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wSónar, el festival de música electrònica de Barcelona, ha
obert un procés de selecció en línia en què busca bessons i
bessones idèntics més grans de 18 anys. La parella escollida
serà la imatge de la campanya promocional del 2015, junta-
ment amb les famoses bessones paranormals que van protago-
nitzar la gràfica del festival fa quinze anys. Les parelles tenen
fins el dia 31 per participar i, si no són les escollides, podran
entrar en la selecció de l’elenc de figurants. / Redacció

wL’escriptor valencià Santiago Posteguillo va obtenir ahir el
II premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino en reco-
neixement al conjunt de la seva obra. Posteguillo, autor de
dues trilogies ambientades a l’època romana, rebrà el guardó,
atorgat per unanimitat del jurat, al llarg de la segona edició
de la trobada Barcelona Novel·la Històrica, que se celebra del
17 al 22 de novembre./ Redacció

wLa novel·la guanyadora del premi Nèstor Luján 2014 és La
rosa entre els llops, de l’escriptor barceloní Joaquim Molina.
Una història d’aventures ambientada a l’edat mitjana catalana
que uneix tota una varietat de personatges. Monjos soldat,
almogàvers, senyors feudals i dones intrigants es troben a les
pàgines d’aquesta primera incursió de l’autor, traductor i pro-
fessor d’idiomes, en el món literari./ Redacció

wL’onzena edició del Festi-
val de Cinema i Drets Hu-
mans de Barcelona ahir va
engegar amb un plat fort: la
videoconferència amb el
fundador de Wikileaks, Ju-
lian Assange. A més de la
reaparició de l’australià, el
festival presenta més de 120
obres, relacionades amb el
tema de conscienciació soci-
al, estrenades en festivals
com els de Cannes, Berlín o
Toronto./ Redacció

Assangepresenta el
festival de cinema
dedrets humans
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‘La rosa entre els llops’ guanya
el premiNèstorLujánd’enguany

Rosa Novell i Abel Folk en una escena de L’última trobada, al Romea
JORDI FOLK
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Abel Folk porta al Romea ‘L’última trobada’, de SándorMárai, que
suposa el retorn al teatre de RosaNovell després d’una greumalaltia

Retrobament final
JUSTO BARRANCO

Barcelona

D
oble retrobament
al teatre Romea. El
primer, el retroba-
ment, després de
41 anys, dels dos

protagonistes de L’última troba-
da, la gran novel·la de l’escriptor
hongarès Sándor Márai. Una
història d’amistat, traïció i perdó
que Abel Folk porta a l’escenari
com a actor i director. El segon, el
retrobament del públic amb l’ac-
triu Rosa Novell (Barcelona,
1953) després de superar una du-
ra malaltia. “Estic molt contenta
de formar part de l’espectacle. Ja
coneixia Sándor Márai (va prota-
gonitzar al teatre la seva obra La

dona justa) i és un autor que dóna
molt als actors. Quan m’ho van
proposar no vaig dubtar gens, per-
què a més volia tornar a l’escena-
ri com fos després d’una malaltia
greu. Ja gairebé hi sóc. I estic
molt contenta. La companyia em
fa sentir molt bé i tornar al Ro-
mea em fa moltíssima il·lusió, és
com tornar a casa”, va afirmar
ahir amb una serenitat enorme
l’actriu, que a causa de la malaltia
ha quedat cega.
Novell dóna vida aL’última tro-

bada –que es representarà des
d’aquest dissabte i fins al 25 de no-
vembre al Romea– a la Nini, un
personatge fonamental per al pro-
tagonista, en Henrik, encarnat
per Abel Folk: va ser la seva dida
i, moltes dècades després, conti-

nua vivint amb ell i donant-li for-
ça, ara com a majordoma. Un
Henrik que a l’obra, ja prop del
final de la vida, viu per fi el retro-
bament que fa quatre dècades
que espera, des que el seu insepa-
rable amic Konrad (Jordi Brau)
va marxar del país sense aco-
miadar-se. Una trobada en què
recordaranmoltes coses, especial-
ment, una dona. I on en Henrik
intentarà aclarir la pregunta de la
seva vida.
Perquè tots en tenim una, diu

Folk (Montesquiu, 1959), que ex-
plica que va llegir fa anys L’últi-
ma trobada i que li va causar una
gran impressió. “Em vaig sentir
identificat amb els dos personat-
ges principals i, si hagués tingut
el talent, hauria escrit algun dia
una cosa semblant”. Per això,
prossegueix, quan va saber que
ChristopherHampton havia con-
vertit la novel·la en teatre a Lon-
dres ambJeremy Irons comapro-
tagonista va voler muntar-la a
Barcelona, i es va arriscar a copro-
duir-la ell mateix amb el Grup
Focus.
“Márai em recorda Txékhov,

parla d’un final d’època, del final
d’un imperi, i a més escriu sobre
passions humanes i sentiments
sense cap componentmelodramà-
tic, amb gran precisió i sense bus-
car la part fàcil de les relacions
humanes. Parla d’un triangle amo-
rós, el conflicte del qual, si s’ha-
gués resolt immediatament, hau-
ria provocat una tragèdia. Però
Márai té l’astúcia de separar les
conseqüències 41 anys, quan el
temps ja ha fet molta feina. A
més, ell, que va ser víctima del
seu temps, de les guerres mundi-
als i el règim comunista honga-
rès, fins al punt d’haver d’exiliar-
se, contextualitza la trobada dels
amics durant la Segona Guerra
Mundial. Crec que no és una coin-
cidència en una funció que parla
d’amistat, perdó i reconciliació”.
Una funció que Folk ha volgut

acostar molt al públic i per això
recomana arribar aviat: abans de
començar es podrà veure “la cui-
na de l’espectacle”.c


