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CRISTINA CALDERER / ARA

Un moment de l’actuació de la banda al Palau Sant Jordi

L’última trobada

Versió i direcció: Abel Folk
Lloc i data: Teatre Romea
(28/X/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Com s’ha informat, L’última
trobada és un text teatral de
Christopher Hampton basat
en la novel·la de Sándor Má-
rai. La versió que s’acaba d’es-
trenar és, també, d’Abel Folk,
figura capital d’un espectacle
on l’actor i director juraria
que té la presència escènica
mésdestacada i constant de to-
ta la seva carrera.
Vestit per Maria Araujo a

l’estil dels anys trenta del se-
gle passat, quan la moda
burgesa aconsellava una roba
folgadíssima, Abel Folk s’ins-
tal·la en l’ànim de l’interro-
gador més àvid però, alhora,
més prudent per tal d’evitar
que el seu amic es negui a
respondre. Entre d’altres fets
que en els vells temps havien
implicat la parella amical,
Henrik mira de saber si Kon-
rad va voler assassinar-lo
durant una cacera en la qual
havien participat tots dos, i
fins a quin punt l’a-
nimadversió del caçador tam-
bé s’agreujava pel fet que s’alli-
tés amb Krisztina, la seva
dona. El més interessant de
L’última trobada és resseguir

el dolorós itinerari interior
del protagonista i comprovar
les subtileses amb què l’actor
sap manifestar tot un enfilall
demutacions des que enregis-
tra la seva inicial imolt contin-
guda indignació.
La interpretació d’Abel

Folk és esplèndida des de tots
els seus registres emocionals,
de la ira a la tristesa, del recel
a la serenor... L’actor no no-
mésdibuixa ambmolta convic-
ció el personatge amb tota la
seva riquesa de matisos, sinó
que, com a màxima autoritat
de l’empresa artística mostra
algunes interioritats del joc
teatral i dirigeix la il·lumina-
ció a la vista del públic o fa in-
tervenir en escena alguns sub-
alterns ocults entre caixes. La
seva acurada direcció només
té un punt feble: l’exagerat en-
carcarament de Jordi Brau
(Konrad) que pràcticament in-
tervé amb monosíl·labs, la
qual cosa no li hauria d’impe-
dir algun moviment al llarg de
l’interrogatori.
Com a esposa de Henrik,

RosaNovell, que ja havia actu-
at a La dona justa, un altra his-
tòria de SándorMárai, té dues
breus aparicions, demostrant
un coratge exemplar en lluitar
contra la seva ceguesa, una ac-
titud que l’altra nit va ser rebu-
da amb unesmerescudes, llar-
gues i càlides ovacions, expres-
sió dels millors bons desitjos
per l’estimada actriu.c

Extremoduro

Lloc i data: Palau Sant Jordi
(1/XI/2014)

RAMON SÚRIO

Extremoduro està arribant al fi-
nal de la seva gira per la pell de
brau a llaor de multituds i Bar-
celona no va ser una excepció. El
grup que lidera el carismàtic Ro-
be Iniesta va venir a presentar el
seu últim disc, Para todos los pú-
blicos. És un títol molt encertat
que reflecteix la transversalitat
dels seus seguidors, entre els
quals hi ha un bon nombre de no-
ies. I és que, encara que se’ls enca-
selli en l’estereotip heavy, les can-
çons de Robe no estan tan lluny
de les de Kiko Veneno o Sabina.
Això en el fons, perquè en la for-
ma sí que estan influïts pel hard
rock, un estil que domina a la per-
fecció el seu guitarra solista Iñaki
Antón.
Si bé la música del grup, refor-

çat amb dos músics per a l’ocasió,
es pot qualificar de dura, en cap
cas no és extrema, més aviat líri-
ca, enun espectaclemesurat al de-
tall que converteix l’escenari en
unmoll de càrrega ple de conteni-
dors. D’un en sorgeix el grup al
principi del concert, dividit en du-
es parts, que va superar les tres
hores. En la primera deixen espai
per als moments intimistes, amb
cançons d’amor, de tipus baladís-
tic, com Si te vas, o més explíci-

tes, com Locura transitoria. I fins
i tot estrenen un tema, Canta la
rana, en què es veuen encenedors
a la manera antiga, encara que
qualsevol s’atreveix a utilitzar el
mòbil després de demanar Robe
que no el gravessin, i després, ve-
ient el cas omís que alguns li fe-
ien, reblar amb un irat “apagueu
els putos telèfons, hòstia!”. Des-
prés va ser més amable i fins i tot
va parlar en català.

En la segona part van posar tota
la carn a la graella i es va convertir
en una apoteosi, des de Jesucristo
García i continuant amb Pedrá, So
payaso, Standby, Salir o Puta, bar-
rejant poesia de carrer amb remo-
lins de distorsió, veu d’aiguardent
i tots els trucs apresos dels seus he-
rois de la guitarra. Per si tot això
fos poc encara faltava el bis, rema-
tat amb el Rockin’ all over the
world de John Fogerty.c


