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CULTURES

La banda manresana Xenon
presenta aquesta nit (23.oo h) al
Voilà! (entrada gratuïta) l’àlbum de
debut, Mil històries (Casafont Re-
cords, 2011). Serà la primera ve-
gada que el grup liderat per la
cantant i compositora Gemma
Barris estrenarà les noves can-
çons davant el públic de Manresa. 

Tot i que el mes passat Xenon ja
va iniciar la gira de presentació del
disc, amb concerts en llocs com el
Harlem de Barcelona, l’Escala i
Abrera, avui la banda juga a casa
i això fa que la vetllada esdevingui
única, diferent, tal com assenyala
Gemma Barris: «tenir la teva gent
a prop, tocar a davant dels amics,
és especial, i moltes persones ja se
saben les cançons. Les expectati-
ves són bones i creiem que el Voi-
là! s’omplirà». 

El grup interpretarà en directe
les 10 cançons que conté el cd Mil
històries; temes rock, amb influ-
ències d’estils com el jazz, el blu-
es, el soul, el reggae o la bossa nova,
que tracten, bàsicament, de sen-
timents: «les lletres parlen d’his-
tòries viscudes, d’amors i des-
amors, i de tot allò que influeix en
els sentiments», diu Barris. La
compositora i cantant de Xenon
afirma que l’estil de música de la
banda és molt «heterogeni» perquè
cadascú té gustos diferents: «a mi
m’agraden les cançons més me-

lòdiques, el bateria i el saxo són
més de jazz i als guitarres els agra-
da el rock».

A banda de tocar les cançons del
nou treball, Xenon n’oferirà unes
4 0 5 de composició recent. I és
que, malgrat haver publicat en-
guany el disc, la formació ja pen-
sa en un nou àlbum: «tenim ganes
d’anar fent coses i van sortint can-
çons noves, la majoria autobio-
gràfiques, que a diferència de les
del primer disc, són més rockeres
i parlen de temes més divertits i
festius», explica Gemma Barris.

La venda del CD Mil històries,

que es pot trobar en diverses bo-
tigues, va a bon ritme. Amb tot,
Barris assegura que el més recon-
fortant és vendre els CD després
dels concerts: «quan acabes de to-
car i algú que abans de començar
no et coneixia, et ve i et compra el
disc és un bon senyal». Xenon, a
banda de la veu de Gemma Barris,
té Àlex Mudarra –guitarra i cors–,
Enrique Ocaña –guitarra–, Isma
Serradilla –saxo–, Albert
Vega –baix– i Josep Cordobés –ba-
teria. El 25 de novembre el grup té
prevista una altra actuació a Man-
resa, aleshores, a La Peixera.
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Xenon presenta per primer
cop a Manresa el seu àlbum
de debut, «Mil històries»
La banda manresana de pop-rock encapçalada per la cantant Gemma

Barris estrena aquesta nit en directe al Voilà! les 10 cançons del disc nou


Els sis components de la banda de Manresa Xenon 

ARXIU/IVAN ANTON

Breus

L’exposició del concurs fotogrà-
fic Viatgers Manresans 2011 acull
avui la xerrada i projecció de fotos
Essència amaziga. Marroc molt
més que el desert, que tindrà lloc a
les 8 del vespre al centre cívic Sel-
ves i Carner de Manresa. Mònica
Vilaseca, mestra i coneixedora del
Marroc, i l’arquitecta i viatgera
Montse Llorens oferiran una ses-
sió que permetrà descobrir l’ar-
quitectura i la cultura berbers,
després d’haver-se tractat, el 4
d’octubre, l’ètnia yanomami.

REDACCIÓ | MANRESA

El centre cívic Selves
i Carner tracta avui 
la cultura berber

XERRADA I EXPOSICIÓ
Deu novel·les de les 484 de pre-

sentades han estat seleccionades
pel jurat com a finalistes de la 60a
edició del premi Planeta, que es
donarà a conèixer dissabte que ve
a Barcelona. Com és habitual, la
majoria dels deu finalistes s’ama-
guen darrere pseudònims i només
quatre figuren amb els seus noms:
Ángeles Pérez Triguero amb El
judío, Juan Brian Doyle amb La
trampa del diablo, Marta Platel
amb Todos los gatos quieren za-
patos i Francisco Carreño Espinosa
amb La segunda vida. El heredero
de Abdel, La flor del nilad, La som-
bra de un desconocido, El empe-
rador del fin del mundo, El hombre
de Oriente i Arpegio completen la
llista de deu finalistes.
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El premi Planeta
selecciona les deu
obres finalistes

LITERATURA

La Cia. Pelmànec va tornar a entusiasmar els espectadors que el cap de
setmana passat van assistir a l’estrena del seu Diagnòstic: Hamlet al Teatre
de l’Aurora d’Igualada. L’espectacle protagonitzat per Miquel Gallardo fou tota
una exploració de les possibilitats del teatre de titelles a partir d’una de les
cèlebres obres de Shakespeare. Gallardo va actualitzar el mite del príncep de
Dinamarca tancant-lo en un psiquiàtric i enfrontant-lo al seu dolor. Després
de l’èxit de Don Juan. Memòria amarga de mi, Pelmànec continua agradant.



