
Ajaguda al llit de mort, els
crits de Dona Obdúlia mante-
nen Palma en tensió. La darre-
ra representant  de l’aristocràti-
ca nissaga està agonitzant, i la
batalla de les harpies que con-
fien a arreplegar ni que siguin
les engrunes de l’herència és a
l’apogeu. El casal de la família
s’omple d’amigues i parentes
famèliques de riquesa i poder.
N’hi ha que ambicionen fortuna
per tapar mancances econòmi-
ques i d’altres per la posició que
comporta el diner en una Ma-
llorca de noblesa decadent. Les
darreres hores de vida de la im-
petuosa, excessiva i orgullosa
Dona Obdúlia són el retrat de
les misèries humanes dels qui
les protagonitzen. En el testa-
ment, però, la darrera voluntat
de la finada escriurà l’últim cop
d’efecte d’una vida de grandeses
i, també, alguna baixesa. És Mort
de dama.

El teatre Kursaal de Manresa,
on encara ressonen els aplau-
diments entusiastes per l’es-
pectacle ofert pels intèrprets de
Mort d’un viatjant, acull aquest
cap de setmana una nova doble
sessió del Toc de Teatre. En
aquesta ocasió, l’equipament
més emblemàtic de la Catalunya
central s’omplirà per assistir a la
versió teatral que Marc Rosich i
Rafel Duran han dut a terme

de l’obra de Llorenç Villalonga,
una de les novel·les cabdals de
la literatura catalana del segle
XX. Una sàtira corrosiva d’un pe-
ríode de la història recent de
Mallorca que retrata amb humor
i ironia la caiguda en desgràcia
d’una classe, l’aristocràcia, que
no encaixava en el perfil dels
nous temps. Una noblesa crua-
ment pintada en aquest fresc de
la seva decadència respecte dels
aires frescos i renovadors de l’a-
leshores incipient turisme, que
ha acabat convertint l’illa en un
gran hotel.

Mort de dama és, sobretot,
una invitació a la rialla, a la sor-
negueria, al plaer de la lectura i
a la descoberta de la variant
mallorquina del català que les
intèrprets han fet seva dotant la
representació d’una versem-
blança afegida. L’altre gran text
de Villalonga, Bearn o la sala de
les nines, té el mateix rerefons
del final d’època del classisme
de sang. I no hi falten les pinze-
llades grotesques que amb tan-
ta mestria traça Villalonga per
descriure les desventures de
Dom Toni. A Mort de dama,
però, el to hilarant i esperpèntic
pren tot el protagonisme.

Publicat el , el llibre va
causar un gran escàndol i va
generar enemics per a tota la
vida al seu autor. Però la pos-
teritat no tan sols ha alçat la
novel·la a la categoria de

joia literària, també

ha esdevingut un retrat fidedig-
ne que ha traspassat dècades
fins a erigir-se, avui en dia, en
una fotografia fixa de la Mallor-
ca contemporània. Se’n fa ressò
Rafel Duran quan explica que
«el pas del temps i els esdeve-
niments històrics han girat a fa-
vor de l’autor de Mort de dama.
La seva visió sainetesca, esper-
pèntica i, alhora, quixotesca de
la societat mallorquina de fa
gairebé cent anys ha esdevingut
simbòlica i profètica, per les
nombroses semblances que en-
cara hi ha amb el nostre present
també absurd i grotesc».

De l’èxit de la novel·la a l’èxit
de l’obra hi ha no tan sols l’a-
daptació de Rosich i Duran, sinó
també l’elenc femení que en-
carna els principals papers, amb
Mercè Arànega al capdavant.
La temporada està resultant es-
pecialment intensa i reeixida
per a la Paquita de la pensió Re-
gina d’El cor de la ciutat. Els
amants del teatre deuen recor-
dar que el seu paper de mes-

tressa va ser del millor de la in-
famada El bordell, que es va
programar al Lliure fa uns me-
sos. En el cos de Dona Obdúlia
Montcada, Arànega viu mitja
obra dins el llit de mort i l’altra

mitja en oportuns flashbacks
que remeten l’espectador a

les glòries passades de la
protagonista. Un pape-

ràs.
Una altra de les

protagonistes és
M a r g a r i d a

M i n g u i -
l l ó n ,

un rostre popular de la televisió
que vesteix de negre rigorós i es-
grimeix posat d’expiació com a
Dona Maria Antònia, baronessa
de Bearn. Entre ambdues Villa-
longa dibuixa dues maneres de
ser aristòcrata, exagerada l’una
i continguda l’altra. Eva Barceló
–l’apegalosa Remei, que cuida
Dona Obdúlia i li vetlla l’he-
rència–, Llum Barrera –la ne-
boda corista que passeja des-
vergonyiment a la Barcelona pi-
cardiosa–i Nies Jaume –poetes-
sa oficial lloada i, per això, amar-

gada en les estretors en
què es mou el seu ta-
lent– completen un
pòquer d’actrius que
fa lluir sense tebiors

una obra de teatre en
majúscules.

