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CULTURES 

Assumpta Pérez MANRESA

UNA PETITA
DELÍCIA PER
OBRIR EL CURS

EL LLARG DINAR DE NADAL
Direcció: Alberto Díaz. Intèrprets:

Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet,
Jose Pérez-Ocaña / Albert Prat, Magda
Puig / Bàrbara Roig, Maria Rodriguez So-
to i Joan Solé. Dijous, 15 de gener. Tea-
tre Kursaal de Manresa.

n quadre costumista
mostra un instant, una
imatge, un fragment d’u-

na història; uns personatges im-
mortalitzats en una pintura que
deixa el testimoni plàstic de la
seva vida, de la seva existència, del
seu pas. El retrat de Dorian Grey,
d’Oscar Wilde, plasmava el pas
del temps en la figura del prota-
gonista a través del quadre del
seu retrat. L’amalgama ben entesa
i orientativa dels dos conceptes es-
devé el plantejament i desenvo-
lupament de la deliciosa i curiosa
peça El llarg dinar de Nadal de
Thornton Wilder que, a càrrec de
la companyia La Ruta 40, amb di-
recció d’Alberto Díaz i traducció de
Víctor Cañadell, encetava la pro-
gramació teatral del Kursaal, amb
les entrades exhaurides a la sala
petita. Dues de les intèrprets, les lo-
cals Magda Puig i Aina Huguet, van
estar ben acompanyades.

El llarg dinar de Nadal retrata i
mostra, al llarg de cinquanta anys,
no tan sols una història sinó la his-
tòria d’una família, els Bayard.
Una història a través dels tradi-
cionals dinars de Nadal. El saló de
la família es converteix en una
galeria de personatges on regna la
més rígida de les tradicions i la je-
rarquia. Néixer, créixer, menjar,
beure, envellir, morir... Somriu-
res, llàgrimes, alegries, tristeses...
L’esdevenir d’aquells personatges,
aquelles vides que conformen la
família, denominador comú i em-
pàtic del silenciós espectador, con-
vidat mut de la història de la fa-
mília. Una simbòlica, activa i efec-
tiva escenografia, immòbil per-
sonatge narrador dels fets que
van succeint a la família; i el més
estranyament fascinant i atraient
del muntatge: no és una gran his-
tòria, ni grans gestes, ni grans es-
deveniments. És una quotidiani-
tat, una rutina trencada per algun
fet dolorós, que obre i marca feri-
des, cicatritzen i, potser amb el
temps, es tanquen o reobren. 

El llarg dinar de Nadal és un
muntatge tècnicament complex
però ben executat, que es desen-
volupa en uns temps rítmics no fà-
cils, però cal destacar l’homoge-
neïtat al llarg de la peça i el bon ni-
vell dels intèrprets. Una petita de-
lícia que dóna un bon tret de sor-
tida a la temporada. 
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TEATRE CRÍTICA

El col·lectiu Desvalls i l’associa-
ció Memòria i Història de Manre-
sa organitzen el cicle El franquis-
me ha mort?, amb un seguit d’ac-
tivitats que tindran lloc els dies 24
i 29 de gener a la capital bagenca.
La iniciativa s’ha fet coincidir amb
l’aniversari de l’entrada de les tro-
pes feixistes a la ciutat, que es va
produir precisament el 24 de gener
de l’any 1939 quan la guerra civil ja
tocava a la seva fi.

La primera jornada, el dissabte
de la setmana vinent, portarà per
títol Cultura contra el franquis-
me, i consistirà en la lectura de di-
versos textos relacionats amb la
dictadura del general Franco que
anirà acompanyada de música.
Els protagonistes de la vetllada,
que tindrà lloc al refugi antiaeri que
hi ha sota l’escola  Renaixença a
partir de les 12 del migdia, seran els
músics Natàlia Barés i David Mar-
tell, l’escriptor Lluís Calderer i els
grups Lúpulus Emsembla i La
Veurem Teatre.

La segona i darrera cita del cicle
serà el dijous 29 de gener, a partir
de les 8 del vespre a l’auditori de
l’espai Plana de l’Om, amb l’en-
capçalament Memòria contra el
franquisme. Durant la trobada es
projectaran els documentals Des-
encaixats i #el camí d’un protocol,
amb música de Carles Cases, pre-
sentats pel realitzador Carles Seu-
ba, l’historiador Joaquim Al0y i l’ac-

tivista cultural Josep Camprubí.
Desencaixats és un documental

produït per Carles Seuba, Tomàs
Muñoz i Guillem Escriche que ex-
posa el testimoni de veïns que re-
memoren els fets que van tenir lloc
al poble de Capolat (Berguedà) a
les acaballes de la guerra civil. Es-
sent aleshores infants, van viure la
mort en combat i l’execució d’un
destacament de soldats republi-
cans, i les represàlies contra alguns
habitants de l’indret. També re-
corden dos nois que van morir uns
anys després a causa d’una bom-
ba de mà que van trobar.

D’altra banda, #el camí d’un
protocol, que també va ser realit-
zat per Carles Seuba i Guillem Es-
criche, parla del projecte de crea-
ció d’un banc d’ADN per identifi-
car les restes de les persones que

hi ha en les més de quatre mil fo-
ses comunes on es calcula que es
van enterrar al voltant de 115.000
víctimes de la guerra espanyola. El
documental inclou el testimoni
de famílies que busquen els seus
avantpassats desapareguts, així
com el de forenses que expliquen
les tècniques mitjançant les quals
es guarda l’ADN.

