pedrera: des de
pioneres com Virginia Rondeel i Sylvia Calvo
fins a nous talents com The Local Dreamer i La
Kölors. Si busqueu un nou estil de vida, feu clic i
obriu l’armari a l’upcycling.

DISSENYAR
UTILITZAR
NOVAR
CICLAR
CUPERAR
DUIR
Per Laia Beltran

Una nova generació de
dissenyadors només entén
la professió si va de la mà
d’un consum conscient
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JULIA G. ESCRIBÀ
Moda sense gènere
feta amb teixits
termoreguladors de la
NASA (@juliagescriba)

Reclamar una altra moda

Una model de 65 anys protagonitzant la campanya d’estiu de
Saint Laurent? Sí, és Jerry Hall. Una influencer ja centenària
dissenyant una col·lecció càpsula per a H&M? Sí, és Iris Apfel. Un
jugador de beisbol llançant una línia de maquillatge per a homes?
Sí, és Alex Rodríguez. Som al 2022 i la moda segueix trencant
esquemes a un ritme vertiginós. Fins i tot les desfilades de
llenceria són més inclusives que mai gràcies a Fenty, la marca de
Rihanna que s’ha menjat els àngels de Victoria’s Secret. Cauen els
estereotips, els prejudicis, els vells dogmes. Per això cada cop més
creadors advoquen per una moda sense gènere, sense edat, sense
temporades, lligada a la innovació tecnològica i amb consciència
global. Sí, s’albira una altra moda on hi cap tothom, com la que
practica Júlia G. Escribà a casa nostra.

Reutilitzar els residus

Us heu parat mai a pensar quantes ampolles de vi i cava s’obren
cada nit en un restaurant? I en deu establiments? I en cent? I en
mil? Les xifres estaborneixen. Més enllà de reciclar-se per la
via convencional també poden transformar-se en productes
bells i útils: ho pregonava fa més d’un segle William Morris,
precursor del moviment Arts & Crafts. Arreu del món brollen
iniciatives d’upcycling relacionades amb el disseny de producte,
una tendència imparable que també ha arribat al sector de l’alta
gastronomia. A Catalunya, El Celler de Can Roca ha posat en
marxa el projecte Roca Recicla per transformar els residus de
vidre, porexpan i plàstic que generen, mentre que l’associació
Aflote ha teixit una xarxa de recollida de taps de suro per més de
250 establiments de Barcelona.
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Reciclar el plàstic del mar

HELENA ROHNER
Les seves joies són
una fusió d’artesania i
tecnologia 3D a la carta
(@helenarohner)

Els monstres marins que imaginava Jules Verne són entranyables
al costat de l’espècie invasora que està costant la salut dels nostres
oceans. I, de retruc, de milions de persones. Sí, ens referim al
plàstic que navega a la deriva en descomunals illes de brossa. Un
dels grans reptes dels propers anys és salvar els hàbitats aquàtics
de les seves grapes. I el món de la moda s’ha posat les piles. Potser
fa uns anys les vambes de Tropicfeel, les ulleres de Sea2See i la
roba de bany d’Allsisters –tres marques catalanes que fabriquen
amb fibres provinents de la recol·lecció de residus plàstics
marins– eren una excepció, però ara ja són un exemple a seguir
per a nous emprenedors. El camí, tot i això, és llarg: actualment
només es recicla el 10% de tot el plàstic que es produeix.

MARTA BOTAS

ALLSISTERS
Roba de bany
confeccionada amb
fibres provinents
d’ampolles de plàstic
reciclades (@allsisters_
official)

Renovar-se amb la impressió 3D

Per què cada cop més marques de roba i accessoris sucumbeixen
a les prestacions de la impressió 3D? Les raons són múltiples,
però hi ha un argument imbatible: permeten crear un sistema de
producció sostenible, personalitzable i de residu zero. El sector de
la impressió 3D –mundialment famós pels espectaculars vestits
d’Iris van Herpen– avança a passos de gegant: poden fabricar
des de les granadures d’un collaret fins a unes sabates, una bossa
de mà i un brodat. I no, no és màgia. Al darrere hi ha empreses
punteres com la basca Comme des Machines, especialista a
buscar solucions creatives per a clients petits, per exemple la
joiera Helena Rohner, i per a gegants del retail com ara Mango, per
a qui fabriquen una línia de bijuteria sostenible.
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Reduir la producció

Sabeu quin és el millor residu
residu? Exacte: el que no es
genera. Aquesta premissa tan simple e
està generant
un canvi de perspectiva en molt
moltes marques de
roba. Perquè carregar amb e
estocs que després
cal malvendre –digueu-n’hi rrebaixes– per seguir
alimentant la roda de les temp
temporades? El concepte on
demand reclama el seu lloc en l’
l’univers fashion: si allò
que veus, o que fins i tot et p
pots emprovar, t’agrada,
encarrega-ho. Potser t’ho p
podran personalitzar al teu
gust. Aquesta decisió beneficia ttothom: el client, el
creador i el planeta. En aque
aquesta línia ja hi transiten,
amb més o menys intensitat, mar
marques indies tan
interessants com Cus, Kimôh i J
Joplin Atelier. Gràcies
a les noves tecnologies poden omplir la b
botiga virtual,
però només confeccionar ssota comanda. Win-win.

KIMÔH
Al seu atelier de
Barcelona també podeu
encarregar peces al
vostre gust (@_kimoh)

ELI URPÍ
En les seves mans, l’ofici
de barretaire ha pres una
dimensió artística
(@eliurpi)

Recuperar l’artesania

Li diuen el nou luxe i no és per a menys. L’artesania tradicional
–passada pel sedàs del disseny– és una aposta guanyadora.
I si és una tendència imparable és perquè cada cop hi ha més
consumidors amb criteri que exigeixen productes atemporals,
d’alta qualitat i, sobretot, amb ànima. En aquesta aliança,
els artesans veuen reconegut el seu talent i, a més, obtenen
recursos per mantenir vius els seus oficis. Per l’altra banda,
els dissenyadors aporten una visió creativa i avantguardista
que permet reinterpretar aquest llegat. Només cal veure
els escultòrics barrets d’Eli Urpí, les boniques sandàlies de
Ball Pagès, les sofisticades bosses de pell de The Sant o les
alegres diademes de Verbena per entendre-ho. Pura artesania
contemporània i, a més, de quilòmetre zero.
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MIRALDA
Les fotografies de
moda de l’artista es
reuneixen per primer
cop en una mostra a
La Virreina

Per
Rita Roig

revelat
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Art
Grans noms,
descobertes,
arte
fotografia, sa
lut mental i so sania,
stenibilitat.
Ja sabem qu
è esperar dels
museus a la
Barcelona de
l 2022
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Després que la pandèmia els forcés a tancar les portes, el
2021 va servir perquè els museus de la ciutat aixequessin
el cap. Un cop recuperada l’oferta cultural que caracteritza
Barcelona, fan via cap al 2022 amb una programació
esplèndida i diversa. Des de Time Out us avancem una
pinzellada de les propostes artístiques que veurem a les sales
d’exposicions de la ciutat.
Com que els hits expositius sempre van de la mà dels grans
noms de la història de l’art, sabem que CaixaForum s’omplirà
de gom a gom quan s’inauguri La màquina Magritte al febrer.
La mostra, que ja s’ha pogut veure al Thyssen de Madrid,
convida el públic a descobrir l’univers creatiu del geni
surrealista. El MNAC també farà una aposta grandiloqüent:
el juny del 2022 homenatjarà el pintor barroc Carracci en
una exposició que parteix dels frescos que l’artista va fer a la
Capella Herrera de l’església de San Giacomo degli Spagnoli
de Roma. Durant el segle XX, els frescos van ser arrancats
i enviats a Espanya (set van anar al Prado, nou al MNAC i
els tres restants es van perdre). Ara el MNAC els reuneix en
aquesta mostra on també hi haurà altres pintures i dibuixos
de Carracci i els seus deixebles.

