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És força habitual que Ma-
rio Gas compti amb Vicky
Peña d’actriu en els mun-
tatges que ell dirigeix. Pe-
rò aquesta vegada tots
dos comparteixen escena
com a actors. Són els pa-
res del drama autobiogrà-
fic d’Eugene O’Neill, El
largo viaje del día hacia la
noche, dirigit per Juan Jo-
sé Afonso. Aquesta nit es
representa al Centre Cul-
tural Sant Cugat del Va-
llès i ja hi ha prevista una
minitemporada al Romea
per a la tardor vinent.

El largo viaje... és una
obra de repertori del dra-
maturg del segle XX que
es va repetint periòdica-
ment a la cartellera inter-
nacional. Aquesta posada
en escena, amb un espai
simbòlic però un vestuari

d’època, va fer una estada
de prop de tres mesos al
Marquina de Madrid, des-
prés de la seva estrena a
Avilés, a finals d’agost. La
gira estatal continua
oberta. A Catalunya, no-
més s’ha vist, fins ara, a
Reus i Cornellà.

L’obra està ambientada
en l’any 1912 (tot i que es
va escriure el 1941) i res-
pon a un capítol verídic de
la família d’O’Neill. Aquest
retrat familiar va servir
per fer una mena de catar-
si a Eugene (que en l’obra
es va canviar el nom pel
d’Edmund). “Era una fa-
mília que s’estimava molt,
però es van fer mal els uns
els altres”, comenta l’ac-
triu Vicky Peña. L’autor va
demanar que no s’estre-
nés aquest muntatge fins
al cap de molts anys d’ha-
ver mort. Però la seva do-
na va desobeir la demanda
i va permetre’n una estre-
na a Suècia, poc després
que ell morís. Des de lla-
vors, no s’ha deixat mai de
representar arreu. ■

Gas i Peña,
a escena

J.B.
SANT CUGAT DEL VALLÈS

‘El largo viaje del día
hacia la noche’ avui
es fa a Sant Cugat i, al
Romea, a la tardor

Vicky Peña i Mario Gas, en un moment del drama que
aquesta nit es podrà veure a Sant Cugat ■ CASTRO

“Això no és un funeral,
una làpida, això és benzi-
na, és una festa que no
s’acaba”, deia amb entu-
siasme –i amb accent ma-
llorquí– Jaume C. Pons
Alorda, premi Crítica Ser-
ra d’Or de traducció per
Fulles d’herba, de Walt
Whitman. Va ser un dels
moments emotius –i n’hi
va haver uns quants– de
l’acte de lliurament de la
49a edició dels premis Crí-
tica Serra d’Or 2015. Són
uns guardons sense do-
tació econòmica, només
s’obsequia el guanyador
amb una serreta d’or per
posar-se a la solapa, però la

satisfacció i l’agraïment
que mostraven la quinze-
na de persones distingides
era la dels que s’enduen els
premis més grans.

Ho era la de Josep Fon-
tana, premi de Recerca
(Humanitats) per La for-
mació d’una identitat. La
història de Catalunya.
Una obra molt ben acolli-
da per lectors no especia-
litzats. “Em semblava que
podia ajudar a entendre a
la gent que la qüestió de la
identitat de Catalunya no
deriva de problemes polí-
tics actuals, sinó que ve de
molt lluny”, va dir l’histo-
riador. També estava sa-
tisfet Jordi Coca, premi de
Novel·la per El diable i l’ho-
me just, per qui “la nostra

literatura viu una mena de
Segle d’Or, amb una pro-
ducció molt diversa”.

Com en tota cerimònia
de premis, els agraïments
es van multiplicar. Fran-
cesc Parcerisas va gua-
nyar el premi de Poesia
per Seixanta-un poemes i
no va ser a la cerimònia,
però va enviar una nota
d’agraïment. Sí que van
pujar a rebre la serreta
d’or Carles Lluch (premi
d’Estudis Literaris per No-
vel·la catalana i novel·la
catòlica); els autors de
Noms de plantes. Corpus
de fitonímia catalana
(Recerca-Altres Ciències);
Llàtzer Garcia (text de
teatre català); Joan Ramis
(espectacle teatral) i  la

companyia Teatre d’Enjò-
lit. Els guanyadors en la
categoria Literatura In-
fantil i Juvenil han estat
els creadors de l’obra Un
mitjó diferent a cada peu;
el de Juvenil (Creació), per
Més o menys jo. I Jordi
Quera ha aconseguit el Ju-
venil (Coneixements) per
Anem d’excursió per Ca-
talunya. 30 excursions..

El pare Josep Massot,
director de Publicacions
de l’Abadia de Montserrat,
va dir que “el món nostre
món cultural continua
ben viu”, i l’abat de Mont-
serrat Josep Maria Soler
va remarcar que “encara
avui hem de continuar de-
fensant i protegint la nos-
tra llengua i cultura.” ■

Coca, Fontana i
Parcerisas, premiats

Bernat Salvà
BARCELONA

La 49a edició dels premis Crítica Serra d’Or 2015
distingeixen una quinzena de escriptors i creadors

Els guardonats en els premis Crítica Serra d’Or 2015, al pati del Palau Moja ■ VIOLETA GUMÀ / ACN


