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La gran nit  
de Folk i Novell
CRÒNICA El director triomfa amb Sándor 
Márai i l’actriu emociona en la seva reaparició

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Nit d’emocions i somnis complerts. 
El Romea va vibrar amb l’estrena de 
L’ultima trobada de Sándor Márai, 
adaptada i dirigida per Abel Folk, a 
la vegada protagonista del muntat-
ge. L’actor i director ha aconseguit 
recrear amb fidelitat l’essència del 
text de l’escriptor hongarès. Ell va 
ser el gran protagonista de la premi-
ère  juntament amb una hipnòtica i 
valenta Rosa Novell, que va tornar 
als escenaris després de superar una 
malaltia molt greu que l’ha deixat 
sense visió. L’actriu es va enfrontar a 
la intensa recreació del seu curt pa-
per amb grandesa interpretativa i 

una impecable dicció. Jordi Brau va 
completar un elenc de primera.
 Novell va ser llargament aclama-
da, sola i juntament amb els seus 
companys, amb el públic en peu al 
final de la funció fins al punt que, 
amb els ulls humitejats, li va resul-
tar difícil contenir l’emoció. Des 
d’una aparent fragilitat va acredi-
tar el seu domini de l’escena ja fos 
asseguda, dreta o acompanyada en 
el seu recorregut per l’escenari. Va 
ser una més que convincent Niní, la 
majordoma i mainadera d’Henrik 
(Abel Folk). En el passatge descriptiu 
de la Polonesa de Chopin, creat espe-
cialment per a ella, es va guanyar a 
pols els càlids aplaudiments de la sa-

la. Però el més que merescut home-
natge a la carismàtica intèrpret no 
pot deixar de banda la bona resolu-
ció d’aquesta producció, que narra 
la història del retrobament de dos 
amics 41 anys després que se sepa-
ressin bruscament deixant en l’aire 
un secret misteri i una pregunta que 
Henrik (Folk) vol resoldre per trobar 
en la resposta la força alliberadora 
que li permeti morir tranquil.
 Ell no s’ha mogut del seu cas-
tell d’Hongria, mentre que Konrad 
(Brau) va fugir dels seus fantasmes 
refugiant-se a Singapur. Folk es bui-
da amb els seus monòlegs, però Brau 
li dóna una expressiva rèplica. En el 
relat emergeix la que va ser l’esposa 
d’Henrik, que va morir fa temps. És 
l’element clau del triangle amorós 
que centra la història i les seves con-
seqüències. 
 La traïció, la passió, la conspira-
ció i l’honor apareixen en aquest in-
quietant thriller. Folk (superb) l’en-
certa en el tractament d’aquesta 
reflexió, plena de sentiments i pas-
sions, sobre l’amistat i la naturalesa 
humana. Potser li sobren, per inne-
cessàries, algunes apel·lacions al pú-
blic que en cap cas desvirtuen la se-
va gran feina. H33Rosa Novell, Abel Folk (esquerra) i Jordi Brau.

JORDI FOLK 

ESTRENA A TEMPORADA ALTA

(àlter ego de l’autor) torna a Viena 
per retrobar-se 20 anys després amb 
un grup de vells amics bohemis en 
un sopar després del suïcidi i enter-
rament de Joana. « Se n‘adona que  
aquestes persones no són res més 
que cadàvers artístics, es confor-
men amb ser succedanis i establei-
xen relacions polítiques poc correc-
tes», explica el director. 
 L’implacable fuet de Bernhard 