Els titelles de Gallardo entusiasmen l’Aurora

TEATRE DE L’AURORA

UNA VELLA, CONEGUDA OLOR
Director: Sergi Belbel. Autor: Josep

Maria Benet i Jornet. Intèrprets: Pep
Ambrós, Mercè Arànega, Imma Colomer,
Sara Espígul, Maife Gil, Gemma Martínez,
Quimet Pla, Fina Rius i Pau Roca. Teatre
Nacional de Catalunya. Sala Petita �
DIES: Fins al 27 de novembre. De 10 a
26 euros.

El pis descrostat d’una dona ve-
lla que col·lecciona còmics a la
ronda de Sant Antoni és l’escena-
ri de la darrera obra de Josep Ma-
ria Benet i Jornet, Dues dones que
ballen, que aquest diumenge es

podrà veure al teatre Kursaal de
Manresa amb un magnífic duel in-
terpretatiu entre Anna Lizaran i Alí-
cia Pérez. Si l’autor hagués deixat
veure al públic els patis interiors
d’aquest imaginari però prou real
edifici del Raval hauria trobat el
mateix que els ulls dels especta-
dors d’Una vella, coneguda olor, el
muntatge del reconegut dramaturg
barceloní que obre la temporada
de la sala petita del Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Una peça de fa
gairebé mig segle (l’any 1962) que
va significar el debut de Benet i Jor-
net i que ara reviu gràcies al treball
artístic capitanejat pel director
Sergi Belbel i una escenografia
esplèndida on les persianes dels
terrats i els patis que no es veuen
dels del carrer agafen categoria de
personatge.

Una vella, coneguda olor va
merèixer el prestigiós premi Josep
Maria de Sagarra de l’any 1963, i va

esdevenir, sense que l’autor, natu-
ralment, sospités res aleshores, el
debut d’un dels grans noms del
teatre català. El text explica l’an-
goixa que la jove Maria sent pel fu-
tur poc engrescador que creu al-
birar enclaustrada com està entre
bugades per estendre i veïnes xa-
farderes. El fort caràcter de la seva
mare i un enamorament mal cor-
respost tracen l’opressió vital d’u-
na noia que, quan els diaris es-
campen la notícia de l’enderroca-
ment del barri per obrir una gran
avinguda (la que l’alcalde fran-
quista Porcioles va voler cons-
truir entre les Drassanes i l’Ei-
xample), creu emergir de la foscor
una llum d’esperança.

El text de Benet i Jornet s’inscriu
en l’estètica realista d’un teatre
que, en els moments de més ple-
nitud i legitimitat internacional
de la dictadura, va servir per dir i
denunciar en favor dels qui sem-
pre perden, tal com afirma una de
les protagonistes de l’obra. Malgrat
la distància de mig segle entre
l’escriptura i aquesta posada en es-
cena, els patis de veïns com a es-

cenari paradigmàtic de la Barce-
lona proletària que habiten els
desnonats de les grans decisions
socials i polítiques manté plena vi-
gència.

Sara Espígul, amb permís de la
sempre esplèndida Mercè Aràne-
ga, carrega amb el pes del mun-
tatge. La jove actriu mataronina en-
caixa en el seu paper les cuites exis-
tencials d’una noia atrapada sota
el pes de la immaduresa, aquella
en què l’exageració i la ingenuïtat
convergeixen en una mateixa per-
sonalitat. 

La resta del repartiment es di-
videix entre els qui van coexistir
amb el franquisme (Maite Gil,
Quimet Pla, Fina Rius i Imma Co-
lomer) i els joves que només n’han
sentit a parlar (Pau Roca, Gemma
Martínez, Pep Ambròs). Un diàleg
generacional que, sens dubte, ar-
riba al públic: els més granats de la
platea murmuraran quan sentin el
consultori d’Elena Francis, l’a-
nunci del Colacao i la retrans-
missió de les noces entre el prín-
cep Borbó Joan Carles i la grega So-
fia, entre altres.

Benet i Jornet ha vist canviar
molt la seva ciutat, però potser no
tant el món que el va veure créixer.

Entre aquesta peça dels anys 60 i
l’esmentada al començament
(Dues dones que ballen), estrena-
da fa uns quants mesos al Lliure de
Gràcia, han transcorregut gairebé
cinc dècades, però la necessitat de
fer sentir la veu dels qui mai no te-
nen la paraula és més imperativa
que mai. Per mitjà del reputat au-
tor, el Teatre Nacional de Catalu-
nya viatja en el temps per tornar
al punt de partida d’un present in-
cert del qual no han desaparegut
ni els deliris urbanístics ni tampoc,
per descomptat, els desamors més
esquinçadors.



UNA PRESÓ DE PERSIANES VERDES

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

«Una vella, coneguda olor» va merèixer el prestigiós
premi Josep Maria de Sagarra l’any 1963 i va ser el debut
d’un dels grans noms del teatre català: Benet i Jornet

La peça de Jornet reviu amb 
el treball artístic capitanejat
pel director Sergi Belbel i una
escenografia esplèndida

La jove actriu mataronina 
Sara Espígul, amb el permís
de Mercè Arànega, carrega
el pes del muntatge 

El TNC viatja en el temps per
tornar a un present incert 
del qual no han desaparegut 
els deliris urbanístics 


