
El Geperut de Notre Dame és
una d’aquelles històries que no
perden amb el pas del temps i
que perduren pel seu alt contin-
gut social. La companyia Zum
Zum Teatre ho va entendre així
amb la versió que van estrenar
l’any 2000 i que, després d’una
breu aturada, van recuperar l’any
passat amb un gran èxit. Diu-
menge representaran l’obra a la
ciutat de Manresa.

Victor Hugo va escriure la no-
vel·la Notre Dame de París l’any
1831. Des de llavors, les versions
de la mateixa història no han pa-
rat de succeir-se. Precisament,
l’espectacle de Zum Zum Teatre
també veu d’aquestes influèn-
cies. Ramon Molins, director de la
proposta, explica que «la base
del muntatge és l’obra de Vic-
tor Hugo, però s’han treballat
totes les versions aparegudes,
des de les més antigues fins a
les més modernes. L’única ex-
cepció va ser la versió de Dis-

ney, que es va estrenar poste-
riorment a la nostra. A més a
més, la seva proposta és molt
diferent de la nostra, és més
ensucrada». De fet, el muntatge
de Zum Zum Teatre no amaga la
duresa inherent al text original,
malgrat la seva voluntat d’obrir-
se a un ampli ventall d’especta-
dors. «És una obra per a tots els
públics, molt divertida i dinà-
mica, però també és un drama.
No deixa de ser una tragèdia
on mor la gitana. Nosaltres no
ho explicitem, però ho simbo-
litzem i s’entén perfectament»,
comenta Molins.

El Geperut de Notre Dame
combina diferents gèneres amb
una proposta que vol guanyar en
emotivitat. «No és un musical
en ús, sinó una obra de teatre
amb cançons. En fer la drama-
túrgia de l’espectacle, vam
substituir parts de textos o en
vam subratllar d’altres amb
cançons. No són composicions
decoratives, sinó que emfasit-
zen moments determinats. Per
exemple, quan Quasimodo co-
neix Esmeralda ho represen-

tem amb peces molt emotives,
però també n’hi ha de dramàti-
ques. A més, la lletra també és
important», afirma Molins.

Zum Zum Teatre va estrenar El
Geperut de Notre Dame l’any
2000 i el va representar durant
quatre temporades seguides, fins
al 2004. L’any passat el van recu-
perar arran d’una petició artística
i des de llavors l’han mantingut
entre el seu repertori. «El vam
reprendre amb un resultat reei-
xit i vam decidir tornar-hi. La
primera vegada l’havíem por-
tat arreu de l’estat, i ara, de
moment, estem exhibint-lo so-
bretot a Catalunya, però de ca-
ra a l’any vinent, segurament el
tornarem a portar arreu de l’es-
tat», comenta el director d’una
companyia que actualment tam-
bé representa els espectacles Tri-
ki-triki, El Mikado, Hansel i Gre-
tel i Pinotxo, bric à brac.

Oriol Lujan

Una escena de l’espectacle, amb els dos protagonistes principals

El Geperut de
Notre Dame

EL TIQUET: El Geperut de No-
tre Dame es farà diumenge, a
les 12 del migdia, al Kursaal de
Manresa. Preu: 10 euros.
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Una història d’amor fatídica
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� Diumenge que ve, la sala de
cultura de Sant Domènec de la
Seu d’Urgell acollirà tres ses-
sions de l’espectacle Pedra a
Pedra –a la fotografia–, que
anirà a càrrec de la companyia
El Teatre de l’Home Dibuixat.
L’espectacle és dirigit per Rosa
Díaz i protagonitzat per Tian
Gombau, com a actor. Les ses-
sions, d’una durada de 30 mi-
nuts, tindran lloc a les 12 del
migdia, a les 5 i a les 6 de la tar-
da i van adreçades a tots els
públics. Es tracta d’un especta-
cle de titelles.

� L’Escola de Música de Puig-
reig celebrarà demà, dissabte,
a 2/4 de 8 del vespre, al pave-
lló municipal, el tradicional
concert de Nadal. En aquesta
actuació s’interpretarà, per pri-
mera vegada, l’obra del Pobre
alegre, de les cançons recopi-
lades de Joan Amades. Sota els
arranjaments i la direccó de
Ramon Noguera, 62 alumnes
amb els seus instruments inter-
pretaran aquest espectacle.

� Solsona celebrarà el seu con-
cert de Nadal aquest diumen-
ge, 21 de desembre. Serà a
2/4 de 8 del vespre a l’església
del Cor de Maria amb la for-
mació Camerart-Orquestra
del Maresme, que oferirà un
concert commemoratiu del se-
gon centenari de l’estrena de
les simfonies número 5 i 6 de
Beethoven.

� Aquest dissabte, la parrò-
quia d’Olesa acollirà un con-
cert de gospel i nadales que
serà gratuït. A partir de les 10
de la nit, la formació Gospel
Vallès interpretarà diferents
peces. Sota la direcció de Julià
Monje i el piano de Neus Peris,
un total de 37 intèrprets oferi-
ran les seves veus per animar
la vetllada.

� El poema de Nadal és el títol
de l’espectacle que interpreta-
ran els alumnes de coral (ni-
vells elemental i mitjà), banda,
orquestra de corda, combos i
coral Sòrissons de l’Escola
Municipal de Música de Súria.
També els acompanyarà la Co-
ral l’Esplai. Aquest espectacle
tindrà lloc dissabte, 20 de de-
sembre, a les 9 de la nit, a la re-
sidència Bell Repòs. L’organit-
za l’Escola Municipal de Músi-
ca de la població bagenca.

� L’audició de Nadal de l’Esco-
la Municipal de Música de
Berga se celebrarà al carrer
amb la col·laboració de Berga
Comercial. Formacions i alum-
nes de l'escola actuaran avui,
divendres, al centre de la ciutat
de Berga. Concretament, s’es-
tabliran quatre punts d’actua-
ció, que seran: carrer dels Àn-
gels, placeta Ciutat, plaça de
Sant Joan i església de Sant
Joan. L’horari d’actuació serà
des de les 6 de la tarda fins a
2/4 de 8 del vespre.
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