Els hits expositius sempre
van de la mà dels grans noms
de la Història de l’Art

Les propostes del nou any del MACBA són en femení i
volen qüestionar el concepte d’art que hem interioritzat
culturalment. Pot ser art, una catifa? Quants artistes poden
treballar plegats en una peça de museu? Per respondre
aquestes qüestions, el museu acollirà la primera mostra
monogràfica a l’Estat espanyol de Cinthia Marcelle,
coneguda per les seves imponents instal·lacions artístiques
i també exposarà l’obra tèxtil de l’artista catalana Teresa
Lanceta. La Vila Casas dedicarà una mostra a l’artista visual
Eugènia Balcells, al Museu Can Framis, on igualment
podrem gaudir de l’obra de Stella Rahola Matutes,
guanyadora del Premi d’Escultura 2021 d’aquesta fundació.
La Fundació Miró comença amb força el 2022 gràcies a
les 54 obres que van rebre de la família de l’artista a finals
d’any. En acabar el mes de març, el públic podrà gaudir
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‘NARCISSE,’ PROCEDENT DEL DÍPTIC QUE REPRESENTA MARLENE DIETRICH MASQUE ET NARCISSE.
© EDOUARD TAUFENBACH I BASTIEN POURTOUT, COL·LECCIÓ PIERRE PASSEBON, 2021

CINEMA I MODA
Jean Paul Gaultier
assenyala la
influència mútua de
les dues indústries al
CaixaForum

d’aquesta donació en l’exposició Miró: El llegat més íntim,
que explorarà la faceta menys coneguda de l’artista com a
col·leccionista d’art. I el Museu Picasso dedicarà una mostra
a les pintures que l’artista va elaborar del 1901 al 1904,
durant l’anomenada època blava, marcada per una aura
melancòlica, colors blavosos i verdosos i rostres allargats.
Barcelona té molts espais amb la fotografia com a
protagonista. I de cara al 2022, la ciutat protagonitzarà
una exposició del KBr a través dels ulls d’Adolf Mas, que va
retratar els contrastos, avenços i conflictes de la Barcelona
d’inicis del segle XX. A FotoColectania es podran veure les
fotografies que Martin Chambi va fer dels Alps peruans en
forma de reivindicació anticolonial, que van marcar un
abans i un després en la fotografia llatinoamericana. I La
Virreina exposarà, entre d’altres, la producció fotogràfica del
terrassenc Antoni Miralda, que es remunta als seus inicis com
a fotògraf de moda per a la revista Vogue. Els fashion-victims
també gaudiran de Cine i moda. Per Jean-Paul Gaultier,

La salut mental i la crisi
climàtica seran els reptes del 2022,
i els museus volen dir-hi la seva
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CARRACI I F. ALBANI. APÒSTOLS AL VOLTANT DEL
SEPULCRE BUIT. CAPELLA HERRERA. MNAC

CARRACI
Els frescos arrancats
de l’església San
Giacomo degli
Spagnoli es retroben
al MNAC

una exposició de CaixaForum que mostra que el setè art i la
indumentària sempre han anat de bracet.
La salut mental i la crisi climàtica són potser els reptes a
què haurem de fer front de cara al 2022, i els museus volen
dir-hi la seva. Per això el CCCB dedicarà una mostra sencera
al funcionament del cervell humà i una altra a la figura de
Francesc Tosquelles, un psiquiatre català que, durant l’exili
a França, va dedicar-se a dignificar la vida als hospitals
mentals i va innovar amb teràpies d’avantguarda. Aquells
que vulguin reflexionar sobre sostenibilitat i ecosistemes,
que vagin a La Capella, a veure Imaginaris multiespècies.
L’art de viure en un món de contingència i incertesa. Allà,
uns quants artistes s’hauran submergit en els mons dels
microorganismes, les plantes, els animals i els fongs per
descobrir tot el que podem aprendre, els humans, de les
espècies que ens envolten.
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agoria, aj tracey, anna, arca, avalon emerson, batu, the blaze, the blessed madonna, el bobe,
bonobo, brava, c.tangana, charlotte de witte, the chemical brothers, la chica, chico blanco,
conducta, coucou chloe, critical soundsystem (kasra / halogenix / enei / mc qg), dj marcelle /
another nice mess, dj python, djohnston, eric prydz, eris drew b2b octo octa, etm, folamour:
power to the ppl a/v, for those i love, gazzi, headie one, helena hauff, herrensauna xxl
(salome b2b cadency b2b cem b2b mcmlxxxv 6h set), ihhh & desilence live a/v, jamz supernova,
jayda g, joy orbison, juicy bae, jyoty, kiddy smile, la fleur, lafawndah, lechuga zafiro, locoplaya,
louisahhh live, lsdxoxo live, lucient, lyra pramuk, manara, mbodj, midland & shanti celeste,
moderat, morad, mori + rusowsky, ms nina, nathy peluso, nihiloxica, nu genea live band, or:la,
overmono live, oneohtrix point never, polo & pan, poté dj set, princess nokia, recycled j,
reinier zonneveld live, richie hawtin, rojuu, scotch rolex ft mc yallah & lord spikeheart,
sega bodega, serpentwithfeet, simona, skee mask, tarta relena, tiga & hudson mohawke present
love minus zero, tomm¥ €a$h, ‘uncompressed’ (hainbach, look mum no computer, cuckoo),
vegyn, venus x, yugen kala i més.
Tickets a la venda a DICE | www.sonar.es
Una iniciativa de

Amb el suport de

En col·laboració amb

Amb el patrocini de

Ticketing partner

Mitjans associats

Mitjans col·laboradors
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PARLEM
AMB...

Què et va portar a escollir l’art tèxtil com a format?

Teresa
Lanceta

Als �0, m’agradava el que s’estava fent en el món de l’art.
Pensava que el que feien els conceptuals era important, però jo
volia fer una altra cosa. Volia fer un art universal. I si t’hi fixes, el
món n’és ple, de teixidores.

Hi havia reticència a considerar que el que tu feies era art?
El meu art tèxtil era molt tradicional… i això no agradava gaire.

Et titllaven de carca?
Més aviat de despistada. Pensaven que estava equivocada.
Una vegada em van convidar a participar en una exposició i em
van demanar si podia clavar un ganivet a la meva peça tèxtil.
Perquè es notés que hi havia un trencament. Vaig dir que no!
Amb la pintura es pot trencar, sí. Perquè existeix Velázquez i
Picasso, i hi ha reconeixement. Però, com vols trencar una cosa
que ja ho està i que ningú estima? Amb un art que ningú valora?
Ja estava molt castigada, la disciplina del tèxtil.

L’abril del 2022 el MACBA farà una
retrospectiva de Teresa Lanceta.
Durant els anys �0, enmig de la
febre de l’art conceptual, Lanceta va
decidir dedicar-se a la creació tèxtil
i transformar en art l’artesania
Per Rita Roig

Per què?
Em deien que no era art, que era artesania. Em deien que fes el
mateix dibuix i en comptes de teixir-lo, el pintés.

Per tu, on és la línia que separa l’art de l’artesania?
Aquesta línia que tothom busca, la dels límits de l’art… potser
no existeix, no? Pensar que he de respondre i fer una divisió
entre art i artesania és demanar massa. És com si em demanes
què és l’amor o l’espiritualitat. Pots anar dient coses per dir,
i si ho fas molt bé, llavors és teoria. Fins i tot pots fer-ne un
llibre! No, no hi ha una frontera. Per mi, hi ha les coses que
m’emocionen i les que no. Pensa que no tots els artistes són
bons! És igual si fan art conceptual, pintura, fotografia… no
tots són bons, no tots queden. I, per tant, prefereixo el que
m’agrada.

Quines obres de la teva exposició al MACBA et fa més il·lusió que
s’exposin?
Les que he fet sobre el Raval. Vaig viure al barri, quan se’n deia
el Barrio Chino. A l’exposició hi haurà el projecte Els oficis del
Raval, que he fet amb els nens i les nenes de l’Institut Miquel
Tarradell. El resultat és un mapa digital del Raval i, entrevistant
als comerços del barri, se l’han fet seu.

Llavors, els nens i les nenes del Raval són els autors de l’obra?
Sí, és una coautoria. L’art és un procés col·lectiu i universal.
No tothom és artista i no tothom ho farà bé, però tothom té la
possibilitat de fer una creació. I els nens del Raval també poden
ser artistes, per què no?
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Celebra el 20è aniversari de l’hotel
i gaudeix de la promoció

VINE A SOPAR
I ET CONVIDEM A DORMIR

150€
Promoció per a
dues persones

Còctel de benvinguda
Sopar degustació
Habitació Deluxe amb esmorzar

Reserves amb el codi “CENA”
a través de www.grandmarinahotel.com i al telèfon 936 039 000
Eurostars Grand Marina 5* G.L. - Moll69de Barcelona s/n, 08039
Barcelona
Time Out
Barcelona / timeout.cat

Prêt-à-beure!
El que lluirem en les nostres copes aquest 2022
Sostenibilitat és la paraula clau quan parlem d’elaboració, i la textura
en boca ho és en el tast. Les cartes de vins, curtes i meditades, estaran
protagonitzades per vins singulars de varietats autòctones, de rosats
poderosos, monovarietals de Xarel·lo i negres àgils
Per Meritxell Falgueras

Sostenibilitat
El món del vi assumeix la seva responsabilitat
mediambiental amb la consciència que els nostres
actes comporten conseqüències directes. Si ja
ens havíem acostumat a veure el segell ecològic,
a parlar de vins biodinàmics i a triar vins vegans,
aquest 2022 sentirem a parlar molt d’agricultura
regenerativa. L’escalfament global del planeta posa
en perill el cicle de la vinya i la solució està en el
restabliment de l’equilibri dels sòls incrementant
la seva capacitat per fixar el CO2 de l’atmosfera.
Aquest és un mètode que beu dels coneixements
ancestrals (com el compost orgànic d’animals), però
amb l’ajut de les tecnologies d’última generació. Les
cobertes vegetals i els fertilitzants naturals anul·len
pràcticament el temut ús d’herbicides. Això forma
part d’una filosofia de mínim impacte que vol reduir
el consum d’aigua, l'emissió de gasos, el consum
elèctric i, sobretot, el pes de les ampolles. És una
agricultura que mira cap al futur i que es preocupa
més que mai per les properes generacions, amb
apostes com les veremes manuals i la certificació
ecològica. Viticultors, enòlegs i sommeliers treballen

conjuntament a favor del territori i la potenciació del
patrimoni vitivinícola. Això es tradueix en vins més
cuidats dels quals és més important que mai detallarne amb precisió la procedència, fins a arribar a
explicar a quin mas correspon.

Són vins més
cuidats dels quals
és més important
que mai detallarne amb precisió la
procedència
Time Out Barcelona / timeout.cat

Varietats autòctones
Les varietats recuperades tenen un encant
diferenciador i històric únic. I el winelover està
assedegat d’aquestes noves sensacions que
potencien i reflecteixen el patrimoni vinícola. Com
per exemple, la Moneu. Aquesta varietat de negre
ha demostrat no només una bona resistència a la
sequera, sinó que, com que té una maduració més
tardana, s’adapta molt millor al canvi climàtic.
Enològicament, la premissa és “menys és més”. I
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Al final, aquests
vins són el millor
maridatge amb
els revalorats
productes de km 0
no és gens simple. És fruit d’una nova generació
d’enòlegs i d’enòlogues molt ben preparats que
busquen l’originalitat fent parlar l’especificat del seu
terrer a la copa. En les varietats blanques, trobem
sempre més representació en les etiquetes de la
delicada Parellada, les notes a poma de la Macabeu
i l’extroversió aromàtica de la Malvasia de Sitges.
Els monovarietals de Xarel·lo tenen el seu punt fort
en boca amb la seva magnífica acidesa, untuositat,
mineralitat i un toc amarg i fi: és una varietat
complexa que demostra un gran potencial de guarda.
Al final, aquests vins, com que han evolucionat
amb els seus productes de proximitat, són el millor
maridatge amb els revalorats productes de km
0. En les varietats negres triomfen les garnatxes
mediterrànies i el Samsó.

Textura en boca
El Xarel·lo és una de les varietats que més mostra
l’elaboració i on més es llueix el tacte, que era un
dels sentits que teníem, juntament amb l’oïda,
més oblidats, i que agafa molta importància a
l’hora de degustar un vi (i no només per les cabdals
temperatures de servei). Per entendre’ns: la textura
en boca és la interacció física i química al paladar,
i engloba la percepció de densitat, pes, viscositat i
suavitat. I és que per aconseguir aquest preuat volum
s’utilitzen cupatges de diferents criances, i no només
en fusta, gràcies al contacte amb les mares del vi –els
llevats que precipiten després de la fermentació– i
perquè la criança és en àmfora o en ou de formigó.
Això també passa amb els vins negres: l’acidesa i
el protagonisme de les aromes varietals els dona
una drinkability molt interessant, intel·ligent i
fresca, ja que cada vegada es busquen graduacions
alcohòliques més baixes que fan que els vins siguin
més àgils estructuralment. Són vins que pots
degustar explicant si t’han deixat la llengua vellutada
o si passen com de puntetes, que no tenen el taní tan
marcat i que sempre et fan venir ganes d’un altre
glop. L’ampolla que més bé ho representa és la de
tipus Borgonya, així que a part de remenar la copa en
cercles penseu bé en la sensació de mastegar el vi!
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Per Borja Duñó

Cimera al més alt nivell. Valentí
Oviedo, Joan Oller i Robert
Brufau lideren la presa de
decisions del Liceu, el Palau
de la Música i L’Auditori, i els
hem reunit perquè ens ajudin a
discernir com viurem la música
clàssica el 2022 i més enllà

Joan Oller: La supervivència de la clàssica no va lligada
necessàriament a la incorporació de joves, sinó als que
s’incorporen a mitjana edat, pel temps que requereix, pel tipus
de plaer que proporciona. I el que veiem és que la clàssica,
comparada amb fa trenta anys, ha fet un salt endavant pel que fa a
sales, propostes, cicles. Dit això, tots treballem per portar els joves
als concerts, amb la tarifa plana de L’Auditori, el Liceunder35 i,
en el nostre cas, la grada jove, una comunitat de joves que tenen
l’oportunitat de rebre ofertes més econòmiques. Però més enllà
del preu hi ha el contingut. Per exemple, hi ha concerts com el
del Marco Mezquida amb el Juan de la Rubia i les projeccions de
l’Alba G. Corral, que pensem que poden interessar al públic jove,
sense oblidar mai que el concert clàssic també és atractiu.

En tots tres equipaments es percep un esforç per captar nous
públics. Fins a quin punt és important connectar amb una
audiència jove?

S’està dessacralitzant el món de la clàssica? Cau la sensació que
n’has de saber molt per poder-ne gaudir?

Robert Brufau: Documents de principis de segle passat ja deien

J.O.: Jo crec que ha canviat moltíssim. Ara, si hi vas amb texans la

que el públic de la clàssica envellia i es moria, però seguim
vius, tot i que el nostre target no ha variat tant. Com que tenim
vocació pública treballem el públic jove i aquesta realitat actual
ens ha esperonat a bolcar-nos a l’entorn digital, que és un camí
indispensable per arribar a aquestes generacions.
Valentí Oviedo: Les dades de després de la pandèmia al Liceu ens
donen que l’edat mitjana del públic no abonat és de 43 anys, una
edat relativament baixa, mentre que els abonats estan entre 59
i 61 anys. En un món que va tan de pressa hi ha un yang que és
el de la reflexió, de trobar-te amb tu mateix, i el que tenim entre
les mans és un bé molt preuat, perquè hi ha una generació molt
important de gent que en té ganes. Com ho fem? Fent que els joves
es trobin amb els joves; oferint el punt narcisista de fer-se la selfie
al Liceu, i també la ganga. El punt dèbil és que aquestes polítiques
de preu no es poden mantenir sempre, perquè produir una òpera
és molt costós.
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gent no et mira malament. La gent que va a concerts de clàssica ja

“Quan comparem Rigoletto
amb el Joker intentem
connectar temàtiques que
són properes per als joves”
Valentí Oviedo
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VALENTÍ OVIEDO
Director General
del Gran Teatre
del Liceu
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“Estem parlant de la
diversitat de gènere, però
anem molt enrere pel que
fa a altres diversitats”

no hi va per presumir o perquè forma part d’un estatus, jo crec que
la majoria de gent hi va perquè li agrada o perquè ho vol descobrir.
V.O.: Amb Rigoletto hem fet podcasts que substitueixen la
xerrada prèvia i en quinze minuts pots saber de què va, mentre
vas al gimnàs, baixes al metro o vas en cotxe. Aquest any
experimentarem també amb el format de les microòperes, que
són òperes de vint minuts fetes per nous compositors, nous
lletristes, directors d’escena relativament joves.

Robert Brufau

J.O.: Ara, els artistes també creen les seves comunitats de
seguidors i això ofereix una nova possibilitat de captar públic,
perquè és l’artista mateix el que t’està ajudant.

Aquesta temporada, L’Auditori ha apostat per les directores
d’orquestra. S’està produint un canvi cap a la igualtat de gènere,
com a la resta de la societat?

Podeu avançar alguna gran línia de la pròxima temporada 202223? Quines pistes ens podeu donar?

