ENTREVISTA

HENNA

Henna vindran acompanyades, en primícia,

per la seva banda.

El duet més encisador
Henna són l’Ana i la Gemma, dues noies
de Barcelona però amb una relació
ben estreta amb el Masnou. Molts de
vosaltres les coneixereu per la seva
participació en el programa musical de
TV3 Oh Happy Day, en què grups vocals i
corals d’arreu de Catalunya competeixen
interpretant cançons per convèncer
el jurat del programa. El duet Henna
actuarà el dia del pregó i, per a una
d’elles, no serà el primer cop.
Perquè el nom de Henna?
Volíem trobar una paraula
senzilla, que ens evoqués coses nostres, pròpies del que
fem, del nostre estil. El nom
de Henna ens transmet exotisme, calidesa... La henna et
dibuixa a la pell d’una manera molt subtil, es fusiona amb
la pell com es fusionen les
nostres veus. Volíem evocar
aquesta sensació amb el nom.
Quant de temps fa que canteu juntes? La connexió i la
complicitat entre vosaltres es
transmet dalt de l’escenari.
Com ho aconseguiu?
Ens vam conèixer fa tres anys,
ja (com passa el temps!), i des
del primer dia vam començar
a cantar juntes. Tenim una
molt bona amiga en comú
que volia que li cantéssim una
cançó per al seu casament i
això vam fer! La connexió va
ser molt forta entre les dues,
potser pel nostre moment
vital o perquè sentíem la música d’una manera molt semblant, honesta, profunda…
A la gent li va agradar molt i

va començar a créixer en nosaltres, d’una manera molt
casual —com tot el que passa a Henna—, la creença que
nosaltres podíem gaudir molt
cantant juntes i fer gaudir el
públic. Així, doncs, vam decidir emprendre un projecte
musical, a poc a poc, sense
pressa.
Coneixeu el Masnou?
Ana: Si, jo ho conec de fa molt
de temps. Vaig treballar de socorrista a la platja durant cinc
estius, i quins estius! Sovint
jugo a voleibol a Ocata i he
tingut la gran oportunitat de
participar en espectacles culturals increïbles, com són el
musical de Grease de la Companyia de la Bibiana Morales
o el pregó de la Festa Major
dels darrers dos anys. He viscut moltes coses de tot tipus
en aquest poble, me l’estimo
molt.
Gemma: A mi també m’agrada molt el Masnou, la platja, l’ambient d’estiu, és molt
agradable. Recentment, amb
Henna hem vingut plegades

CEDIDA

a participar d’un espectacle
a Ca n’Humet. Ens hi sentim
com a casa.
Quin repertori teniu previst
oferir als ciutadans del Masnou per a la Festa Major?
Normalment ens apropem
molt a temes soul, rock, blues… ens sentim molt còmodes en aquest registre. Aquesta vegada oferirem els temes
que vam cantar a la darrera
edició de l’Oh Happy Day,
però els portarem al nostre
terreny (riures). Així, doncs,
es pot dir que mostrarem les
dues vessants de Henna, i a
veure quina agrada més al
públic! Aquest cop, ens acompanya en primícia la nostra
banda, estem molt contentes
d’haver fet aquest pas endavant i poder comptar amb ells
a partir d’ara.
Juntes sumeu. Què sentiu
quan connecteu alhora amb
el públic?
Quan cantem ho fem les dues
amb el cor, posant davant del
públic el que hi ha. Respirem

“Oferirem temes
que vam cantar
a la darrera
edició de l’Oh
Happy Day, però
els portarem al
nostre terreny”

plegades i ens escoltem per
poder crear una harmonia
que arribi també al cor del
públic. Les nostres veus i personalitats són diferents, i això
també volem manifestar-ho
mantenint sempre la nostra
essència individual. Creiem
que això també suma. El que
fem ho fem per al públic i
quan aconseguim transmetre-ho és realment màgic per
a nosaltres.
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