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Robin Williamson 
per partida doble
CRÒNICA El geni de la Incredible String Band 
va cantar en dues sessions al Jamboree 

LUIS TROQUEL
BARCELONA

¿Segueix estant de moda el folk pop? 
Bé, quan pujava com l’espuma, fa 
cinc anys, només un centenar d’es-
pectadors van anar a la primera actu-
ació a Barcelona en solitari d’un dels 
seus indiscutibles i més inspirats pi-
oners: l’escocès Robin Williamson. I 
no gaire més gent va anar a veure’l 
dissabte, repartida entre les dues ses-
sions habituals de la sala Jamboree. 
 Formava part del festival Barna-
sants, encara que qualsevol que s’hi 
hagués passat per casualitat l’hauria 
pres per un folk singer de pub. La ver-
sió contemporània de l’ancestral jo-
glar que sempre ha reivindicat.  Con-
sumat multiinstrumentista, es va 
acompanyar només de la seva guitar-
ra i un bombo amb pedal. Sense ar-
pa i amb la seva barba de bard acaba-

da d’afaitar. Va eludir el repertori del 
grup amb què va deixar empremta 
en la història, la llegendària Incredi-
ble String Band. Però la seva aura de 
misteri i somni segueix viva en la can-
çó que dóna títol al seu últim disc, Lo-
ve will remain, dedicada en les dues ac-
tuacions a la seva dona. Dues sessions 
similars, en alguns moments besso-
nes, però mai idèntiques. 

VELL ‘HIPPY’ / Va dedicar la vella For 
three of us al seu company generacio-
nal Bert Jansch, de Pentagle, nascut 
com ell el novembre de 1943 i desapa-
regut fa poc. Va fer broma sobre el seu 
aspecte de vell hippy, explicant que fa 
poc el van confondre amb el difunt 
Jerry García. Va versionar Elvis i 
Dylan, i va demostrar ser de la matei-
xa raça de figures úniques amb la se-
va dolça i infatigable veu. Etern. H 

33Robin Williamson, a l’escenari del Jamboree, dissabte.
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‘Habemus’ Enric VIIII
CRÒNICA Rakatá alliçona i entreté amb les aventures del rei

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

E
n aquests dies d’Habemus 
Papam, el poder de l’Esglé-
sia sobrevola també la pla-
tea del Barts en l’Enrique  

VIII shakespearià que ha muntat la 
companyia Rakatá Fundación Siglo 
de Oro. Des dels acords d’un òrgan 
que apareix sobre l’escenografia  
–un encert del muntatge– fins al re-
pertori d’intrigues i traïcions de les 
hipòcrites autoritats eclesiàstiques 
–particularment del cardenal Wol-
sey (Jesús Fuente)– que marca la tra-
ma. És la primera vegada que el text 
es representa a Espanya i ho fa amb 
un espectacle estrenat amb gran 
èxit al Globe londinenc, en l’olimpí-
ada cultural. 
 Aquests són, d’entrada, dos mè-

rits de Rakatá, als quals s’uneix un 
elenc de 14 actors que mostra en-
trega, ritme i claredat expositiva en 
una peça que abraça només un tros 
de la monumental història del mo-
narca: el que dóna origen al cisma 
amb l’Església catòlica per la irrup-
ció al seu llit d’Ana Bolena i el repu-
di de Caterina d’Aragó. 
 
GRAN CATERINA /L’espanyola no no-
més recupera la rellevància i la dig-
nitat que les versions britàniques li 
neguen per la seva condició d’estran-
gera, sinó que s’erigeix en el perso-
natge més humà i més ben interpre-
tat, per part d’una Elena González 
desbordant d’emoció. Seva és l’esce-
na més reeixida, el baptisme d’Isabel 
que s’alterna en paral·lel amb la seva 
agonia. La seva rival, la trepa Bolena 

(Sara Moraleda), conquista la platea 
i el rei amb un ball seductor, poca co-
sa més, mentre Fernando Gil com-
pon un Enric VIII vel·leïtós, arrogant 
i sense ànima, titella dels seus conse-
llers i de la seva libido. 
 La senzilla escenografia recrea el 
teatre del Globe, i pel que fa al vestu-
ari, escàs de recursos, ja va posar el 
crit al cel el productor i actor Rodri-
go Arribas. Van demanar ajuda a la 
Compañía Nacional de Teatro Clási-
co, que en té un hangar ple, va dir Ar-
ribas, i l’hi van denegar. En el mun-
tatge sobren els molestos llums so-
bre la platea, i a la nova sala Barts li 
falta desnivell al pati de butaques. 
Amb un cap al davant, és fàcil per-
dre’s la decapitació del pobre Buc-
kingham. Així les gastava Enric VIII i 
així ho expliquen els de Rakatá. H33Elena González (Caterina d’Aragó) i Fernando Gil (Enric VIII).

RAKATÁ