R.B.: Quan mires el roster de les grans agències internacionals
veus quina oferta hi ha de cada gènere. I com que afortunadament
hi ha una demanda cada vegada més gran de directores, això fa
que també sigui més difícil contractar-les. Anem molt enrere
perquè estem plantejant la diversitat de gènere, que és molt
necessària, però no parlem d’altres diversitats com les culturals.
V.O.: Quan comparem Rigoletto amb el Joker intentem connectar
temàtiques que poden ser properes als joves. No podem no parlar
de medi ambient, diversitat o migracions, perquè si no quedarem
totalment allunyats del que s’espera de nosaltres.
JO: La nostra idea és estar connectats amb la societat i oferir-los
emocions, refugi o suport a les preocupacions que tenen, sigui en
forma de pur gaudi o de reflexió. Ens devem a la comunitat també
en temes educatius i socials, i això és entendre la música en un
sentit molt ampli, per veure com podem millorar la societat.

J.O.: L’any passat vam endarrerir les presentacions de
temporades, i penso que aquest any també estarà bé tornar-ho a
fer, però segur que la del Palau serà una temporada que comptarà
amb compositors en residència, que hi haurà una integral de
simfonies, i ens estem plantejant un tema d’actualitat que és la
relació home-màquina i la relació home-natura.
R.B.: En el cas de L’Auditori completem el cicle que vam
dibuixar a tres anys inspirat en un procés vital que vam iniciar
amb La creació, que enguany estem dedicant a Amor i odi i el
completarem la temporada ����-�3 amb Mort o retorn, que és el
tema que l’articularà. Podrem treballar la mort des de les cultures
occidentals i per tant finita a la idea cíclica de l’etern retorn de
les cultures orientals o fins i tot la mort del gènere, ja que abans
parlàvem d’abordar temes importants per a la societat actual.
V.O.: Al Liceu seguim amb la celebració del 1�5è aniversari i amb
la idea que el que et trobis al Liceu sigui prou diferent i tingui
aquest component tan especial de l’òpera que no saps si és real o
és diví. Però serà a l’abril quan Víctor García de Gomar, el director
artístic, explicarà com ha plantejat la temporada.

La clàssica està aplicant tècniques de màrqueting apreses
del pop?

R.B.: Ara és molt evident quins artistes estan entenent la
dimensió extra que han d’abraçar si volen ser rellevants en
la indústria. Des de Lang Lang a Yuja Wang, etc. Han entès
l’obligatorietat d’aquest element comunicatiu, i és important
entendre que la font del negoci són ells. Has parlat del món del
pop, però el del futbol seria el següent.
V.O.: Jo cada cop tinc més dubtes sobre això, perquè sobretot un
artista el que ha de ser és boníssim. Si Dudamel no fos un dels
millors directors de la història ja pots fer tot el màrqueting que
vulguis. La música clàssica requereix tal rigor i virtuosisme que,
a diferència d’una pop star, no es pot maquillar. Si volem que
el públic jove repeteixi ha de ser a través del virtuosisme dels
artistes i del repertori.

Quins reptes compartiu com a institucions?

J.O.: Tenim el projecte Barcelona Obertura, per potenciar
Barcelona com a destí de música clàssica i lírica, aquí hem tingut
clar que el que ens toca és col·laborar més que competir, en aquest
cas amb un objectiu internacional, però en altres casos amb
objectius locals. Ens equivocarem si pensem que el futur passa
per competir pel públic que ja existeix, ja que el gran repte és fer
créixer el públic de la clàssica i la lírica de manera global.
R.B.: Barcelona és una part important de la factura de les
agències internacionals, i ho saben. Al costat de París i Viena,
Barcelona és una de les tres ciutats que té dos auditoris a ECHO
(European Concert Hall Organisation) i per tant és una part
important del negoci, una altra cosa és desplaçar públics que
vinguin a consumir música i a quedar-se per la resta, el come for
the music and stay for the rest.

“Els artistes també
creen les seves comunitats
de seguidors i ajuden a
captar públic”
Joan Oller
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Senzillesa i
sostenibilitat
MENJAR
I BEURE

Quatre tendències gastro que ens
diuen com menjarem el 2022
Per Ricard Martín Fotografia Scott Chasserot

vinagre, ceba, formatge, mostassa i salsa anglesa. I para de
comptar”. Ha obert un diner minimalista; només hi serveix la
cheeseburger (8 euros), un entrepà de pollastre fregit famós a
tota Barcelona i patates fregides (i els divendres, filet de peix
arrebossat). “Però la carn té un xic de maduració i un 20% de
greix”, afegeix. És mossegar-la i notar un xut de sabor unitari,
càlid i concret directe al cervell, la devores com un llop. Tot allò
que cuina ve del mercat de Santa Caterina i de la fleca del costat
(res de gentrificació gastro). White va treballar de cuiner de
tripulació de iots: ara navega pels mars de l’arrebossat i la planxa
amb una destresa corsària.

Simplicitat

Hamburguesa gens burgesa!
Queda alguna cosa per fer, en la sobreexplotada fal·lera de les
hamburgueses? Sí! Tornar a la simplicitat! El 2022 Barcelona
veurà la popularització de la smash burger: una hamburguesa
que, en contraposició al luxe acumulatiu desencaixamandíbules
a 15 euros, és una simple bola de carn picada que s’aixafa a la
planxa en el moment de la cocció i porta pocs ingredients en
panet. L’Edward White, de les Illes Verges dels Estats Units,
va obrir Fast Eddie’s (Carders, 6) a finals del 2021, a la Ribera.
“Torno als bàsics. 120 grams de vedella amb cogombres en

BÀSICA
Només cogombres
en vinagre, ceba,
formatge, mostassa i
salsa anglesa
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HORTA
De proximitat,
ecològica, sense
sulfits ni química
agressiva

Aprofitament

i tovallons: fets de cotó orgànic a la Fundació Ared, dedicada a la
reinserció de dones. Vaixella de fang: natural de l’Empordà. I és
important heretar: “Les consultories em van dir que sobretot res
de nou”. El 80 % dels tàpers i la coberteria provenen de restaurants
del seu pare. Abellán adverteix que “en un restaurant no se sol
reciclar, només el vidre. Nosaltres tenim els quatre contenidors a
cuina i a sala. No és gens estètic, però és necessari”. La gran lluita
és que no entri plàstic, perquè l’opacitat amb què se’n gestiona el
reciclatge ens aixafa l’entusiasme reciclador. El residu zero també
passa per plats en què s’aprofiti tot: per exemple, d’un porro rostit
te’n menjaràs totes les parts. “És un projecte de llarg recorregut
que acabem d’iniciar i que cal anar afinant cada setmana”, explica.

El repte de la sostenibilitat 360º
Al final, els petits canvis no van ser tan poderosos com ens deien,
per desgràcia. És per això que ara necessitem grans canvis. Km
0, proximitat, residu zero... Conceptes pesants que cada cop més
restaurants decideixen implementar buscant sostenibilitat.
El Savia (Casanova, 211 ) de Tomàs Abellán va néixer amb
aquest objectiu. “La filosofia és tenir una gestió sostenible d’un
restaurant en 360º –explica– i no és gens fàcil”. Comproven
l’origen de tot: començant pel menjar, és clar –horta de proximitat
ecològica, sense sulfits ni química agressiva, proveïda per en Pau
Santamaria i Can Fisas, que arriba en capses de cartró– i seguint
per la roba del personal, de materials 100% reciclats. Estovalles

Comproven l’origen de tot: menjar de proximitat i
ecològic, roba de materials 100% reciclats, estovalles i
tovallons de cotó orgànic, vaixella de fang de l’Empordà i
tàpers i coberteria heretats.
77
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Divorci

ser una manera estratègica de dir a la gent que estàvem al seu
costat. Però no hi vam creure mai, en el fons, ni com a manera de
facturar ni com a experiència”. Ell reparteix des de la seva botiga
de menjar preparat tradicional Va de Cuina (Major de Sarrià, 130 ).
“I si algú ens demana delivery del restaurant li fem. Però no tenim
demanda en aquest sentit”. Inés Vazquez, cap de comunicació
del triestrellat Lasarte i Condes de Barcelona, confirma la
tendència: “Ni Oria ni Lasarte vam fer delivery. Sí que vam obrir
una línia de menjar informal a domicili, En Casa Con Martín, però
desvinculada del restaurant”. Vázquez i Raurich coincideixen:
“No es pot parlar de delivery d’alta cuina, sinó l’adaptació que
n’han fet els xefs”, diu ella. “Uns cuiners de cert prestigi han influït
en el delivery, i res més”, valora el cuiner, que afegeix que, “abans
de la pandèmia, el delivery era suhsi i pizza i para de comptar.
No ens l’hem inventat, ni molt menys, però sí que hem influït
en l’oferta”. Alhora que l’han segregat de la casa gran, no hi ha
ni un xef Michelin que no t’ho porti a casa: GoXO, Dani García,
Mario Sandoval... I més ara, que es dispararan els preus de l’alta
gastronomia (subministraments, matèria primera, demandes
laborals del personal com les 40 hores...), i cal fer calaix.

