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Aerosmith busca 
cantant arran de
la marxa de Tyler
MÚSICA 3 Joe Perry, guitarrista d’un 
dels grups de rock més exitosos dels 
EUA, anuncia a Twitter que busca 
«de forma concloent un nou can·
tant», arran de la baralla que va tenir 
amb Steven Tyler, de 61 anys, que ha 
abandonat la banda sense donar ex·
plicacions. La relació d’aquests bes-
sons tòxics, com se’ls coneix pel des·
enfrenat estil de vida dels seus pri·
mers anys a Aerosmith, passa el seu 
pitjor moment.

‘Celda 211’ supera 
‘Ágora’ el primer
cap de setmana
CINE 3 La producció dirigida per 
Daniel Monzón (és la seva quarta pel·
lícula) i protagonitzada per Luis To·
sar s’ha col·locat en el número u a la 
llista de recaptació en el seu primer 
cap de setmana, i ha desbancat Ágo-
ra, d’Alejandro Amenábar. Celda 211, 
que es va llançar amb 220 còpies, ha 
aconseguit 1.250.0000 euros de re·
captació, 5.681 euros per còpia. En 
concret, gairebé 200.000 persones 
han vist la cinta.

‘La mujer sin piano’ 
triomfa al festival 
AFI de Los Angeles
CINE 3 La pel·lícula protagonitza·
da per Carmen Machi i dirigida per  
Javier Rebollo ha guanyat el premi 
a la millor pel·lícula a l’American 
Film Institute (AFI) de Los Angeles, 
dins de la secció oficial New lights, 
compartint el guardó amb Fish tank, 
d’Andrea Arnold. La mujer sin piano 
ja va aconseguir en el passat Festi·
val Internacional de Cine de Sant 
Sebastià la Concha de Plata al millor 
director.

temsí

La Davis afecta
tres concerts del 
Palau Sant Jordi
MÚSICA 3 El primer a anunciar can·
vi de data ha estat Muse, que s’avan·
ça tres dies: serà el 24 de novembre 
en lloc del 27. Però la promotora Li·
ve Nation encara no ha mogut fitxa 
en dos importants concerts més que 
també es veuen afectats per la final 
de la Copa Davis de tennis: Marilyn 
Manson (4 de desembre) i Prodigy 
(un dia abans). De fet, encara es po·
den comprar entrades com si no es 
veiessin afectats.

–El seu personatge a l’obra, Lily, és 
una dona que al quedar-se viuda fa el 
que més desitjava: aprendre a ballar. 
¿Li agraden els balls de saló?
–Sí, són meravellosos. M’agraden el 
vals, el fox·trot, el tango, el swing, 
tots... Sóc de l’època en què es balla·
ven i no haurien d’haver passat de 
moda perquè els agraden a tothom. 
El que detesto són les discoteques.

–Lily demostra que mai és tard per a 
res. ¿S’identifica amb ella?
–Ella és una dona molt positiva que 
té disposició per fer coses i posar·se 
al dia; jo també m’he anat reciclant. 
Em vaig criar a Valladolid en una 
època, la postguerra, de molta re·
pressió i frustracions. Les dones no 
podíem fer res, tot estava prohibit. 

–A vostè sempre se l’ha reconegut 
com una dona forta, independent. 
–El valor està en funció de l’època en 
què et toca viure. La gent de la me·
va generació hem aguantat el tipus, 
hem sobreviscut a un munt de co·
ses. Si d’això en diuen valor, jo crec 
que és resistència. Som la resistèn·
cia d’una època; no han aconseguit 
arrasar·nos, ni amargar·nos. Hem in·
tentat tirar endavant. Jo he anat fent 
les meves assignatures pendents.

–¿N’hi queda alguna?
–Me’n queden moltíssimes, sempre 
queden coses pendents. Ara estic 
aprenent a nedar. I m’hauria encan·
tat saber patinar, sobre gel o rodes. 

–Mig segle fent plorar les platees 
(Cinco horas con Mario, Solas...), i 
ara diu que  només vol divertir-se. 
–M’ha tocat plorar gairebé sempre, 
fer personatges terribles, i ja no vull 
fer més heroïnes dramàtiques; vull 
treballs que m’alegrin l’ànima. Em 
queden tres telediaris i vull diver·
tir·me. Vull parlar de coses que pas·
sin al món, de la realitat, però amb 
humor. 

–Amb el panorama que hi ha, ¿l’hu-
mor és l’única sortida?
–El món no està per tirar coets, s’han 
de canviar les coses, perquè si no tot 
és negre. 

–¿El teatre també?
–Estem acostumats a la crisi, i ara 
amb tantes dificultats econòmiques 

Amb 74 anys, torna a 
Barcelona per ballar, 
amb Juanjo Artero, a la 
comèdia ‘Seis clases de 
baile en seis semanas’.

no és el que està pitjor. Pot passar 
per moments difícils però el teatre 
no morirà mai. 

