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Barberá es carrega la Mostra
de València de cinema

CINEMA

Rita Barberá, alcaldessa
de València, va anunciar
ahir que, tenint en comp-
te la difícil situació eco-
nòmica, la Mostra de Va-
lència l’any vinent no se
celebrarà. La cita, que
hauria arribat a la 33a
edició, ha quedat suspe-
sa “fins que l’economia
torni a remuntar”, en pa-
raules de Barberá.
D’aquesta manera, el

consistori valencià s’es-
talviarà els gairebé 2 mi-
lions d’euros pressupos-
tats per a l’any que ve. El
director de la Mostra, Sa-
lomón Castiel, va decla-
rar fa uns dies que dedi-
cava al festival “les hores
mortes”. Després de les
declaracions de Barberá,
va confirmar que des del
juny “li havien rescindit
el contracte”.

Comença el cicle Primer Palau,
l’aposta pels valors joves

La façana modernista del Palau de la Música. ARA

MÚSICA CLÀSSICA

El duet format per la violi-
nista Anna Urpina i el pia-
nista Pau Baiges avui dó-
na el tret de sortida a la
setzena edició del cicle
Primer Palau, la porta
d’entrada dels joves mú-
sics de l’Estat al circuit
europeu. Una tretzena
d’intèrprets menors de

30 anys pujaran per pri-
mera vegada a l’escenari
modernista en cinc con-
certs, d’avui fins al 24 de
novembre. El repertori
versa sobre els romàntics
centreeuropeus però in-
corpora clàssics del segle
XX i catalans com Albé-
niz, Toldrà i Guinjoan.

Carlos Ruiz Zafón torna a les
llibreries el 17 de novembre

Retrat de l’autor de ‘L’ombra del vent’. PLANETA

NOVETAT EDITORIAL

El prisionero del cielo
(Planeta), la nova no-
vel·la de Carlos Ruiz Za-
fón, es publicarà el 17 de
novembre. Després del
fenomen editorial de
L’ombra del vent –amb
10 milions d’exemplars
venuts– i la seva succes-

sora, El joc de l’àngel,
Zafón torna a emportar-
se els lectors cap a la
Barcelona de postguer-
ra i cap al Cementiri dels
Llibres Oblidats. Encara
no se sap quan aparei-
xerà l’edició catalana del
llibre.

Mario Gas desemmascara la classe mitjana a Girona
L.S.

GIRONA. Edward Albee s’ha endut
la fama per Qui té por de Virginia
Woolf?, però el Pulitzer li van con-
cedir per Un fràgil equilibri el 1967.
L’obra era menys explosiva i polè-
mica que l’anterior, menys evident,
però la desintegració d’una societat
burgesa “hi corre com un riu sub-
terrani i dolorós”, descriu Rosa Re-
nom. El director Mario Gas, amant
del teatre de text i dels clàssics de
la dramatúrgia nord-americana,
descobrirà al públic una obra bri-
llant però poc representada, que se-
rà l’obertura del festival Tempora-
da Alta, aquest cap de setmana, al
Teatre Municipal de Girona.

“A tothom li ha passat, que vénen
uns amics a casa que no et pots treu-

re de sobre”, explica Rosa Novell. A
la llar que dibuixa Albee, amb un ma-
trimoni disfuncional, una germana
alcohòlica i una filla que ha passat
per quatre divorcis, els visitants hi
apareixen amb una por irracional.
“Per mi, és una metàfora de la por
que tenen d’ells mateixos, de no sa-
ber qui són, de la vida que han cons-
truït, és una por existencial de les
classes benestants que s’han enga-
nyat tota la vida”, explica Gas. Però
també hi afegeix que aquí hi ha una
bona dosi de teatre de l’absurd, a més
de Pinter i els tòtems americans:
O’Neill, Miller i Williams.