Alta cuina i delivery, en llits separats
Futurologia cigronaire: “El delivery d’alta cuina ha arribat per
quedar-se”, ens diuen. No ben bé. De fet, la tendència del 2022
és que el delivery se separi de l’alta cuina. L’Albert Raurich, del
Dos Palillos, explica que “és una obvietat que s’ha de separar del
restaurant d’alta cuina, per la simple raó que un restaurant no està
pensat per fer delivery”. Ell en va fer al Dos Palillos, “però va ser
una manera de perdre menys diners quan vam veure que el covid
anava per llarg. Psicològicament era molt dur”, recorda. Acaba
d’obrir el Tamae (Casanova, 262), mig bar mig cuina oberta de
delivery, on canalitza tota l’oferta a domicili. El mateix opina Jordi
Vilà, xef de l’Alkimia i Alkostat: “Mai m’he plantejat traslladar
l’experiència Alkimia al delivery. Fer comandes a domicili va

INFLUÈNCIA
Abans el delivery era
només sushi i pizza,
però l’alta cuina ha
influït en l’oferta
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VA DE CUINA
Jordi Vilà ofereix plats
de cuina tradicional
des d’aquest
establiment de Sarrià

78

/ NEXT / 2022 / QUÈ /

MAMBO
Clau, cardamom,
pebre negre i anís
ballen al paladar, del
dolç al picant

Espècies

Txai, el teu nou te favorit
Vaig plegar de demanar te txai perquè sovint em trobava amb
un embafador got de llet calenta especiat. Però el de l’afganès
Bharam Ehsas és una meravella: a cada glop allibera noves capes
d’aromes i sabors. Clau, cardamom, pebre negre i anís ballen un
càlid mambo evolutiu al teu paladar, que va del dolç al picant.
Una beguda que té tots els números per posicionar-se com a
tendència, ara que mitja Barcelona proclama que fa the best
coffee in town. Sota el nom de Chai Guy (@chaiguybcn, busqueulo) cada cap de setmana fa un pop-up de massala txai en un lloc
de Barcelona. Bharam va néixer a Kabul el 1992, i la seva família
va marxar cap a Europa abans que els talibans els fessin la pell (el
seu pare és periodista). I segons diuen els de The Fish and Chips
Shop –d’origen pakistanès, tenen fons per valorar– aquest jove

de 29 anys, 18 dels quals viscuts a Londres fa el millor txai de
Barcelona. En una hora en serveix més de cent tasses –s’hi fan
cues!– i adeu. “No m’agrada dir que és el millor perquè això no
deixa marge per millorar”, raona. El que diferencia el seu txai
(que vol dir te) és que fa el massala, la mescla d’espècies, amb
material fresc i te negre d’Asam, tot directe de la Índia: “Els que
he tastat aquí estan fets amb un polsim sec. El txai és la meva
cultura i s’ha de fer amb amor”. No té cap problema a revelar tots
els ingredients. Però les proporcions i el procés són un secret
fumejant i exquisit. Que potser compartirà el 2022, amb classes:
té el projecte d’obrir la primera cafeteria temàtica de massala
txai de Barcelona.
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VIATGES

5 noves
meravelles
del món
PAUL BENNETT ARCHITECTS

Amb ganes de descobrir nous horitzons?
Aquestes són algunes de les inauguracions
més estimulants arreu del planeta

El nou museu de Broadway, a Nova York
Una cosa nova i peculiar a Nova York: si aneu a un espectacle de
Broadway l’estiu que ve, potser voldreu arribar-hi unes hores
abans. D’aquesta manera, podreu passar una estona explorant
el nou Museu de Broadway, la primera institució dedicada a la
història de The Great White Way, que s’obre al carrer 45 l’any
vinent. I de passada, ja que hi sou, no us oblideu de la biennal del
Whitney, un dels esdeveniments artístics més importants de
Nova York, que se celebra de l’abril a l’agost.

El museu del terratrèmol, a Lisboa
Una nova experiència immersiva està a punt de néixer a Lisboa:
Quake, el museu que replicarà el terratrèmol del 1755. El més
destacat serà la sala que simula una església, amb unes cadires que faran sentir als visitants els tres tremolors que es van
produir a la ciutat aquell 1 de novembre. I no seran les úniques
vibracions: a l’abril hi arriba l’edició portuguesa del Sónar.

Will Gleason

Vera Moura

La sala d’estar de Gainsbourg, a París

Les flors d’Almere, un cop cada deu anys

La casa parisenca on Serge Gainsbourg va passar els últims vint
anys de la seva vida –una mena de santuari no oficial del cantant
des de la seva mort el 1991– obrirà les portes al públic aquesta
primavera com un museu dedicat a la seva vida i obra. El projecte, liderat per la seva filla Charlotte, té una atracció principal:
l’excèntrica sala d’estar amb el piano, el bar d’estil art-déco i una
enorme col·lecció d’escultures.

Espectacular és poc. L’exposició internacional d’horticultura
Floriade a la ciutat d’Almere, Països Baixos, és un esdeveniment
tan gran que només se celebra un cop cada deu anys. L’edició del
2022, que comença el 14 d’abril sota el lema “Ciutats verdes en
creixement”, tindrà incomptables pavellons, un arborètum, un
magnífic complex d’hivernacles i un ric programa d’art i cultura. A més, un telefèric us enlairarà per sobre del parc, construït a
a la vora de l’aigua.

Houssine Bouchama

Derek Robertson

El parc temàtic de Ghibli, a Nagoya

ALEXIS RAIMBAULT

El primer parc temàtic de l’Studio Ghibli del món obrirà la tardor del 2022 a prop de Nagoya (unes tres hores amb tren des
de Tòquio). El parc tindrà cinc àrees principals, totes plenes
d’atraccions basades en les pel·lícules més famoses de l’estudi.
També hi trobareu botigues, exposicions i jardins, tot basat en
animes d’èxit com El meu veí Totoro, La princesa Mononoke i
l’oscaritzada El viatge de Chihiro.

Tabea Greuner
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Morbius

CINE

Jared Leto aprofita el múscul per protagonitzar el clàssic
enemic de Spider-Man conegut com el “vampir vivent”.
Igual que Venom, es tracta d’una associació amb Sony, així
que no esperis veure l’Spider-Man amable del barri posant
all als disparadors de teranyines (encara). Tanmateix,
tenint en compte que el Vulture basat en l’UCM de Michael
Keaton és a Morbius i que Sony prepara més pel·lícules
centrades en dolents, és molt probable que els malvats de
Sony estiguin construint quelcom molt més gran.

Crispetes
gegants

 Estrena el 28 de gener.

1� pel·lícules que rebentaran les taquilles
a les sales de cinema aquest 2022
Per Phil de Semlyen

Nightmare alley

Un noir clàssic dels anys �0 amb un estel·lar Tyrone
Power com a xarlatà de fira rep un tractament de
remake de luxe cortesia de Guillermo del Toro.
Bradley Cooper hi fa el paper de Power, mentre que
Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara i Toni
Collette completen un repartiment que fa una pinta
formidable. Amb el director mexicà darrere de la
càmera, segur que serà un viatge sorprenent.
 Estrena el 28 de gener.

The Batman

Et pensaves que les batpel·lis de Chistopher Nolan eren massa fosques i crues? Robert Pattinson
i el director Matt Reeves tenen quelcom a dir-hi. The Batman es posiciona com el viatge més
lúgubre que s’ha fet a Gotham fins ara. El film promet explorar la condició detectivesca de
Batman, però aquest Bruce Wayne emo té tant múscul com matèria gris. Al tràiler clava una
pallissa brutal a un mort de gana, mentre una acollonida Zoë Kravitz-Catwoman (que sembla
que estigui a punt d’escopir una bola de pèl) s’ho mira.
 Estrena el 4 de març.
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Flee

Un fort crit als Oscars. Aquí teniu la prova
que l’animació pot conquerir el món amb la
mateixa precisió amb què ofereix vols màgics
de fantasia. Flee, de Jonas Poher Rasmussen,
explica la història de l’amic del director
francodanès, un refugiat afganès gai que
intenta fugir desesperadament de la tirania dels
mujahidins i acceptar la seva pròpia sexualitat.
Possiblement la pel·lícula més política de l’any.
 Estrena l’11 de febrer.

