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'El llarg dinar de Nadal': 90 dinars i 5 temporades
triomfant al Maldà
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El Círcol Maldà encara el desembre amb el que ja s'ha convertit en un clàssic: El llarg dinar de
Nadal, de La Ruta 40, en la que serà ja la 5a temporada. Al llarg d'aquests anys, alguns artistes
han marxat, d'altres han vingut, han nascut 4 criatures de gent de la companyia Aquest matí en
l'han presentat amb la presència de Alberto Diaz (actor i director), Bruna Cusí, Aina Huguet,
Magda Puig, Jaume Ulled, Laura Pujolàs i Ignasi Guasch, "que ha participat a totes les
temporades." També hi era l'Albert Prat, col·laborador en la direcció i Adrià Aubert, director artístic
del Maldà. S'ha programat del 30 de novembre al 14 de gener.

El llarg dinar de Nadal és del reconegut autor nord-americà Thornton Wilder, guanyador de tres
premis Pulitzer. I com a espectacle en català, va merèixer el Premi Butaca 2015 a Millor
Espectacle de Petit Format. Alberto Diaz ha manifestat que està molt content de tornar, de que
funcioni tan bé i sobretot de continuar al Maldà "perquè ja la vam pensar pel Maldà des del primer
moment." Pel que fa al repartiment, enguany hi ha canvis perquè, per primer cop, compten amb
doble repertori: "caldrà mirar la cartellera per saber qui ve aquell dia", adverteix Aubert. Són Bruna
Cusi, Alberto Díaz, Ignasi Guasch, Aina Guhuet / Pau Ferran, Laura Pujolàs, Jaume Ulled i
Bàrbara Roig.

Pels que encara no l'heu vist El llarg dinar de Nadal és un dinar que dura 90 anys. Per tant, són 90
dinars. Transcorre a la casa dels Bayard, una família benestant nord-americana, possiblement de
Kansas. L'escenografia és una taula, parada amb la vaixella de Nadal: "Veiem com es van repetint
els codis de conducta en el pas del temps, que comença a finals del s. XIX i acaba 90 anys més
tard. " Un recorregut per l'evolució de la família, com es viuen les pèrdues, les frustracions "Els
actors no canvien, el temps corre al seu aire", explica el director. Hi ha dues portes. Per una,
entren els que neixen i per l'altra, marxen els que moren. "És un joc, un codi en el que la gent hi
entra deseguida".

A la passada temporada, El llarg dinar de Nadal va complir les 100 funcions. L'Ignasi Guasch, que
també hi era, ha explicat que "M'agrada molt fer-la, és un risc, però és molt bonic com està
plantejada." Quan m'ho van proposar vaig viure aquell moment irrepetible en què et truquen, et
proposen una feina i, després, t'interessa moltíssim. Aquell moment no l'oblidaré. I Jaume Ulled,
que la interpretarà per primer cop ha dit que "aquest moment l'he viscut jo aquest any, i encara hi
he d'afegir que havia vist l'espectacle i em va agradar molt. Que després et proposin participar-hi
és ja una emoció indescriptible."

Així, seguint amb la línia que caracteritza la companyia La Ruta 40, a El llarg dinar de Nadal
aposten per un teatre d'històries i d'actors, artesà i amb una mirada contemporània. Investiga el
tractament especial del temps escènic i l'atmosfera en el muntatge. A cavall entre drama i
comèdia, és una reflexió sobre la condició humana, sobre la vida i la mort, la família, la recerca de
la felicitat i la necessitat d'aturar el pas del temps.