Rosa Novell i el veterà Albert Vi-
dal, que debuta en teatre de text, ca-
pitanegen tres hores de teatre in-
tens, amb el públic a tocar, voyeur
impúdic de la fragilitat humana.e

Albert Vidal i Rosa Novell, un
matrimoni desequilibrat. ROS RIBAS

ESTRENES TEATRALS

El TNC rescata la primera
obra de Benet i Jornet

Sergi Belbel inaugura avui la tem-
porada del TNC dirigint un relat
amarg de la Barcelona obrera dels
anys 60. Una vella, coneguda olor
és la primera obra que va escriure
Josep Maria Benet i Jornet.

prés en el teatre català del segle XX
–explica Belbel–, perquè per prime-
ra vegada es posava en un escenari
la realitat immediata, la dels perde-
dors, amb una nova manera d’abor-
dar-la, parlant-ne sense dir totes les
lletres del que estava passant”. Ell la
va descobrir fa 35 anys a la televisió,
amb Rosa Maria Sardà com a pro-
tagonista, i va quedar impressionat.
Ara la considera una obra “paradig-
màtica” del teatre català. Belbel, a
més, amb aquesta estrena pretén
“acabar amb el malefici que mai
s’estrenin les primeres obres dels
autors vius”, reivindica el director.

Benet i Jornet, autocrític de me-
na, patia per si aquell primer treball
avui resultava “un text fi com un pa-

per de fumar” i per si “el llenguatge
havia quedat encarcarat”. Però
l’obra es va mantenir viva gràcies als
grups de teatre amateur, que la van
interpretar durant molts anys. Així,
en la versió que encetarà la tempo-
rada a la Sala Petita del TNC aquest
dijous no hi ha hagut de reescriure
més de cinc paraules. Han servit per
deixar clar el final, perquè “s’havia
malinterpretat i dit que acabava bé,
i queda clar que és amarg”.

Mercè Arànega encapçala un re-
partiment compost per dues gene-
racions d’actors que estan separa-
des per la mort de Franco: veterans
com Quimet Pla, Maife Gil, Imma
Colomer i Mercè Rius, i joves com
Espígul i Pau Roca.e

LAURA SERRA
BARCELONA. Sonen les melodies de
La canción del Cola-cao i el consulto-
ri de l’Elena Francis al pati de veïns
que s’ha muntat a l’escenari del TNC.
Sempre hi ha roba estesa i orelles pa-
rades darrere les cortines. L’esceno-
grafia de persianes verdes trasllada
l’espectador als anys 60, en un barri
del Raval de la Barcelona grisa, pro-
letària i franquista. El drama, el
d’una jove Maria (Sara Espígul) que
s’ofega sota l’estricte control de la se-
va mare (Mercè Arànega), una dona
del bàndol dels perdedors de la Guer-
ra Civil, amargada i temorosa.

L’obra desprèn Una vella, cone-
guda olor, una aroma de ranci que
molts reconeixeran haver viscut no
fa pas tant. “És una història preci-
osa que té lloc en un món tirànic,
amb aires d’obertura i amb una no-
ia protagonista que és una metàfora
de la pèrdua de la innocència i que
acaba xocant amb la realitat del mo-
ment”, explica el director del TNC,
Sergi Belbel. D’ell va ser la idea de
rescatar el text per inaugurar el Te-
atre Principal de Terrassa l’abril
passat (en coproducció amb el
CAET) i, de passada, retre home-
natge al seu amic Josep Maria Benet
i Jornet.

Una vella, coneguda olor és la pri-
mera obra del degà dels dramaturgs
catalans, que va escriure quan tenia
tot just 22 anys, l’any 1962, i que li va
fer guanyar el premi Josep Maria de
Sagarra. Per això l’obra es va repre-
sentar al Teatre Romea, tot i que no
va tenir una gran acollida perquè es-
trenava un nou tipus d’arguments.
“L’obra va marcar un abans i un des-

La Sala Petita del TNC s’ha convertit en un pati de veïns on se senten
melodies, olors i records dels anys seixanta. DAVID RUANO

El Nacional enceta temporada amb ‘Una vella, coneguda olor’