Belle

El nou anime de Mamoru Hosoda, una fantasia
calidoscòpica per il·luminar els foscos dies d’hivern, va
rebre una ovació de 1� minuts a Canes. Un La Bella i la
Bèstia on l’estudiant de secundària Suzu es reinventa
com a cantant superestrella en un món virtual. Com
una de les persones que aplaudia dempeus a Canes,
puc donar fe de com eren de merescuts els ��0 segons
de palmells envermellits. Espereu hits de pop i colors
enlluernadors d’aquesta superestrella de l’anime.
 Estrena el 4 de febrer.

Jurassic World: Dominion

Aquells actors prodigiosos del primer Parc Juràssic
–Jeff Goldblum, Sam Neill i Laura Dern– es reuneixen
per fi en una altra pel·lícula de dinosaures. Sí, l’Ian
Malcolm, el doctor Alan Grant i la doctora Ellie Sattler
tornen a l’acció i intenten no deixar-se mossegar per
noves generacions de monstres gegants. La trama
està tancada en una caixa forta d’InGen, però sí que
sabem que aquesta serà per a majors de 1� anys a
causa d’algunes escenes de violència sàurica.
 Estrena el 10 de juny.

Elvis

Ens hauria de dir alguna cosa que el biopic musical
de Baz Luhrmann no s’estreni dins del període
tradicional dels aspirants als Oscars? Com a
pel·lícula sobre una icona nord-americana amb
Tom Hanks al cartell té tot el pedigrí per guanyarne. Hanks té credibilitat com a coronel Parker i
l’estil cinematogràfic extravagant de Luhrmann
pot encaixar a la perfecció amb un home que, al
capdavall, va viure una vida força desmesurada.
 Estrena el 24 de juny.
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Thor: Love and thunder

El director Taika Waititi promet que serà la pel·lícula
de Marvel més esbojarrada fins al moment. I tenint
en compte que la seva comèdia psicodèlica Thor:
Ragnarok és la que n’ostenta el títol, sí, la cosa promet.
Chris Hemsworth s’ha tornat a posar en forma després
d’un període com a Lebowski Thor, mentre que Natalie
Portman està preparada per aixecar el martell de l’heroi
com a Jane Foster. Mentrestant, Christian Bale fa del
dolent God Butcher i Russell Crowe interpreta Zeus. Sí,
sembla que Waititi diu la veritat.
 Estrena el 8 de juliol.

Top gun: Maverick

Aquesta seqüela tardana de Top gun no ha
arribat a la pantalla a velocitat supersònica,
però això no té cap importància: sota la llum
adequada, Tom Cruise encara té uns 2� anys
i el seu mig somriure arrogant està a punt de
sortir del congelador per repartir diàlegs ràpids
i ocurrents a tort i a dret entre improbables
acrobàcies aèries i, sí, voleibol platja. I tots
volem tornar a ser pilots d’aviació, oi?
 Estrena el 16 de juliol.

Nope

Què té amagat a la màniga Jordan Peele a continuació?
Ara mateix, l’últim còmic convertit en autor de
terror és una entitat misteriosa. Tot el que sabem és
que Nope està protagonitzada pel col·lega de Peele a
Get out ,Daniel Kaluuya, Keke Palmer de Hustlers i
Steven Yeun de Minari. A més, que està filmat en part
amb IMAX de �5 mm pel col·laborador habitual de
Christopher Nolan, Hoyte van Hoytema, de manera
que presumiblement tindrà unes imatges força
enginyoses. No podem esperar per saber-ne més.
 Estrena el 22 de juliol.

Red

Les darreres pel·lis de Pixar no han mantingut la genialitat de sempre,
però aquí hi ha un panda vermell que hi pot fer alguna cosa. En aquest
film sobre el dolor de créixer, aquest bitxo instagramejable apareix
cada cop que una adolescent malgirbada es posa sensible. El dirigeix
la directora sinocanadenca Domee Shi, que va guanyar un Oscar
pel seu curtmetratge Bao, i hi surten cançons de Billie Eilish. Estem
preparats per a què ens ospanditzin!
 Estrena l’11 de març.

Time Out Barcelona / timeout.cat

84

/ NEXT / 2022 / QUÈ /

Spider-man: Un nuevo universo 2

Què en sabem, de la continuació de l’animació de l’Spidey
del 201�, farcida de cultura de carrer i increïblement
contagiosa? No gaire. Tenim ganes de veure-la? Sens
dubte. Phil Lord i Chris Miller tornen a fer de guionistes,
de manera que espereu el mateix humor dislocat, una
sensació d’atabalament i amb sort, més Spider-ham.. Ah, i
l’estrella d’Insecure Issa Rae posant veu a Spider-woman
en el que pot ser només un preludi d’una pel·lícula
sencera dedicada a La Spider mateixa, Jessica Drew.
 Estrena el 7 d’octubre.

Black Panther: Wakanda Forever

El director Ryan Coogler continua el fenomen cultural de 1��00
milions de dòlars que va ser Black Panther amb una seqüela que
ha de solucionar la tràgica pèrdua de la seva estrella principal,
Chadwick Boseman, tenir sentit narratiu i oferir un homenatge
adequat a la memòria de l’actor. Afortunadament, el capitost de
Marvel, Kevin Feige, ja ha descartat seguir el camí de resurrecció
CGI que va malmetre Star Wars: L’ascens de Skywalker. En aquest
moment no en sabem gaire res, excepte que els membres del
repartiment, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Angela Bassett i
Winston Duke, han tornat.
 Estrena l’11 de novembre.

Avatar 2

Fa tant de temps que vam visitar el planeta devorador d’humans
de James Cameron, Pandora, que Disney World ha obert la seva
pròpia versió en parc temàtic, molt menys perillosa. Malgrat
això, Avatar no ha impregnat la base de la cultura pop de la
manera que es podria esperar que ho fes un blockbuster de 2���0
milions de dòlars. Potser és perquè l’UCM ha cobert el seu espai
i ha batut rècords de taquilla. Tot i així, que no us sorprengui
veure en Cameron tornar i mostrar a tothom com es fa. Té el
coronel Quaritch de Stephen Lang per ajudar-lo, un home massa
carismàtic per deixar que la mort l’allunyi de la dolenteria.
 Estrena el 16 de desembre.
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Les estrelles que més treballen

Oi que últimament no heu parat de veure Luis Tosar, Javier Gutiérrez i Carolina Yuste? Doncs Tosar el tindrem a En los márgenes,
l’òpera prima de Juan Diego Botto, i també a Código Emperador,
de Jorge Coira. Com a mínim. A Gutiérrez, a Modelo 77, la nova
pel·lícula d’Alberto Rodríguez, rodada a Barcelona. I a Carolina
Yuste, a Girasoles silvestres, de Jaime Rosales, al costat de Quim
Àvila, Lluís Marquès, Anna Castillo i Manolo Solo. I no es pot queixar de feina Carmen Machi, que encapçala el repartiment d’El
nieto, de Nely Reguera, i de Cerdita, de Carlota Pereda. Ni tampoc
Natalia de Molina, que és l’estrella d’Asedio, de Miguel Ángel
Vivas, La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, i
Contando ovejas, de José Corral. I també apareix a les esmentades pel·lis de Crehuet i Lacuesta.

CINE

El cine que
no necessita
subtítols

De cara a la taquilla, o no tant

Encetem un any farcit d’estrenes catalanes
i espanyoles amb final feliç per a unes
quantes pel·lis ajornades el 2021

Si volem seguir gaudint de les sales de cine, hauran de fer calaix,
i d’això se n’encarregaran l’incansable Dani de la Orden (amb
El test i 42 segundos), Santiago Segura (Padre no hay más que
uno 3), Nacho G. Velilla (Por los pelos), Ernesto Sevilla (Camera
Café: La película), Dani de la Torre (Live is life), Daniel Calparsoro (Centauro), Enrique Gato (Tadeo Jones 3), Laura Mañá (Un
novio para mi mujer) i David Serrano (Voy a pasármelo bien).
Afortunadament, no ens faltaran les rareses estimulants i arriscades. Alguns exemples? As bestas, de Rodrigo Sorogoyen;
La piedad, segona pel·lícula d’Eduardo Casanova; Tros, de Pau
Calpe; Mantícora, de Carlos Vermut; La desconocida, de Pablo
Maqueda; Unicornios, òpera prima d’Álex Lora, amb guió de
Pilar Palomero; i El comensal, que és el retorn d’Ángeles González-Sinde.