El prestigiós director polonès Krys-
tian Lupa torna a Temporada Alta 
amb Tala, una de les novel·les més 
polèmiques del «vampir» Thomas 
Bernard, com defineix el mateix 
Lupa un autor que el té atrapat. 
«Em costa escapar-me de les se-
ves urpes. Sempre descobreixo 
detalls nous quan rellegeixo els 
seus textos», afirma. Després de 
dur a escena Extinció (la seva me-
morable i maratoniana, ¡7 hores!, 
carta de presentació a Catalunya 
el 2002), Ritter, Dene, Voss i El forn de 
calç, ara ha posat fil a l’agulla amb 
una de les obres «més peculiars» 
del franctirador austríac. Els trets 
són aquesta vegada contra els ar-
tistes que «perden la independèn-
cia i es prostitueixen en el seu camí 
artístic», sosté el creador polonès, 
un dels grans referents de l’esce-
na europea. 
 Estrenada fa tot just 10 dies a 
Polònia, Tala (Holsfälle) arriba di-
vendres que ve i dissabte a El Ca-
nal amb una altra llarguíssima po-
sada en escena –quatre hores– que 
el creador justifica: «No és la meva 
intenció fer espectacles tan llargs, 
però no em puc imaginar cap trans-
formació humana en menys temps. 
L’obra dura el temps necessari per 
aconseguir explicar-la».  
 Escrita el 1984, Tala explica un 
«gran escàndol» que va ocórrer a 
Viena al voltant del cercle artístic 

del compositor i guru Gerhard Lam-
persberg (Auersbergern a la ficció), 
al qual el mateix Bernhard va per-
tànyer fins a abandonar-lo al con-
siderar que havien perdut el camí 
de l’art. Només va tornar a trobar-se 
amb ells després del suïcidi d’una de 
les integrants i amiga seva: l’actriu i 
ballarina Joana Thul, de nom real El-
friede Slukal. 
 A l’obra, Thomas, un escriptor 
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Lupa torna a Bernhard
El prestigiós director polonès adapta la polèmica novel·la ‘Tala’ H Al llibre, l’autor 
carrega contra els artistes burgesos que «perden la independència i es prostitueixen» 

33 Maratonià  8Escena de ‘Tala’, un muntatge de quatre hores amb el qual Lupa torna a Temporada Alta.

«No tinc la intenció 
de fer muntatges 
tan llargs. Dura el 
que cal», assegura 
el director

torna a atiar la burgesia vienesa, 
les seves màscares, esnobisme i va-
nitat, centrant-se en aquesta oca-
sió en aquests artistes talats (d’aquí 
el títol de l’obra), comprats per l’Es-
tat-societat. No és el cas de Lupa, as-
segura, que combat l’establishment 
portant a escena aquesta «bom-
ba de Bernhard perquè exploti». 
La novel·la va esclatar també al seu 
dia i va aconseguir una enorme pu-
blicitat quan Lampersberg es va re-
conèixer en el personatge d’Auser-
berger i va demandar Bernhard 
per difamació. 

Present i passat  

Lupa explica que aquell sopar ar-
tístic, «amb un excés d’alcohol, va 
resultar catastròfic. Tots, dins el 
seu cap, se sentien culpables de la 
mort de la dona, encara que no ho 
volien reconèixer». Un elenc de 13 
actors encapçalat per Piotr Skiba 
interpreta la història, que entre-
llaça present i passat. «El record 
de Joana, per a la qual Bernhard 
va escriure algunes peces curtes, 
entra en el present», avança Lupa, 
que ha concebut una escenografia 
amb un gran cub transparent gira-
tori amb quatre espais.  
 El director polonès va impartir 
dilluns la lliçó inaugural del curs 
acadèmic de l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Va animar el jove au-
ditori a «no tenir por d’imitar els al-
tres». «Un jove artista no és capaç 
d’inspirar-se en si mateix i ha de 
buscar la inspiració en altres. Ai-
xò els provoca estats de depres-
sió i pànic». Lupa també ha passat 
per les seves pors, com quan va pre-
sentar a Barcelona Extinció. «Temia 
com la rebria el públic català. Eren 
set hores, i amb un monòleg de 40 
minuts al principi». I ¡en polonès! 
«Va ser un xoc eufòric que reaccio-
nessin amb tant entusiasme». H


