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L’ESFINX I MICERÍ 
OBREN DESPRÉS 
D’UNA LLARGA 
RESTAURACIÓ
El Caire q Des d’ahir és possible 
passejar als mateixos peus de la 
Gran Esfinx i entrar una altra 
vegada a la piràmide de Micerí, la 
més petita de les tres situades a 
l’altiplà de Guizeh. La monumental 
escultura amb cos de lleó i cap de 
faraó ha estat tancada al públic 
durant dos mesos  per poder 
reforçar-ne les estructures i 
rehabilitar una esplanada contigua 
que permet als visitants veure la 
figura més de prop. Per un altre 
costat, feia més de tres anys que 
estava vetada l’entrada a la 
piràmide de Micerí a causa dels 
treballs de rehabilitació del 
monument: nova il·luminació i 
sistema de ventilació, i a la 
restauració de diverses tombes de 
la part oest que s’obriran al públic 
pròximament. 

Nina torna a 
ser mare a 
l’escenari
3La cantant es retroba amb 
Mariona Castillo a ‘Mares i filles’ 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

V
an ser mare i filla al triom-
fal musical Mamma mia! i 
ara Nina i Mariona Castillo 
recuperen el parentiu a Ma-

res i filles, un musical de petit format 
creat per Clara Peya (que firma la 
música i apareix en escena al piano) 
i David Pintó (llibret i direcció). L’es-
pectacle s’estrena dijous al Círcol 
Maldà (22.00). Amb la família com a 
eix, la sala del Gòtic fa doblet amb 
una altra proposta que avança les 
dates nadalenques: El llarg dinar de 
Nadal, obra del nord-americà Thorn-
ton Wilder que la companyia La Ru-
ta 40 presenta a partir de demà 
(20.00 hores). 
 Acostumada a enfrontar-se al pú-
blic des de la distància dels grans es-
cenaris, Nina es declara «molt con-
tenta d’actuar en un espai màgic» i 
de tornar a cantar amb la seva filla 
Castillo, just una dècada després de 
conèixer-se en la superproducció de 
Stage. «Les nostres veus s’estimen, 
es fonen molt bé acústicament», as-
segura l’artista barcelonina, que 
torna al gènere musical un parell 
d’anys després d’abandonar el ves-

tit de Donna i les melodies d’Abba 
que va interpretar per tot Espanya 
set exitosos anys (del 2004 al 2011). 
 Nina valora la creació de Pin-
tó i Peya, que van optar, a indica-
ció d’aquesta última, per enllaçar 
cançons sense text. «És molt difí-
cil arribar a tocar les fibres del pú-
blic sense diàlegs i aquest musical 
ho aconsegueix. Parla d’un moment 
de bronca, de xantatge emocional, 
entre una mare i una filla que de-
cideix anar-se’n de casa», explica la 
cantant, que interpreta una escrip-
tora de contes. Segons el seu parer, 
aquesta marxa és el pretext per abor-
dar «els vincles entre dues dones que 
s’estimen. L’obra et colpeix encara 
que no hagis tingut fills».  
 
UNA ALTRA PEÇA DE TEMÀTICA FAMILIAR / 
Sota la direcció d’Alberto Díaz –el 
2011 va crear La Ruta 40 amb Albert 
Prat i Sergi Torrecilla–, El llarg dinar 
de Nadal recorre 90 anys –de finals 
del segle XIX a principis del XX– 
d’una acomodada família america-
na. L’acció transcorre sempre al vol-
tant del dinar de Nadal. Amb el gall 
dindi sobre la taula, la parentela es 
reuneix al llarg dels anys en un joc te-

PROGRAMACIÓ DEL CÍRCOL MALDÀ 

atral amb un eficaç apunt: hi ha dues 
portes a l’escenari: la de la vida, el 
naixement, i la de la mort. Per una 
entren els nous membres de la famí-
lia Bayard i per l’altra s’acomiaden 
d’aquest món. 
 Wilder, guanyador de tres premis 
Pulitzer, va escriure l’obra el 1931. 
Un text poc conegut (Teatro Guin-
dalera en va estrenar una versió a 
Madrid el 2012) que tracta sobre «el 
pas del temps i suposa un gran rep-
te interpretatiu pels salts tempo-
rals», sosté Díaz. Set actors es multi-
pliquen en un exercici de «gimnàs-
tica interpretativa» per donar vida a 
les tres generacions de la família i els 
criats. Pel camí, entre plat i plat, van 
digerint les frustracions, pèrdues, 
il·lusions... Són 90 anys condensats 
en una hora. El temps vola al Círcol 
Maldà. H

33 Mariona Castillo i Nina repeteixen el seu parentiu de ‘Mamma mia!’ al musical ‘Mares i filles’.
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33 La companyia La Ruta 40 estrena ‘El llarg dinar de Nadal’ al Maldà.
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