Per Pere Vall

Recollint la collita del 2021

Encetarem l’any d’estrenes estatals amb La abuela, de Paco Plaza, que, en realitat, hauria d’haver arribat a les sales unes quantes setmanes abans, però els seus productors no es van voler
arriscar, i ho farà el 5 de gener. Dues altres pel·lis fantàstiques
que van aparcar els seus desitjos de ser vistes el 2021: Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, i Veneciafrenia,
d’Álex de la Iglesia. En gaudirem l’11 de març i el 22 d’abril, respectivament. Competencia oficial, una reflexió sobre la indústria del cinema, dirigida per Gastón Duprat i Mariano Cohn, i
protagonitzada per Penélope Cruz, Antonio Banderas i Óscar
Martínez, serà l’altra gran estrena espanyola del gener. I seguim,
que hi ha teca. Trieu i remeneu. No ens hi ha cabut tot, però déun’hi-do el material!

Segones oportunitats i possibles hits

Si tot va bé, Pilar Palomero tindrà preparat per ensenyar el seu
segon llargmetratge, després de l’èxit de Las niñas. Es titula La
maternal i el protagonitzen unes quantes mares adolescents
reals i Ángela Cervantes. Dues altres esperadíssimes segones
pel·lícules: Alcarràs, de Carla Simón, i Espejo, espejo, de Marc
Crehuet. Per altra banda, el novell David Casademunt estrenarà El páramo directament a Netflix. I també tenim moltes
ganes de gaudir del nou film d’Oriol Paulo, Los renglones
torcidos de Dios; de la pel·lícula que Judith Colell va rodar a
la República Dominicana, 15 días; de les Historias para no
contar de Cesc Gay; de la molt dramàtica Un año, una noche,
d’Isaki Lacuesta; i de Nosotros no nos mataremos con pistolas, que signa Maria Ripoll.

LA PIEDAD
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House of the dragon (HBO Max)
Ni The witcher, ni Fundación, ni
tan sols El señor de los anillos... La
successora al tron serà House of the
dragon, preqüela de Juego de tronos
que ens situa 300 anys abans dels
esdeveniments de la sèrie primigènia
per descobrir-nos els orígens de la
casa Targaryen, els pares dels dracs i
avantpassats d’una tal Daenerys. La
sèrie, a més, està en bones mans. El
pare de la criatura, George R. R. Martin,
s’ha encarregat personalment de
l’escriptura del guió.

Un any fora de sèrie
Saul Goodman, els Targaryen, la
reina d’Anglaterra, Bayona adaptant
les novel·les de Tolkien... Ja teniu
un bon sofà per aquest 2022?

El señor de los anillos (Prime Video)
EL HYPE del 2022 és sens dubte l’adaptació a sèrie de les novel·les
de Tolkien. La producció és d’aquelles que fan caure de cul a terra,
la primera tempor ada és la més cara de la història de la televisió:
arriba als 650 milions de dòlars. La gran aposta d’Amazon
per fer la nova Joc de trons (amb sis vegades més pressupost)
estarà dirigida per J. A. Bayona i es podrà veure a partir del 2 de
setembre. Meravella o bluf? Ja ho veurem.

Per Serielizados

Better call Saul T6 (Movistar+)
Quan vam saber que Bob Odenkirk havia patit un ensurt al
rodatge de Better call Saul se’ns va encongir el cor i ens vam
preguntar: It’s all good, man? Al cap d’uns dies ell mateix a les
seves xarxes publicava una foto responent-nos que sí, que tot
bé, i que la història de Saul Goodman, l’advocat més estimat
de les sèries, seguiria en una sisena temporada que es preveu
deliciosa i cada vegada més a prop de superar, si és que encara
no ho ha fet, la seva predecessora, Breaking bad.
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La ruta (Atresplayer Premium)
Una sèrie sobre la ruta del bakalao? Is this real life? Efectivament,
ho has llegit bé. La ruta és una de les grans apostes d’Atresplayer
Premium, progenitora d’èxits com Veneno i Cardo. Produïda per
Caballo Films (Antidisturbios), la sèrie reviurà en forma de ficció
uns anys efervescents marcats per la música màquina i l’inici
d’una de les cultures més prolífiques de l’actualitat a Espanya: el
clubbing. Que no decaigui!
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Apagón (Movistar+)
Una tempesta solar deixa sense energia elèctrica tot el planeta.
No estem parlant de cap teoria de la conspiració tuitaire. Podries
pensar que no et venen de gust més distopies, que ja en tens prou
amb la que ens envolta, i tindries molta raó. Però el morbo és
molt poderós i la sèrie fa bona pinta. Una història basada en el
meravellós podcast El gran apagón que comptarà amb directors
com Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Alberto Rodríguez, Isa
Campo i Raúl Arévalo.

The crown T5 (Netflix)
Es pot dir poca cosa que no s’hagi dit
ja sobre The crown. Potser l’enveja que
ens desperta des d’aquí en veure una
producció britànica posant contra
les cordes la seva pròpia monarquia.
Aquesta cinquena temporada, The
crown canvia el fons d’armari per fer un
nou salt en el temps fins a la dècada dels
90; el govern de Tony Blair, la mort de
Diana, Internet... Isabel II passarà a ser
interpretada per Imelda Staunton i ja se
n’ha confirmat una sisena temporada.

Atlanta T3 (Sense plataforma)
Ha arribat el moment. L’espera ha estat llarga –farà tres
anys des de la T2– i el viatge ple de perills –Atlanta no està
disponible a Espanya legalment–, però la tercera temporada
de la sèrie de Donald Glover s’estrena el primer trimestre del
2022. Que per què ens emocionem tant? Vegeu-la, si us plau. Si
cal, busqueu-la per la deep web seriòfila. Atlanta és sens dubte
un dels millors retrats sobre l’absurd i la violència inherents a
les metròpolis actuals.

Balenciaga (Disney+)
L’any 2017, un dels directors de cinema més prestigiosos
de Hollywood, Paul Thomas Anderson, va estrenar El
hilo invisible, pel·lícula inspirada en la figura de Cristóbal
Balenciaga, el fill d’uns pescadors bascos que va convertirse en un dels dissenyadors més rellevants del segle XX. Ara,
Disney+ ha volgut que la seva primera sèrie espanyola sigui
un biopic de Balenciaga amb totes les lletres, creat pels
responsables de La trinchera infinita.

Peaky blinders T6 (Netflix)
Qui més qui menys, tothom té el típic amic obsessionat amb
una sèrie, que la recomana allà on va: a la feina, als dinars
familiars, al Tinder... quin pal de gent, oi? Doncs nosaltres som
exactament això amb Peaky blinders, uns autèntics pesats, fans
insofribles. La vam abraçar quan es va estrenar el 2013 i encara
no l’hem deixat anar. Adorem els Shelby i estem aquí per dir-vos
que la sisena temporada està a punt d’arribar i que promet molt
bona merda, la millor. Ajusteu-vos les boines !
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Mots/
Vint-i-dos conceptes que
us acabaran arribant per
un lloc o un altre: ja sigui
per Twitter o en un vermut
amb col·legues

et diguin que bé que
as, que bona que ets
mplement que has...
91
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Uptalking
Fer uptalking vol dir parlar cap amunt. Aquesta manera
d’entonar, que va néixer als Estats Units, consisteix a
apujar el to de veu quan acabes una frase, com si fessis
una pregunta. Estudis en lingüística proven que l’uptalk
s’utilitza per suavitzar els missatges i evitar brusquedat. No
és d’estranyar, doncs, que predomini en la parla femenina.

Qatar
Ens agradi o no, aquest és un país que sentirem anomenar
fins a l’avorriment el 2022, perquè del 21 de novembre al
18 de desembre –la calor obliga– acollirà la 22a edició de la
Copa del Món de Futbol. La nova seu ha rebut una allau de
crítiques per no garantir els drets humans i per les terribles
condicions laborals dels treballadors del mundial.