–Ja ha fet 500 funcions amb aques-
ta obra, escrita per Richard Alfieri i 
dirigida per Tamzin Townsend. Està 
molt jove i en forma. 
–No tant. Em vaig començar a cui·
dar molt tard. De jove no tenia di·
ners per a cremes. A partir dels 50 
vaig començar amb les cremes bo·
nes i a fer tractaments perquè les 
arrugues si estan molsudetes estan 
més mones. 

–L’obra parla de les màscares que  
tots portem, dels prejudicis... 
–La immensa majoria som diverses 
persones en una; depèn amb qui es·
tiguem i el que fem. Lily i el seu pro·
fessor de ball (Artero) oculten la se·
va realitat, es menteixen i es discu·
teixen fins que es van descobrint i es 
van traient les màscares.
 
–¿Com es veuen a Madrid els re-

cents casos de corrupció desco-
berts a Catalunya? 
–N’hi ha a tot arreu, és una cosa bas·
tant generalitzada. Hi deu haver 
gent estupenda però també hi ha 
molt lladre pel món. 

–En la seva obra anterior, Solas, va 
triomfar al costat de la seva filla, Na-
talia Dicenta. ¿Tornarà a treballar 
amb ella?
–Hem treballat juntes perquè ens ho 
han proposat, ens han anat a buscar. 
Ara Natalia canta jazz.

–¿Lamenta que no l’hagin anat a 
buscar més la gent del cine? 
–No, no. Si el somni de la meva vida 
hagués sigut fer cine, sí que hauria si·
gut una tragèdia, però només és un 
somni com a espectadora. M’encan·
ta el cine, puc veure tres pel·lícules 
seguides. Jo no he parat mai de treba·
llar. Al teatre i a la televisió. No pots 
agradar a tothom i a mi el cine no 
m’ha necessitat ni li he interessat. Jo 
tampoc l’he necessitat. H

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Lola Herrera Actriu R ESTRENA AVUI AL TEATRE BORRÀS

GRAN DAMA DE L’ESCENA 3 NASCUDA A VALLADOLID, VA TRIOMFAR AMB LA MÍTICA ‘CINCO HORAS CON MARIO’.

«No vull fer més 
drames; vull alegria»

SERGIO LAINZ

«Encara em queden 
moltes assignatures  
pendents. Ara        
estic aprenent 
a nedar»

«No pots agradar 
a tothom. No he 
interessat al cine 
però tampoc l’he 
necessitat»

rònicac

The xx, pur 
calfred
en la nit

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

The xx és un nom misteriós: pot 
referir·se als cromosomes, als pe·
tons al final d’una carta o, com 
sembla el cas, a un parell de mar·
ques sense significat clar. És un 
nom apropiadament minimalis·
ta (i sí, en minúscules) per a una 
banda amb al·lèrgia a l’efectisme, 
adepta del silenci i regida per una 
delicadesa de matís impròpia de 
la seva joventut: el seu primer àl·
bum es diu, simplement, xx per·
què tots els seus membres devien 
tenir 20 anys quan va aparèixer, 
l’agost passat.
 Opera prima que no ho sembla, 
el disc és una meravella de pop· 
soul nocturn, melancòlic i soli·
tari; sembla gravat per ser escol·
tat en l’últim metro mentre l’an·
hel amorós ennuvola la ment. I 
dilluns, el grup londinenc (mutat 
de quartet a power trio després de 
la marxa del seu guitarrista i te·
clista Bariah Qereshi per esgota·
ment; la fama sobtada deixa em·

premta en alguns) va demostrar 
saber com traslladar·lo a una sala 
poc o gens íntima sense extirpar·
li l’essència. Energia afegida en 
certes partitures; un so, si és pos·
sible, més profund i espaiós; girs 
insòlits amb vistes a pistes de ball 
d’art i assaig.
 El públic, que havia esgotat les 
entrades dies abans del concert (i 
això després que l’esdeveniment 
saltés de la sala 3 a la 2 de Razzma·
tazz), va agrair cada detall (espe·
rat o inesperat) amb entrega sen·
tida i viscuda. És difícil resistir·se 
als diàlegs vocals entre els colíders 
Romy Madley Croft i Oliver Sim, o 
les escapades al dubstep del ma-
quinetes Jamie Smith, que va fer 
tremolar la sala en diverses oca·
sions amb subgreus brutals, com 
al final de la gran balada còsmica 
que respon al nom de Shelter.
 Malgrat la insistència popular, 
no hi va haver bis. I això que no ha·
vien esgotat el repertori: ens van 
brindar la seva exquisida versió 
del Teardrops de Womack & Wo·
mack, i a més retocada i millora·
da, però va faltar la seva apropia·
ció de Hot like fire (Aaliyah). Però 
hem d’entendre la seva reticèn·
cia a tornar a l’escenari com una 
última mostra de minimalisme i 
depuració. Això és el que tenim i 
això és el que us donem, d’un sol 
cop i sense alts i baixos. Adéu. Fins 
 aviat, per favor. H

El jove grup britànic 
va exhibir una mestria 
prematura en el seu debut
en directe a Espanya

El trio va expandir el 
seu so sense extirpar 
l’essència del seu 
pop-soul melancòlic


