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RETROBAMENT HISTÒRIC

A Quimi Portet, el Palau li estimula 
la imaginació i les ganes de submi-
nistrar grans ensurts als seus fans. 
Si fa tres anys, en la seva estrena a 
la sala, va interpretar, per prime-
ra vegada des que treballa en soli-
tari, una cançó d’El Último de la Fi-
la, Mar antiguo, dijous, en el cicle 
BandAutors, va anar una mica més 
lluny i, en la seva missió de provo-
car una crisi coronària col·lectiva, 
va fer sortir a l’escenari el seu histò-
ric company d’aventures: «un noi 
del Poblenou, l’altre guapo d’El Úl-
timo de la Fila... ¡Manolo García!». 
 No interpretaven junts una can-
çó sobre un escenari d’ençà que El 
Último de la Fila va anunciar la se-
va dissolució, el gener de 1998. En-
cara més, des del concert pòstum 
de la banda, que es va desenvolu-
par sense cap pompa funerària 
(Portet i García encara no havien 
pres la decisió final) a la localitat 
de Cehegín (Múrcia), el setembre 
de 1996. Més de 16 anys sense veu-
re’s les cares sobre l’escenari. 
 El retrobament no va ser amb 
cap èxit d’El Último, sinó amb una 
peça de Portet, Massa, a la qual 
García va posar la veu en la seva 
versió original, del disc Hockei sobre 
pedres (1997). No era el primer cop 
que cantava en català: també ho va 
fer a Noies voramar, duo amb Maria 
del Mar Bonet, i la versió traduïda 
d’una peça d’El Último, Del templo a 
la taberna, que el grup va gravar fa 
dues dècades per a TV-3. García, que 
feia dies que no s’afaitava (un gest 
de complicitat a la imatge barbuda 
de Portet en els cartells promocio-
nals), va cantar amb serenitat i es 
va acomiadar apel·lant als «18 anys 

de carretera» que l’uneixen a Portet 
(i al baixista de la nit, Antonio Fidel, 
un altre ex-Último) i resumint la car-
rera en termes envejables. «Hem si-
gut molt lliures perquè hem viscut 
molt i hem tocat i cantat».

Gestos de generositat

Portet va venir al Palau a presentar 
el seu disc Oh my love, del qual va to-
car set cançons, però va desviar el fo-
cus tres vegades cap als seus convi-
dats. Abans de García va irrompre 
un Adrià Puntí d’aspecte sanejat, a 
qui el guitarrista, generós, va acom-
panyar en dues cançons, Flors i violes 
i Sota una col, dels discos que li va pro-
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El Último es descongela
Quimi Portet va invitar Manolo García a interpretar una cançó en 
el seu recital del Palau després de 16 anys sense compartir escenari

zy Horse. D’aquí, a La rambla i un 
Rock’n’roll, de Gary Glitter, orgullo-
sament cellajunt. «Música moder-
na», com la va qualificar Portet. I en 
un vague clima de desglaç. H

duir quan l’excantant d’Umpah-Pah 
era un artista actiu. Esperem que 
torni a ser-ho. I en els bisos, el tercer 
còmplice, Albert Pla, amb banyador, 
barnús i gorra, cantant Sunny day.
 Com a fil conductor de la nit, un 
repertori, el de Portet, que en els 
seus últims discos matisa l’expres-
sió tribal amb flaixos melancòlics. 
Peces estimables com Tinc una bèstia 
dintre meu, Vida interior d’un lluç (que 
va dedicar al Rei) i Quitèria, i dues ci-
tes al disc Acadèmia dels somnis. A la 
segona part del recital va créixer la 
temperatura rockera: a Ràdio infern, 
Portet va donar peu a uns desenvolu-
paments guitarrístics de Jordi Bus-
quets dignes de Neil Young & Cra-

La presentació 
d’‘Oh my love’ va 
tenir dos convidats 
més, Adrià Puntí  
i Albert Pla

33 Manolo García (dreta), en la seva aparició al Palau per interpretar una cançó amb Quimi Portet.
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Postals de guerra
CRÒNICA ‘Dispara / Agafa tresor / Repeteix’ 
impacta al Lliure amb una Machi sublim
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Josep Maria Mestres defineix el te-
atre del londinenc Mark Ravenhill 
amb paraules precises, com a «va-
lent, urgent i necessari». Perquè ai-
xí són les set escenes, autèntiques 
postals dels efectes de la guerra con-
tra el terror, de Dispara / Agafa tresor 
/ Repeteix que ha estrenat al Lliure 
de Montjuïc. Un teatre exi-
gent, enganxat a l’actuali-
tat, que incomoda i ens po-
sa davant d’un mirall que 
reflecteix la pèssima cara 
d’aquest món marcat per 
l’anomenat conflicte Ori-
ent-Occident sorgit arran 
de l’11-S.
 Ravenhill va escriure 17 
peces breus, d’uns 20 mi-
nuts, per ser representades 
en 17 dies durant el festi-
val d’Edimburg del 2007 
en el cicle Ravenhill for bre-
akfast. Segur que l’esmor-
zar se li va entravessar a més d’un da-
vant la seva cruesa, no exempta d’un 
humor negríssim, gairebé gore. Mes-
tres ha triat set d’aquestes peces per 
a una posada en escena lluent i di-
nàmica (a partir de les projeccions 
de vídeo) que intenta alleujar l’es-
forç de consumir tragos tan amargs. 
En surt victoriós, encara que l’obra 
supera les tres hores, pausa inclosa, 

i pot arribar a cansar els més impa-
cients.
 El missatge, a més, es fa una mica 
reiteratiu en aquesta visió conjunta, 
diferent de l’original, més escalona-
da. Però aconsegueix calar gràcies a 
l’esforç del gran elenc que es va re-
partint les diferents estampes, qua-
tre d’elles per parelles.
 És inevitable ressaltar el recital 

de Carmen Machi a La madre, on llu-
eix el seu enorme catàleg com la do-
na depressiva i de vida miserable 
que rep la notícia de la mort del seu 
fill a la guerra. L’actriu, que parla en 
català en una primera escena d’im-
pacte amb la resta d’actrius, encap-
çala un gran equip en què també so-
bresurten Mònica López, Àurea Már-
quez i Roger Casamajor. H

33 Boré Buika i Carmen Machi, a l’obra.