Serrells

Els serrells de cabell van segons les modes personals, però
els de roba depèn de si te’ls trobes a les botigues o no. Doncs
sembla que aquesta primavera tornen: n’hi haurà a les
jaquetes, a les faldilles i a les botes. Feu endreça, perquè
potser encara us farà servei aquella jaqueta que guardeu a
l’armari des del 2006!

CBD
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Es tracta d’una tècnica que té més
de dos mil anys a la Xina, però
aquí ens arriba ara: consisteix a
incorporar a la nostra skincare
(tot el que fem per cuidar-nos la
pell) una pedra suau i prima –de
quars, per exemple–, per fer-nos un
massatge sobre la pell que alliberi
toxines i activi la circulació.
L’ideal és fer-se’l després de
desmaquillar-se, amb la cara
hidratada, i l’objectiu és el de molts
productes de bellesa: dissimular
arrugues i rejovenir.
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Enguany se celebren els Jocs Olímpics d’hivern de Pequín. Per
tant, del 4 al 20 de febrer ens farem un fart de sentir paraulotes
com bobsleigh, luge i curling. Tanmateix, la disciplina més bella
dels esports d’hivern és el patinatge artístic. Ens hi quedarem
embadalits mentre els comentaristes ens deixaran anar mots
com salchow, el salt que va inventar el suec Ulrich Salchow el
1909. Un de quàdruple val 9,70 punts.

Salchow
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El cannabidiol (CBD) és un dels
diversos components químics que
es troben a la planta de cànnabis. No
només a la planta: s’ha popularitzat en
el món del fitnes i la cosmètica sota la
forma d’olis que, asseguren, milloren
la qualitat del son, enforteixen els
ossos i tenen un poder antiinflamatori.
Nosaltres preferim fer estiraments,
menjar coses amb col·lagen i prendre
una til·la.

Guasha

La Gran Dimissió

“He triat aquest tipus
de paper per la meva
carta de renúncia com
un símbol de com m’ha
tractat aquesta empresa
i, irònicament, el lloc on
es diposita és on sento
que es dirigeix aquesta
companyia”

 Carta de renúncia d’un empleat escrita en un paper de
vàter, un exemple viral dels milions de treballadors cremats
que deixen cada mes els seus llocs de feina als EUA.
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La tendència de recuperar mobles que algú ha deixat
al carrer o als contenidors. Amb l’ajuda de comptes
d’Instagram com @stoopingbcn, els amants del vintage
saben els punts on algú ha deixat un tresor abandonat. El
resultat és efectiu: pots vestir casa teva de peces úniques i
originals sense deixar-t’hi el sou ni fer malbé el planeta.

Els NFT (non-fungible tokens) són criptovalors no
intercanviables que representen obres úniques (art digital,
mems, música...) i per les quals s’han arribat a pagar
milionades. En sentirem a parlar, però no perquè correu a
comprar-ne, sinó perquè tot sembla indicar que és una gran
bombolla especulativa a punt d’esclatar.

NFT

Stooping
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Hidroponia
No estem parlant de rentar cavalls petits: la hidroponia
consisteix en el conreu de plantes dins d’aigua, fent servir
solucions químiques de nutrients minerals: sense cap
mena de terra. A la ciutat serveix per crear jardins verticals
que poden ser útils (per conrear espècies per al restaurant
del coworking) o simplement bufons.

Birds aren’t real
Els ocells no existeixen, en realitat són drons de l’exèrcit
dels Estats Units. Ha-ha, estàveu ben asseguts? Birds aren’t
real és en realitat una campanya viral creada per Peter
McIndoe, de 23 anys, per trolejar la desinformació a les
xarxes i reduir a l’absurd les teories conspiranoiques: no ho
diríeu mai, però hi ha gent que s’ho ha cregut.

Plant-based
Plant-based fa referència a una dieta basada en aliments
que provenen de fruites, verdures, llegums i llavors. Quina
diferència hi ha entre això i una dieta vegana? Doncs que la
dieta plant-based admet un consum ocasional i moderat de
greixos animals. El lactoovovegetarià de tota la vida dit amb
l’anglicisme guai del paquet d’hamburgueses del súper.
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Gomet verd

“La necessitat imperiosa
que et posin una estrelleta,
una condecoració, i que
et diguin que bé que ho
fas, que bona que ets
o simplement que has
arribat al nivell exigit,
però que t’ho diguin. Que
t’ho digui el pare, la mare,
el gat, la parella o l’amiga,
però que t’ho diguin.”
 ‘Amiga date cuenta’ al Tardeo #347 de Ràdio Primavera
Sound sobre la síndrome del gomet verd o la necessitat de
validació constant.
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Egipte

Vocal fry
Què tenen en comú Kim Kardashian, Scarlett Johansson
i Zooey Deschanel? Totes fan vocal fry. Quan parlen, la
seva veu sona raspada. Desconeixem l’origen d’aquesta
tendència, però si ho fan les celebrities, sabem que queda
poc perquè es converteixi en una nova moda.

Èxode urbà
Amb el confinament, molts urbanites van sentir la
necessitat de marxar al camp. No només aquí, els rics de
Nova York van fugir als Hamptons i els més pobres d’Àsia
i Amèrica Llatina van tornar als pobles, on era més fàcil
omplir la panxa. Es mantindrà la tendència?

Estar a la feina i que caigui internet. Hi
ha qui s’ho pren amb desesperació, però
també podeu baixar a buscar un cafè. El
Digital Snow Day és un tastet del que serà
apocalipsis de l’apagada d’internet (però
amb pòstits en lloc de canibalisme). N’hi
ha que enyorem l’època en què per esbrinar
alguna cosa calia un cert esforç.

Enguany sentirem a parlar
del país dels faraons: Sharm
al-Sheikh, la ciutat que banya els
seus peus al Mar Roig, acollirà la
Conferència del Canvi Climàtic
de les Nacions Unides, i Gizeh
obrirà el Gran Museu Egipci, el
museu arqueològic més gran del
món, l’any del centenari de la
independència del país del Nil.

The feminine urge
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Internet rep l’any amb mems que comencen amb aquesta
frase i segueixen amb descripcions d’experiències
associades amb la feminitat. Sigui marxar al camp, rapar-te
el cap o mudar-te a París, tots tenim dins un impuls femení
que ens agradaria satisfer aquest 2022.
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Responsabilitat afectiva

Corea del Sud ja fa temps que ho anava avisant. L’èxit del k-pop entre
els més joves, (BTS, Blackpink, etc.), el triomf de Paràsits de Bong
Joon-ho el 2019/20 i ara la febre d’El joc del calamar. Atenció a tot el
que dugui el prefix k i aneu preparant el paladar per als gustos més
picants: el kimchi de debò ha de ser ben coent.

El poliamor està molt bé, però molt millor si no el
convertim en un hipermercat sexoafectiu. Per tant, siguem
responsables a l’horad’actuar en les nostres relacions i
siguem conscients de com les nostres accions i la nostra
comunicació afecten les emocions i sentiments dels altres.

Digital
Snow Day

/ NEXT / 2022 / MOTS /

Grey blending

“Al principi del
confinament, els meus
fills em deien que
els cabells grisos em
quedaven de conya.
M’agrada comparar-me
amb George Clooney,
per què no? I em vaig
obsessionar amb Jack
Martin, que va fer-li els
cabells a Jane Fonda”
 Andie MacDowell explicant a la revista ‘Vogue’ per què es
va deixar els cabells grisos amb els quals va causar sensació
al festival de Canes.
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Un brindis
per al 2023
Tot flueix. Res no s’atura i, per sort, tenim
vi per celebrar-ho. El 2023 arribaran nous
carrils bici a carrers com la Via Augusta,
Mallorca i Fabra i Puig, estrenarem la
remodelació del Macba i del port, i l’anella
olímpica renaixerà com un hub tecnològic
i esportiu. Començaran les obres del Camp
Nou i de la Biblioteca Central de Barcelona.
I Picasso, amb el 50è aniversari de la seva
mort, serà el protagonista de l’any.
Passarà tot això i molt més, i nosaltres
brindem perquè mai ens falti la il·lusió
per gaudir de la ciutat i la cultura!
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Lee Friedlander, New York City, 1963. Cortesia del artista y de la Fraenkel Gallery de San Francisco
© Lee Friedlander, cortesía de la Fraenkel Gallery, San Francisco and Luhring Augustine, New York
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Del 18 febrero al 15 de mayo

Del 10 junio al 11 septiembre

Lee Friedlander

Bleda y Rosa

Adolf Mas
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