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«EAJ-1 Radio Barcelona, 
presenta...»

E
l vídeo no va matar l’estre-
lla de la ràdio. El pas del 
temps ha vingut a demos-
trar que The Buggles (i la se-

va famosa cançó de 1979, Video killed 
the radio star) estaven equivocats. 
Que no és veritat. Des d’aleshores 
fins avui, l’estrella de la ràdio no no-
més no ha perdut gens ni mica de la 
seva brillantor, sinó que ha arribat a 
encegar (digueu-ne opacar, digueu-
ne ocultar, digueu-ne esborrar) mol-
tes estrelles del vídeo. I aquí segueix. 
Tan contenta. Enredada a les xarxes 
socials per estendre, encara més si és 
possible, el seu camp d’influència. 
 Ja no cal ni tan sols un aparell de rà-
dio per escoltar la ràdio. Jo, per exem-
ple, l’escolto al mòbil, en directe. I la 
reescolto a internet, a altes hores. Al 
meu aire. I la sento, sobretot, al taxi, 
als diversos taxis que em porten al 

llarg del dia. (En aquest punt perme-
teu-me un parèntesi: les diferents ca-
denes haurien de plantejar-se, en al-
gun moment, l’homenatge que se’ls 
deu als taxistes com a col·laboradors 
imprescindibles. Jo vaig saber de 
l’abdicació del Rei per la ràdio d’un 
taxi. I dels atemptats de l’11-M per la 

ràdio d’un taxi. I fins i tot la notícia 
de la concessió d’un premi a la meva 
feina em va arribar a través de la rà-
dio d’un taxi. El taxista va ser el pri-
mer a felicitar-me, i la propina, més 
que generosa aquell dia).
 Ràdio Barcelona celebra ara el 
seu 90è aniversari. Amb la meva 
edat no arribo als inicis, però sí que 
arribo, per exemple, fins als anys 50 
del segle passat. I em recordo, criatu-
ra curiosa (i molt, segurament, im-
pertinent), amb tota la família, al 
voltant de l’aparell, pendents del Ra-
dioteatro dels diumenges («EAJ-1 Ra-
dio Barcelona, presenta...»); de Tam-
bor, al migdia; de Pau Pi, amb Enrique 
Casademont i Pilar Montero; d’Espe-
ranza y Estanis; de los Recortes de Pren-
sa d’Antonio Losada; de Taxi Key; i 
d’Isidro Sola, Encarna Sánchez, Ma-
rio Beut, César Ojínaga, Armando 

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

L’emissora, que ara 
celebra el seu 90è 
aniversari, va marcar els 
minuts de la meva vida

Blanch, Cecilia A. Mantua, i de tants i 
tants als quals dec que despertés una 
vocació que m’ha arribat fins avui. 
 Amb 17 anys vaig tenir l’atrevi-
ment de presentar-me a un concurs 
de rapsodes al programa La comarca 
nos visita, que s’emetia els diumen-
ges al matí. ¡I vaig guanyar! Mary 
Santpere em va entregar el premi. I 
el mestre Gerardo Esteban em va fer 
una abraçada que es repeteix cada 
vegada que me’n recordo d’aquell 
Estudi Toreski, als baixos de Casp, 
número 6. 
 La meva felicitació a Ràdio Bar-
celona pels seus 90 anys concilia 
l’homenatge als de llavors i l’aplau-
diment als d’ara. I els abraço a tots 
amb tanta gratitud com enveja. Per-
què la seva feina va marcar, i enca-
ra segueix marcant, els minuts de la 
meva vida. H

puntesa

Abel Folk adapta ‘L’última 
trobada’ de Sándor Márai 
3L’obra és el retorn a escena de Rosa Novell després d’una greu malaltia
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«S
i un amic et traeix i 
tu intentes venjar-te 
és que la vostra amis-
tat no és verdadera». 

