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CLÀSSIC NADALENC Cantaires i actors de diferents generacions de l’Orfeó Manresà i del Casal Familiar Recreatiu
porten al Kursaal «El Poema de Nadal» de Josep Maria de Sagarra, una de les representacions més tradicionals de l’escena
catalana. L’actuació va estar marcada per un emotiu homenatge a Àngel Tulleuda, rapsode del text durant quasi 30 anys
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 EL NADAL ALS ESCENARIS

scudella, torrons i El
Poema de Nadal.
D’ençà de la seva re-
cuperació, ara fa qua-

tre desembres, el clàssic de Josep
Maria de Sagarra s’ha convertit en
una de les cites culturals nada-
lenques a Manresa.

Dimecres al vespre, superat el
tradicional àpat familiar i mentre
s’esperava l’arribada de Sant Este-
ve, l’espectacle poètic i musical
produït conjuntament per la Fun-
dació de l’Orfeó Manresà i el Ca-
sal Familiar Recreatiu va omplir la
Sala Gran del teatre Kursaal d’es-
tels, pessebres i l’ambient melan-
còlic que destil·len aquestes festes.
La lectura de dimecres va ser a més
especial perquè la funció es va
dedicar a l’actor i rapsode Àngel
Tulleuda, veu del Poema durant
prop de 30 anys. Tulleuda va mo-
rir diumenge passat als 82 anys i
l’Orfeó i Els Carlins, dues de les en-
titats amb les quals va estar estre-
tament vinculat, van recordar-lo
dimecres en presència dels seus fa-

miliars. Abans de la funció, fora
dels focus, la vídua de Tulleuda va
rebre un ram de flors, i abans de la
posada en escena, Lluís Piqué,
president de l’Orfeó Manresà, va
glossar la figura de Tulleuda, a
qui va definir d’«home de cultura
i de ciutat», i un nom clau en les re-
presentacions de El Poema de Na-
dal a Manresa per a tota una ge-
neració. Un emotiu aplaudiment
en memòria seva va ser el punt i se-
guit de l’inici del Poema.

Amb els mil·limètrics i fluids
versos de Josep Maria de Sagarra
com a eix central, a mig camí en-
tre el registre literari més elaborat
del poeta i el deix popular dels pas-
tors sobre els quals reposa el
text –«paraula culta i ben dita», re-
sumia el programa de mà entregat
a l’entrada– i reforçat amb les con-
tingudes i solvents intervencions
del sextet protagonista, la vetllada
va oferir tota una descàrrega de
l’esperit intimista que requeria la
festivitat. Vessant, aquest, poten-
ciat per l’eficàcia escènica de la
màxima neobauhausiana de la
simplicitat com a valor. Així, el
Kursaal va viure i veure de prime-
ra mà com, a vegades, amb tan sols
unes cadires de fusta, un pessebre

que va anar guanyant pes al llarg
de la funció i un arbre de Nadal ar-
raconat més enllà dels límits del
teló n’hi ha més que suficient per
trencar la negror i la buidor de l’es-
cenari a favor d'una atmosfera
determinada.

De la més tendra i innocent
il·lusió infantil fins a l’escepticisme
més recalcitrant, aquí immorta-
litzat en la figura del pastor Raba-
dà, un dels rondinaires més cèle-
bres i entranyables de l'univers

nadalenc, poblat de llums de co-
lors, rius de paper d’alumini i grui-
xos de neu de porexpan. Un caire
emotiu i domèstic dotat de més vo-
lada amb les nadales interpretades
per l’Orfeó Manresà, per la seva
secció infantil i juvenil i per la co-
ral Czarda. Un repertori de nada-
les populars banyades pel vernís
jazz i swing de l’acompanyament
musical sobre l’escenari i que no va
deixar de banda autèntics hits del
gènere de pandereta i simbomba
com El desembre congelat, Les dot-
ze van tocant, Fum, fum, fum i la
sempre benvinguda per la platea
El noi de la mare.

Diverses peces, aquestes, este-
ses en la nit de la sala manresana
com una espècie de pont interge-
neracional entre les diverses fran-
ges d’edat d’un públic en bona part
familiar i rendit a l’ambient de ce-
lebració. Una imatge que va que-
dar il.lustrada a la perfecció amb
la imatge final de la nit. Un mo-
ment en el qual els cantaires de les
tres agrupacions participants en
l'espectacle, juntament amb els
sis actors protagonistes, van reblar
la vetllada amb una darrera nadala
conjunta que va posar el punt final
a El Poema de Nadal.
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El Poema de Nadal recorda Tulleuda
Orfeó Manresà i Els Carlins li dediquen la representació del clàssic de Sagarra al teatre Kursaal 

Una escena de la representació, dimecres, amb música en directe, sis actors i actrius, i les veus de l’Orfeó (petits i grans) i de la coral Czarda
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Lluís Piqué va recordar Tulleuda
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Toni Mata i Riu 

CATÀLEG
D’USOS DE LA
DEMOCRÀCIA

CONSELL FAMILIAR
Direcció: Jordi Casanovas. Autoria:

Cristina Clemente. Intèrprets: Georgina
Latre, Pep Ambròs, Pere Ventura, Lluïsa
Castell i Marc Rius. Sala Beckett. c. Ale-
gre de Dalt, 55. Barcelona. Fins al 4 de
gener. De dimecres a dissabte, 21.30 h;
diumenge, 18.30 h. Preu: 18 euros. Ven-
da a taquilles Consultar preus especials a
www.salabeckett.cat. 

l fascinant i més gran in-
terrogant que planteja la
democràcia és si la con-

dició humana pot suportar quel-
com semblant a la perfecció d’a-
quest sistema de govern. En to de
comèdia, la dramaturga barcelo-
nina Cristina Clemente posa la
qüestió sobre la taula a Consell fa-
miliar, una de les propostes més
interessants d’aquest primer terç
de la temporada teatral. 

El Ramon i la Mariona formen
un matrimoni amb parelleta –l’Ai-
na i el Roc– que funciona d’una
manera ben inusual: les decisions
es prenen seguint criteris demo-
cràtics, amb un cap que és escollit
al final de cada legislatura. L’únic
destorb a l’statu quo és el xicot ale-
many (decisió gens banal) de la
noia, en Mark. L’obra pren altura a
partir del moment que la filla de-
cideix presentar-se a les eleccions
per rellevar el seu pare, actual cap
del singular consell de família.

Clemente convida l’espectador
a establir constantment una trans-
posició de les aventures i desven-
tures d’aquesta família a la realitat
social i política. L’autora de La
nostra Champions particular de-
mostra un cop més el seu enginy
per a l’escriptura dramàtica amb
un text que exhibeix la virtut d’in-
terrogar el públic sobre l’ús que
fem en el nostre dia a dia de la lli-
bertat, un concepte tan anhelat
com relliscós. Consell familiar
condensa en el microcosmos do-
mèstic que retrata el catàleg d’usos
morals de la democràcia que es-
criuen els ciutadans amb el seu
comportament. Omplir-se la boca
de grans paraules és fàcil, molt més
que respectar els seus significats
amb la pràctica quotidiana. La
peça que es pot veure a la Beckett
tracta qüestions de molt pes sen-
se abandonar la rialla.
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