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Nit de nostàlgia indie 
CRÒNICA Los Fresones Rebeldes van portar la seva reunió a l’Apolo

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA 

Gairebé una dècada i mitja després 
d’una separació per problemes ba-
nals, Los Fresones Rebeldes, icona 
del pop indie dels 90, han tornat als 
escenaris i trobat un públic desitjós 
de corejar a crits els seus vells hits 
amb filiació punk i ie-ie. Dissabte, 
l’Apolo estava notablement poblat 
per nostàlgics d’aquells temps d’ex-
plosió alternativa, de xapes, soroll i 
primers festivals.
 La banda va donar mostres d’en-

tusiasme en diverses ocasions per 
la gran afluència de públic, però, so-
bretot, es va dedicar a encadenar, 
sense descans, petites dianes pop de 
només aparent ingenuïtat; quantes 
ruptures en aquest repertori. Van 
arrencar amb Quiero saber, una de les 
seves primeres cançons, ben puntu-
ada al Casiotone per Miguel, que no 
sempre pot actuar per les seves obli-
gacions familiars i laborals, però dis-
sabte hi va ser.
 Amb Déjame en paz, encara més 
agitada, només va semblar créixer 

l’entusiasme del públic. «Estem tots 
molt contents, ¿no?», va dir Felipe, 
guitarrista i compositor principal, 
abans d’atacar una altra cançó in-
tensa: Sinolo (Vas a decir). Inés, voca-
lista principal, manté la veu aguda, 
dolça però aguerrida, dels 90. 
 Temes com Algo hay, Esa chispa 
(«creo que voy a dejarte / ya no siento 
lo mismo / yo queiro encontrar esa chis-
pa / yo queiro que me quieras un poco»), 
la surfera El mensajero del verano, El 
Talgo del amor, ¿Tienes novia? i La ino-
cente van mantenir alt el nivell d’ex-

citació general, però el deliri verda-
der encara havia d’arribar.
 Es va convidar Eugenia, part de la 
seva primera alineació, a pujar a l’es-
cenari en principi per a una cançó. 
En va ser alguna més. Però aquesta 
primera no era qualsevol cançó, no: 
era el seu èxit entre èxits Al amanecer, 
amb la qual es va formar a l’Apolo un 
mosh gairebé igual al del més radi-
cal concert punk. Empentes, punys 
a l’aire i versos romàntics (no me fal-
tes nunca / yo tengo derecho a ser feliz / no 
te vayas lejos / lejos es muy lejos para mí) 
llançats per algun fan com xiscles de 
la fi del món.
 Molts ja se n’haurien anat con-
tents (i esgotats) cap a casa, però Los 
Fresones Rebeldes encara tenien al-
guns asos a la màniga, com les seves 
versions de Dion and the Belmonts 
(¿Per què m’he d’enamorar?, la seva 
adaptació d’A teenager in love), The 

Go-Go’s (How much more, en un an-
glès una mica millorable, però amb 
el seu encant) i, ja al bis, The Under-
tones (immortal Teenage kicks). Van 
acabar la festa amb una cançó inu-
sualment llarga per a ells, Calabazas 
previas, amb l’afegit d’un teclat fins 
llavors sense utilitzar.

 Vist l’entusiasme durant tota 
l’actuació tant a dalt com a baix de 
l’escenari de la sala Apolo, seria re-
alment estrany que Los Fresones 
Rebeldes triguessin una altra dèca-
da i mitja a tornar a tocar en directe 
a la seva ciutat. H

Vist l’èxit, serà estrany 
que el grup tardi una 
altra dècada i mitja a 
tornar a tocar a BCN

ESTRENA A BARCELONA

van mostrar la seva bona química a 
Una jornada particular.
 La companyia La Pavana ha 
abordat des del teatre clàssic fins 
al contemporani. «Em deixo por-
tar pel que m’estimula, m’agrada 
i em ve de gust fer», comenta Ca-
latayud, director de la companyia. 
«I aquesta comèdia em va agradar 
perquè està molt ben escrita». Cre-
at el 2005, 1 hora i 1/2 tard destil·la 
aquell humor intel·ligent tan pre-
sent en la nova comèdia francesa 
per aflorar els dubtes d’un matri-
moni davant la maduresa. «Ella es 
rebel·la davant del que ve perquè 
en el fons se sent insatisfeta, men-
tre que ell accepta molt millor el 
seu destí», conclou Salvador. H 

La veterana companyia valenciana 
La Pavana acaba de tornar al Gau-
dí. Si la temporada passada van tri-
omfar amb una adaptació d’Una 
jornada particular, d’Ettore Scola, 
en aquesta ocasió presenten 1 ho-
ra i 1/2 tard, una comèdia escrita a 
quatre mans pels francesos Gerald 
Sibleyras i Jean Dell. «Aquesta obra 
és com la vida», comenta l’actor i 
director Rafael Calatayud.
 En aquest muntatge té com a 
oponent Victoria Salvador, que in-
terpreta la seva dona a la ficció. Ell 
interpreta un home a punt de ju-
bilar-se que, just abans de sortir a 
sopar a casa del seu millor amic i 
soci, a qui ha venut una part del 
seu negoci, veurà alterats els seus 
plans. Després de 30 anys de ma-
trimoni la seva dona es planta. Ne-
cessita replantejar-s’ho tot i ho fa-
rà en aquest precís moment, sense 
importar-li que això els faci arribar 
amb un considerable retard al so-
par previst. Marit i muller s’embo-
liquen en una productiva discus-
sió que traurà a la llum les pors i les 
preocupacions de tots dos davant 
el futur.
 «No és que hi hagi una gota que 
faci vessar el got, sinó un cúmul de 
gotes que faran que ella es replan-
tegi el futur de tots dos», explica 
Calatayud. En el transcurs d’una 
hora i mitja faran balanç d’una re-
lació que cada un veu de manera 
diferent. Escenes tendres, tenses, 
d’humor, d’amor... se succeeixen 
en aquest duel escènic en el qual 
els fills, les infidelitats i el rol de la 
dona en la família versus el de l’ho-
me són escrutats sense misericòr-
dia, però amb elegància i humor 
fi. «La valoració de la vida en co-
mú que fa ella dista molt de la del 

seu marit», assenyala Victoria Salva-
dor. «El meu personatge té la sensa-
ció d’abisme, ja que de sobte la se-
va vida canvia completament. No és 
només que el seu marit es jubili, si-
nó que acaba de ser àvia i que l’últim 
fill que tenien s’ha independitzat. Té 
la sensació de niu buit i quan fa ba-
lanç de la seva vida hi ha coses que 
fallen».
 Mentre que ell està satisfet, ella 
sent que podria haver escollit un al-
tre camí. «Ella, que era una progre, 
s’ha aburgesat i això li dol», desta-
ca Salvador. També té altres retrets 
que li fa a ell, això sí, amb tot l’afec-
te . «El to de la conversa és molt ten-
dre perquè la parella en el fons s’es-
tima», diu l’actriu. Ella i Calatayud ja 

MARTA CERVERA
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El matrimoni, a examen
Una vida de 30 anys junts es pot analitzar de moltes maneres com demostra la parella 
protagonista d’‘1 hora i 1/2 tard’ H La Pavana torna al Gaudí amb aquesta exitosa comèdia

«La valoració de 
la vida en comú 
d’ella dista molt 
de la del marit», 
assegura Salvador

33 Rafael Calatayud i Victoria Salvador, en una escena de l’obra.

Paco Mir 
treu suc a 
la ruptura de 
parella a ‘No 
és tan fàcil’

M.C 
BARCELONA

El tricicler Paco Mir entra de ple en el 
món de la parella amb No és tan fàcil, 
una comèdia que el Jove Teatre Re-
gina exhibeix en la seva programa-
ció per a adults. El polifacètic Mir, 
que a més de ser un crac de l’humor 
gestual és dibuixant i ha muntat di-
versos espectacles de teatre, òpera i 
sarsuela, va escriure aquesta obra a 
finals dels anys 90. El tema que abor-
da, com posar fi a una relació, no 
passa de moda. Per això ara torna a 
càrrec de la jove companyia vallesa-
na Estrena Morena, dirigida per Pe-
dro Ortega.
 L’obra narra com Quique (Carles 
Prats) intenta deixar la seva fidel 
companya Andrea (Isa Mateu) evi-
tant mals rotllos. L’empresa no és 
fàcil i per a això, abans de fer el pas 
definitiu, decideix provar diferents 
tàctiques que comparteix amb un 
cambrer amic (Jep Barceló), que con-
vertirà en el seu màxim confessor. 
La seva petita tragèdia personal dó-
na molt joc i porta el protagonista 
a assajar fins a una trentena de fór-
mules diferents per tancar una re-
lació. A través d’aquestes el públic 
riurà però també constatarà la difi-
cultat de l’ésser humà per enfron-
tar-se als seus sentiments. Mir, que 
va guanyar un premi Max com a mi-
llor autor teatral en català o valen-
cià el 2002, planteja temes no sem-
pre agradables. L’existència o no de 
culpables i innocents en una ruptu-
ra és un d’aquests. L’enorme dificul-
tat que suposa acceptar el final de 
l’amor, un altre.
 Hi ha moltes versions de l’obra. A 
Barcelona es va estrenar a les ordres 
de Josep Maria Mestres el 1999 amb 
Carlos Heredia, Chantal Aimée i Ma-
nel Sans en el repartiment. H
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