Les dues entitats organitzadores
d’aquests actes volen «posar de
manifest que moltes conseqüèn-
cies del franquisme continuen
ben vives en la societat actual:
desapareguts, impunitat dels crims
del franquisme, permanència
d’institucions franquistes, no re-
coneixement de la nació catalana,
persecució i fragmentació de la
llengua catalana, manca de se-
paració de poders...». A més, afe-
geixen, «amb el cicle es pretén
destacar el paper de la memòria i
de la cultura com a refugis, balu-
ards i eines per lluitar contra les
conseqüències del franquisme
que continuem patint». Les dues
trobades al refugi de la guerra i al
local de la Plana de l’Om són ober-
tes a tota la ciutadania, amb en-
trada lliure i gratuïta.
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Dues entitats fan un cicle a Manresa
sobre la pervivència del franquisme

L’associació Memòria i Història i el col·lectiu Desvalls organitzen actes el 24 i 29 de gener

a Barcelona d’entre-
guerres va ser una ciu-
tat canalla, seductora,
rica i contradictòria,

territori de pinxos i burgesos, de
somnis escapçats, d’il·lusions a
mitges, de revolucions sense futur.
Una urbs puixant que abans d’en-
fosquir-se amb la grisor congèni-
ta del franquisme va fer del Paral·lel
la gran avinguda de la disbauxa i la
faràndula, la cruïlla de les classes
socials, la claveguera dels secrets
inconfessables. Dagoll Dagom va
immortalitzar la luxúria vital d’a-

quell carrer de festa, música i per-
dició en una aplaudida peça tea-
tral que es va estrenar el 7 d’abril
del 1992 al Victòria i va fer fins a 248
funcions. Amb música d’Albert
Guinovart i lletra del recordat Ma-
nuel Vázquez Montalbán, Flor de
Nit va assolir categoria de llegen-
da gairebé a l’alçada de Mar i cel.

Més de vint anys després, l’Al-
meria Teatre de Barcelona recu-
pera la màgia del musical amb
una lluïda adaptació que protago-
nitza la cantant i actriu surienca
Beth Rodergas. Flor de Nit només
havia tornat a pujar a l’escenari grà-
cies a la versió en concert que va
produir la revista digital d’arts es-
cèniques Teatralnet fa tres anys, i
ara l’equipament de Gràcia pro-
posa una fórmula similar amb un
muntatge de prop de dues hores i
mitja que s’ha anat prorrogant
successivament per l’èxit de públic
que està registrant. La memòria,
afortunadament, és selectiva i no
perdona. 

Flor de Nit explica el triangle
sentimental entre la Rosa (Beth,
substituïda en algunes funcions
per Ariadna Suñé), una noia que
vol fer fortuna en el món del ca-
baret del Paral·lel, el Quimet (Llu-
ís Canet), un anarquista infortunat,
i Sebastià Reynals (Jorge Velas-
co), un burgès de bona vida que
flirteja amb els plaers prohibits
de la nit. L’arquetípica dialèctica
entre rics i pobres amb un trofeu
femení en joc al servei d’un musi-
cal que va popularitzar temes em-
blemàtics com L’amor no és
cec –que en aquesta producció
interpreta amb una comicitat re-
marcable l’actriu Gracia Fernández
en el paper de la vedet Mimí–,
Ciutat d’ivori, La flor de la memò-
ria i Himne al Paral·lel. 

Víctor Álvaro dirigeix una pro-
posta que provocarà el record i les
inevitables comparacions amb qui
va gaudir fa vint anys de l’original
i aproparà els espectadors nouvin-
guts a Flor de nit amb un muntat-

ge de bella factura que, no podia
ser d’altra manera, disposa de mú-
sica en directe amb un trio instru-
mental que lidera Xavier Torras
(piano) i completen Víctor Mirallas
i Albert Abad (saxo i clarinet) i Lau-
ra Marín i Sara Balasch (violí). Un
escenari fix amb dos nivells és
l’espai simbòlic dels amors, des-
amors i desventures diverses de l’o-
bra, en què també aporten el seu
gra de sorra a l’èxit col·lectiu Bea-
lia Guerra (Coloma), Frank Capdet
(Gran Thonet) i Joan Vázquez (Pa-
quitu).

El Flor de Nit que proposa l’Al-
meria fa justícia a l’essència caba-
retera del Paral·lel, aquell món de
negres i vermells on tot semblava
possible i res estava vedat als qui te-
nien molta empenta i un polsim de
sort. Amb la seva Rosa, Beth ha
creat un personatge atrapat en un
dilema insalvable.
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La cantant surienca fa el
paper de Rosa en el concert
teatralitzat que es pot veure
a l’Almeria, a Barcelona



«Flor de Nit» ressuscita la màgia
amb Beth de protagonista

L’ESPECTACLE

 LLOC: Almeria Teatre. � DIES: fins l’1 de
febrer. De dimecres a dissabte, a les 20
h; diumenge, a les 17 h. � ADREÇA: carrer
Sant Lluís, 64. Barcelona. � ENTRADES: 22
euros, dimecres i dijous; 24 euros, de di-
vendres a diumenge. Venda a la pàgina
web www.teatrealmeria.com

FLOR DE NIT-EL CABARET

L’historiador Joaquim Aloy

ARXIU/MIREIA ARSO

L’activista Josep Camprubí

ARXIU/FRANCESC GALINDO

El cineasta Carles Seuba

ARXIU PARTICULAR

La primera jornada es farà al
refugi de la Renaixença amb
una lectura de textos sobre la
dictadura i música

El segon dia, a l’espai Plana
de l’Om, es projectaran els
documentals «Desencaixats»
i «#el camí d’un protocol»


