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CULTURES

earn o la sala de les
nines i Mort de dama,
les dues novel·les que
han fet de Llorenç Vi-

llalonga nom il·lustre de les lle-
tres catalanes, comparteixen el
retrat d’una classe aristocràtica
mallorquina en decadència a les
darreres dècades del segle XIX i
les primeres del XX. Tant don
Toni com dona Obdúlia, prota-
gonistes respectius de les dues
obres, són nobles conscients de
l’agonia d’un món que cedeix
davant dels nous temps. Retrats
fidels d’una agonia lenta però in-
aturable encarnada en dos per-
sonatges altius, orgullosos  i pro-
fundament humans. Lúcids fins
el darrer alè. Ambdues obres,
però, difereixen en el registre. Si
Bearn és el somriure, la clucada
d’ulls, la complicitat amb uns
personatges que ni en la davalla-
da no defalleix la seva dignitat de
classe, Mort de dama és sarcas-
me i esperpent, exageració i hu-
mor de traç gruixut. Dues obres
d’alta volada literària unides per
un referent social i geogràfic i
distanciades no tan sols per la
cronologia de la seva redacció
–del 1931 és aquesta, del 1956
l’altra–, sinó també per la mirada
de l’autor.

Rafael Duran i Marc Rosich
s’han agafat al barroquisme i la
caricatura a què convida la no-
vel·la per compondre la versió
teatral que fins al dia 1 de març
es pot veure a la Sala Petita del
Teatre Nacional de Catalunya.
Amb direcció del primer –i
col·laboració del santvicentí Joan
Maria Segura en el treball del
moviment–, Mercè Arànega,
Margarida Minguillón i Eva Bar-
celó protagonitzen un muntatge
que deixa un bon sabor de boca i
el valor afegit de la dicció mallor-
quina. Si a Barceló la pronúncia

li ve de sèrie, no en va és nascu-
da a Palma, és especialment gra-
tificant escoltar les altres actrius
catalanes en un intens exercici
de caracterització vocal.

Explica Marc Rosich en una
entrevista que es pot llegir al pro-
grama de mà de l’obra que «sen-
to molt proper l’humor que des-
til·la la novel·la, la mirada sarcàs-
tica i grotesca sobre el món que
ens envolta, l’humor negre...».
Dona Obdúlia, darrer represen-
tant de l’aristocràtica nissaga
dels Montcada, viu les seves últi-
mes hores acompanyada en el
llit de mort per un seguit de pa-
rentes i dones properes que vet-
llen l’herència. Membres d’una
noblesa decadent, carregada de
deutes i vanitats, però també
personatges estereotipats com la
poetessa Aina Cohen, de qui la
novel·la, probablement, fa el per-
fil més psicològic: un talent sub-
jugat per les lloances interessa-
des de les classes benestants que
coarten la seva expansió i lliber-
tat creatives.

Mercè Arànega, Margarida
Minguillón i Eva Barceló són la
terna protagonista de l’especta-
cle, amb especial esment per a la
primera. Els qui aquesta mateixa
temporada van gaudir amb el
seu paper a «El bordell», que es
va escenificar al Lliure a la tar-
dor, veuran com Arànega rebla el
clau del seu talent en la interpre-
tació de dona Obdúlia. L’actriu
barcelonina excel·leix tant quan
és la Montcada dels anys d’es-
plendor com quan, moribunda
al llit que ocupa la part central
de l’escenari (i que no és sempre
visible a l’espectador), observa
amb evident fàstic l’aquelarre
que es munta al seu voltant.
També mereix comentari a part
Margarida Minguillón, que fa de
Maria Antònia de Bearn, neboda
política de dona Obdúlia. Deli-
ciós resulta escoltar el seu ma-
llorquí tancat, tant com sobri és
el dol que segella el seu rostre.
En una obra d’excessos esceno-
gràfics volguts i d’interpretacions
carregades –encantadores Llum
Barrera i Nies Jaume–, la seva és
una composició extremadament
sensible. Sempre, és clar, dins el
to de comèdia que amara aques-
ta Mort de dama que vindrà a l’a-
bril a Manresa.

B

La decadent aristocràcia
de «Mort de dama»
«Mort de dama» es pot
veure a la Sala Petita del
Teatre Nacional de
Catalunya fins a l’1 de març

Apunt de teatre

Toni Mata i Riu

Els nou actors protagonistes i el director de «La hidalga del valle», del 1954. A dalt, d’esquerra a dreta:
Salvador Soler, Joan Torrens, Crispina Gros, Esteve Polls, Martí Camprubí i Josep Canal. A sota, d’esquerra a
dreta: Conxita Soler, Rosa M. Camprubí, Dora Santacreu (La Culpa) i Joan Torras 
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Ja és costum al Kursaal celebrar
l’aniversari de la reobertura amb
un mes de febrer ple d’activitats. El
, a més, ofereix una vetllada
per recordar un dels espectacles
escènics més grans que va viure la
ciutat el segle passat. Una taula ro-
dona, que tindrà lloc avui a les  de
la tarda a la Sala Petita del teatre,
recordarà les quatre representa-
cions de l’acte sacramental La hi-
dalga del valle, de Calderón de la
Barca, que l’agost del  van fer
participar sis-centes persones i
van ser vistes per . especta-
dors, en una platea construïda al
davant de la façana principal de la
basílica de la Seu.

Als  anys, Esteve Polls és una
institució del teatre  català. El dia
 d’aquest mes de febrer, la Sala
Gran del Kursaal acollirà la re-
presentació de Jugant amb Moliè-
re, el darrer muntatge que ha diri-

git fins ara. La seva presència a la
capital del Bages motivarà un ho-
menatge de l’entitat El Galliner a la
seva llarga i rica trajectòria pro-
fessional.

La vinculació de Polls a la ciu-
tat de Manresa ve de lluny. L’agost
del , concretament del dia
 al , es va representar davant
de la Seu una obra de Calderón
que va mobilitzar la ciutat com po-
ques vegades. Amb un reparti-
ment local –només hi havia una
actriu professional, l’argentina
Dora Santacreu– i la col·laboració
de nombroses entitats de la capi-
tal bagenca, es va portar a escena
una funció que, a causa de l’ex-
pectació que va despertar, es va ha-
ver de representar quatre vegades
en comptes de les dues d’inicial-
ment previstes. La hidalga del va-
lle es va escenificar a les escales de
l’entrada principal de la Seu, i es va
bastir una plataforma al davant, en

un terraplè en pendent, que va ser-
vir de pati de butaques, apte per a
quatre mil localitats.

Taula rodona al Kursaal
Esteve Polls serà un dels partici-
pants en la taula rodona d’aques-
ta tarda, un acte obert a tothom i
en el transcurs del qual es projec-
taran imatges de l’esdeveniment
que va tenir lloc fa més de mig se-
gle a Manresa. La xerrada també
tindrà la presència de Salvador
Soler, Conxita Soler i Joan Tor-
rens, que van ser tres dels nou ac-
tors protagonistes de les funcions,
així com Xavier Francàs,  impulsor
de la iniciativa. Com recordava
Josep Camprubí i Plans en un lli-
bret que va publicar el , Fran-
càs va visitar Manlleu, localitat
osonenca on s’estava preparant
la representació de La hidalga del
valle, que després va fer gran for-
tuna a Manresa.
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Manresa recorda avui l’èxit
de «La hidalga del valle»
amb un acte obert al públic

El director Esteve Polls, de 86 anys, i alguns dels actors parlaran d’un
espectacle que va congregar 14.000 espectadors en quatre dies
�


