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Lluita cos a cos  
entre teatre i literatura

idoni per portar a un escenari. El 
dramaturg Christopher Hampton 
en va fer l’adaptació per a glòria de 
Jeremy Irons i es va centrar en el 
clímax de l’incident. Però el seu 
marcat to discursiu, a un pas de la 
reflexió disfressada de literatura de 
Musil, és la seva feblesa dramàtica 
més destacable.  

Trencar la quarta paret 
Abel Folk, conscient d’aquesta de-
bilitat, envaeix el text amb acota-
cions brechtianes, tan efectives 
com una mica forçades, per fer-lo 
més atractiu de cara al públic. L’ex-
periment funciona –encara que ex-
hibeixi sense embuts les seves in-
tencions– i deixa més espai perquè 
es llueixin Folk –productor, direc-
tor i protagonista– i Rosa Novell.  

El paper de Jordi Brau és tan se-
cundari i silent que és difícil de 
ponderar, però els excursos regalen 
a Novell uns preciosos minuts per a 
ella sola. I són les seves intervenci-
ons, menys encotillades per la lite-
ratura, les més fresques i pròximes. 
La seva dissertació sobre la Polo-
naise-Fantasie, op. 61 de Chopin és 
un dels moments més especials de 
la funció. Abel Folk es llueix com a 
actor, tant com el disseny d’il·lumi-
nació creat per Paco Azorín.e

Rosa Novell, en el seu retorn als escenaris, amb Abel Folk. ACN

‘L’última trobada’ TEATRE ROMEA  
227 D’OCTUBRE 

El títol original de la no-
vel·la de Sándor Márai 
és una cosa com Fins 
que s’apagui l’espelma. 
En alemany es va tradu-

ir com Les brases, el títol també 
adoptat per la versió anglesa. Pot-
ser descriu millor la pulsió interna 
del text que el descriptiu L’última 
trobada usat en les edicions catala-
na i castellana. Perquè l’important 
és aquest caliu que només necessi-
ta un lleu alè per fer encendre, de 
nou, el foc de les passions que ali-
mentaven el triangle entre dos 
amics i la dona que va entrar en les 
seves vides. Quaranta anys de sepa-
ració i una tarda-nit per respondre 
a totes les preguntes que van que-
dar en l’aire després de la sobtada 
desaparició d’un dels homes.  

L’esplèndid llibre de Márai 
–amb el to crepuscular de tots els 
bons autors nascuts a l’Imperi Aus-
trohongarès– no és el material més 
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Els Extremoduro fan cantar  
tot el Palau Sant Jordi

Roberto Iniesta, el líder d’Extremoduro, durant 
el concert al Palau Sant Jordi. CRISTINA CALDERER

més intensos d’una primera part 
amb massa pausa entre cançons 
i amb una reacció si més no curi-
osa: abans de tocar un tema inè-
dit, Canta la rana, Iniesta va de-
manar que la gent no l’enregistrés 
amb el mòbil. “Apagueu els putos 
mòbils”, va cridar. Si li van fer cas 
o no ja es veurà a les xarxes. 

Més de cara a barraca van anar 
en el segon bloc, amb So payaso, 
Salir i ¡Qué borde era mi valle! 
confirmant que el poder d’Extre-
moduro és el vincle indestructi-
ble que les cançons han establert 
amb el públic. Toquen amb més 
seguretat que mai, sense marge 
per a sorpreses que a vegades 
eren desagradables, potser per-
què un dia Iniesta va entendre el 
poder de les seves cançons.e

16.000 persones vibren amb el grup de Robe Iniesta
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Mòbils 
Iniesta va 
demanar que 
el públic no 
gravés un  
tema nou

Robe Iniesta cantava fa 
divuit anys que ja li ana-
va bé sent una “estrella 
petitona, però ferma”. 
Avui el líder d’Extremo-

duro continua sent una veu ferma, 
la més poderosa del rock espanyol, 
però el seu abast ha crescut tant que 
ja no sorprèn que, com va passar 
ahir, exhaureixi totes les localitats 
al Palau Sant Jordi (16.000 perso-
nes), en un dels últims concerts de 
la gira del disc Para todos los públi-
cos. Tots potser no, però gairebé, 
perquè els Extremoduro apleguen 
adolescents i gent que passa dels 40, 
i tant homes com dones: públic que 
fa més de vint anys ja escoltava la 
poètica salvatge de Jesucristo Gar-
cía convivint amb les noves genera-
cions que han connectat amb el rock 
existencial de Poema sobrecogido.  

Com ha passat en la resta de la gi-
ra, els Extremoduro van dividir el 
concert en dues parts, però sempre 
amb la mateixa posada en escena: 
una imatge portuària amb dues tor-
res a banda i banda d’un escenari si-
tuat de manera que deixava molt es-
pai per al públic a la pista. Iniesta i 
el guitarrista Iñaki Antón Uoho es 
van repartir el protagonisme des del 
primer minut i la gent no va necessi-
tar cap consigna per corejar Sol de 
invierno o peces de l’últim disc com 
Locura transitoria (que Iniesta va 
reconèixer que no sap ben bé de què 
va). Perquè sobretot es tracta d’això, 
de cantar versos que més que torna-
des són paraules que remenen els 
budells, com les de Buscando una lu-
na, la balada Si te vas... i Dulce intro-
ducción al caos, tres dels moments 
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