
Josep M. Benet i Jornet escriu Una 
vella, coneguda olor el 1962, amb 
22 anys. És la seva opera prima. 
Gairebé mig segle després, el Teatre 
Nacional de Catalunya recupera un 
text que conté tots els elements que 
han fet de Benet i Jornet una de les 
veus més importants del teatre català. 
Una vella, coneguda olor –Sala Pe-
tita, del 29 de setembre al 27 de no-
vembre– ens trasllada a la Barcelona 
obrera dels anys 1960. Dirigida per 
Sergi Belbel, estarà interpretada per 
Pep Ambrós, Mercè Arànega, Imma 
Colomer, Sara Espígul, Borja Espi-
nosa, Maife Gil, Gemma Martínez, 
Quimet Pla, Fina Rius i Pau Roca.
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Breus

Se celebraran entre el 29 i el 31 de juliol, a Vistabella del Maestrat 
(Alcalatén), a la Seu del Penyagolosa de la Universitat Jau-           
me I (UJI). Són les Jornades de la Pedra Seca i acolliran des d’una 
exposició de fotografies (de la zona de Vilafranca dels Ports) fins 
a un taller pràctic, durant tot el matí de diumenge. Entremig, les 
conferències, a càrrec de Rafael Fabregat, membre de l’associació 
cultural Grèvol, Susana Tur, tècnica en gestió i organització de re-
cursos naturals i paisatgístics, Beatriz Sáez i Juan Antonio García, 
de la UJI, i l’arqueòleg Xavier Allepuz.

VISTABELLA DEL MAESTRAT ACULL UNES JORNADES 
SOBRE LA PEDRA SECA

Si la botiga d’antiguitats de la família és tot un univers per al petit 
Adrià, el despatx del seu pare és el centre d’aquest univers, i el tresor 
més preuat de tots és un magnífic violí del segle XVIII al voltant del 
qual giren moltes històries d’aquesta novel·la de novel·les. Jo con-
fesso és una llarga carta d’amor d’una persona que ha hagut de jugar 
sol durant molts anys, entre llibres vells i secrets inconfessats; d’una 
persona que ha estimat de manera incondicional; d’una persona que 
se sent culpable d’una mort violenta, i d’una persona que no entén el 
mal que recorre la història d’Occident. Després de l’èxit internacional 
de Les veus del Pamano, amb més de cent mil exemplars venuts en 
català, 450.000 en alemany i altres xifres importants en onze llengües 
més, Jaume Cabré (Barcelona, 1947) ofereix una novel·la que és tot 
un món. El primer dia de se-
tembre ja es començarà a 
distribuir per les llibre-
ries, editada per Proa. 
El narrador i assagista 
Jaume Cabré és membre 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans i Premi 
d’Honor de les 
Lletres Ca-
talanes.

JAUME CABRÉ PUBLICA LA NOVEL·LA 
‘JO CONFESSO’, EL SETEMBRE

Sara Espígul i Mercè Arà-
nega.
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Una flama, que encara relluu, s’encen-
gué aquell dia. Ni els temps, ni la des-
memòria ni la incúria han aconseguit 
apagar-la. Era un 19 de juliol de 1411, 
festa de les Santes Escudelleres de 
fa sis-cents anys. Devia ser un dia 
dur de les calors del nostre estiu, que 
emboireguen l’horitzó, alleujades per 
alguna bufadeta de frescor davallant 
de Benifassà, encaixonat pel riu de la 
Sénia. De ben lluny, els qui tenien vis-
ta de xoriguer, distingirien el gonfanó 
i, sobre l’estendard, la poderosa tiara 

imperial, i les claus creuades, atribut 
adquirit per sant Pere del bifront Janus, 
celestial porter i amo de les claus de 
la Lluna i del Sol, per això una és de 
solar or i l’altra de lunar argent per a 
obrir temps i èpoques, edens i inferns. 
I a sota la mitja lluna del papa Benet 
XIII. No, el “Papa Luna”, denominació 
derivada de la despectiva “le Pape de 
la Lune” dels prepotents francesos.

Arribava, sota pal·lis, a unir per sem-
pre son nom i vida a Peníscola, revestit 
de mitra i capa roja i “mostrant gran 
alegria”. Convertia el Maestrat en el 
seu estat pontifici i la ciutat en un 
vaticà, que, juntament amb Avinyó i 
Roma, ha esdevingut una de les tres 
seus papals del món. Era el seu darrer 
refugi i aquell home pietós, recte, virtu-
ós, honrat, humil, intel·ligent i savi, que 
creia més en Déu que en els diners i 
el poder, se sentia segur. Havia estat 
canonge de València i l’estima i la fi-
delitat valenciana era tanta que el cap 

i casal armà una esquadra, en 1398, 
per alliberar-lo del setge a què l’havien 
sotmès a Avinyó. Els penisclans, que 
havien vist entrades de mestres de 
Montesa, no podien ni imaginar la so-
lemnitat d’aquella entrada tan excelsa, 
aquell seguici tan poblat de cardenals, 
bisbes, cubicularis, pendons, cavalls, 
cavallers, altes autoritats del Regne... 
per tal d’iniciar l’exemplar coherència 
del “tretze són tretze”.

Alfons Llorenç

Trossos 
i mossos

Luna
Peníscola

‘UNA VELLA, CONEGUDA OLOR’, EL PRIMER TEXT DE 
BENET I JORNET, OBRIRÀ LA TEMPORADA DEL TNC

Jaume Cabré
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