La màxima, explica Abel Folk, sinte-
titza L’última trobada, la novel·la de 
Sándor Márai (1900-1989) que, a 
partir de l’adaptació teatral de 
Christopher Hampton, ha portat a 
escena Folk, també protagonista. 
«Si féssim cas dels postulats de 
Márai tots seríem més feliços», 
postil·la. El muntatge suposa l’emo-
tiu retorn als escenaris de l’actriu 
Rosa Novell, després d’una «malal-
tia molt greu», segons les seves prò-
pies paraules, que l’ha deixat cega. 
L’actor de doblatge Jordi Brau com-
pleta l’elenc d’una obra que relata 
el retrobament de dos vells amics 
de joventut, Henrik (Folk) i Konrad 
(Brau), 41 després de l’esdeveni-
ment que va canviar la seva vida. 
Konrad va fugir sense donar més ex-
plicacions. S’estrena avui al Teatre 
Romea.
 L’escriptor i periodista hongarès 
dibuixa, segons Abel Folk, un trian-
gle amorós entre tres amics, marcat 
pel desconcert i el dolor per la traï-
ció, que dóna pas a una reflexió so-
bre les debilitats de l’ésser humà. 
L’amistat, la passió, la reconciliació, 
el perdó, l’honor... apareixen en un 
text que inclou també un secret, una 
pregunta vital que Henrik vol resol-
dre abans de morir i que introdueix 
un ingredient de thriller molt seduc-
tor per al públic. 
       Márai em recorda Txékhov. Es-
criu sobre passions sense compo-

nents melodramàtics però amb una 
gran precisió i esquivant la part fà-
cil de les relacions humanes», sosté 
l’actor i director. Segons la seva opi-
nió, l’obra aborda un conflicte que 
si s’hagués resolt en el moment hau-

ria acabat en tragèdia. Però el temps, 
les quatre dècades transcorregudes, 
permet al protagonista afrontar la 
cita amb el dolor diluït i les ferides ci-
catritzades. Des de la calma, encara 
que amb un pòsit de dolor –«les bra-

ses continuen allà després del foc»–, 
i des de la ironia i el sarcasme. «La dis-
tància temporal capacita el protago-
nista a riure’s del seu patiment», afe-
geix el director, que ha volgut trans-
metre en la seva adaptació l’«emoció 

eSTReNA AL TeATRe RomeA molt serena» que va sentir quan va 
llegir la novel·la per primera vega-
da. En el seu muntatge, Abel Folk 
trenca la quarta paret i potencia la 
idea que som «davant d’una repre-
sentació, no d’una imitació de la re-
alitat». 
            
AMISTAT ENTRE HOMES / «Molt  i l -
lusionada» amb el seu retorn als es-
cenaris, Rosa Novell assumeix el pa-
per de Nini, la majordoma i antiga 
mainadera de Henrik. A l’actriu, que 
va protagonitzar La dona justa del 
mateix autor, la sedueix el retrat 
que fa Sándor Márai de l’amistat en-
tre homes: «Em sembla fascinant 
l’amor entre ells i envers la mateixa 
dona. Dues maneres d’estimar que 
funcionen i alhora fan mal». També 
subratlla Novell el context de canvi 
de «final d’una època i d’una ètica» 
viscut per l’autor (nascut en una fa-

mília burgesa, va viure molts anys 
d’exili i va acabar suïcidant-se a la 
ciutat de San Diego, als Estats Units) 
i traslladat a l’obra. 
 L ’ acc ió ,  que  t ranscorre  a 
Hongria, entre els segles XIX i XX, i 
amb les dues guerres mundials com 
a fons, se situa en un decadent cas-
tell de caça, que abans va ser escena-
ri d’elegants vetllades. Allà es pre-
senta Konrad i té lloc el duel final 
a la recerca d’una veritat allibera-
dora. Un duel carregat, segons Abel 
Folk, de grans reflexions amb les 
quals s’identifica totalment. Com 
la que diu que «val la pena viure in-
tensament una gran passió encara 
que ens faci patir». H

33 Rosa Novell i Abel Folk, en una de les escenes de ‘L’última trobada’. 
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L’escriptor i periodista 
hongarès relata el 
retrobament de dos 
amics després de 41 
anys de separació

Amb la peça, el director 
diu que vol transmetre 
l’«emoció molt serena» 
que va sentir quan va 
llegir la novel·la