Els personatges mas-
culins queden reduïts a

un segon pla, amb l’excep-
ció del marquès de Collera,

interpretat per Pep Sais, un
personatge amb què Llorenç

Villalonga va llançar una con-
tundent ofensiva contra la dre-

ta espanyolista que residia a l’i-
lla mallorquina. 

TONI MATA I RIU | MANRESA

L’actriu Mercè Arànega interpreta el paper de Dona Obdúlia de Montcada i encapçala el repartiment de l’obra de teatre
basada en la novel·la de Llorenç Villalonga, adaptada per Marc Rosich i Llorenç Duran, que arriba al Kursaal de Manresa
�

Orgull i caiguda de l’aristocràcia
Mort de dama

LA PROPOSTA

�Direcció: Rafel Duran. �Adaptació: Marc
Rosich i Rafel Duran. �Producció: Teatre
Nacional de Catalunya i Teatre Principal de
Palma. �Intèrprets: Mercè Arànega (Dona
Obdúlia Montcada), Margarida Minguillón (Dona
Maria Antònia de Bearn), Eva Barceló (Remei
Huguet), Nies Jaume (Aina Cohen) Llum Barrera
(Violeta de Palma) i Pep Sais (Marquès de
Collera). �Dies i hores: dissabte, a 1/4 d’11 de
la nit; diumenge, a les 6 de la tarda. �Preu:
24 euros. �Punts de venda: taquilles del
Kursaal (avui, d’11 a 13 i de 18 a 21 h) i demà
(abans de la funció). Telèfon 93 872 36 36 i
web www.kursaal.cat.

Mort de dama

PEZ EN RAYA
Diumenge, a 2/4 de 7 de la tar-

da. El cicle Encaix de teatre que or-
ganitza l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada durà diumenge a Cal

Gallifa l’obra Lo Cerebro, un muntat-
ge de la companyia Pez en Raya,
creat i dirigit per Cristina Medina,
Joan Estrader i Gerard Florejach. Els
dos primers també són els intèr-
prets d’un espectacle que indaga en
les particularitats del cervell humà,
sense abandonar l’humor absurd i
surrealista que caracteritza el grup
en totes les seves creacions. Pez en
Raya descobreix al públic dades tan
singulars com que el cervell conté
30 grams de colesterol, el mateix
que una salsitxa de pollastre. Sala
de Cultura Cal Gallifa (Sant Joan
de Vilatorrada). Preu: 10 euros.

«LA CAPUTXETA VERMELLA»
Dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda.

Dins la programació d’Imagina’t,
Dreams Teatre porta avui a Manresa
una representació de La Caputxeta
Vermella, adreçada al públic infantil
a partir dels tres anys. Servint-se
dels gèneres teatral i musical, els
autors del muntatge ubiquen
aquest clàssic universal a la rodalia
de París cap a l’any 1920. Dreams
Teatre fa la seva pròpia mirada al
conte, tenint en compte que Disney
mai no ha dut la Caputxeta al cine-
ma.  Teatre Conservatori (Manre-
sa). Preu: 6 euros.

TAPEPLAS
Avui, a les 9 del vespre. La com-

panyia Tapeplas escenificarà a Ber-
ga, dins el cicle Butaka Jove, l’espec-
tacle Monkeys, que mostra tota l’es-
pectacularitat que exhibeix habi-
tualment el grup en les seves ac-
tuacions. Música i ritme tap dance

donen un aire intens, a estones fre-
nètic, a les produccions de la com-
panyia, que són una proposta ex-
cel·lent per apropar el públic jove als
teatres. Laia Molins, Anna Llombart,
Jep Meléndez i Rubèn Sánchez van
crear Tapeplas l’hivern dels anys
2002-2003 a Barcelona. Actual-
ment, les coreografies i la direcció
de la formació catalana van a càrrec
de Sharon Lavi. A més de Monkeys,
les altres dues produccions que han
donat una merescuda popularitat a
Tapeplas són KexevKezev i Boom-
bach. Teatre Municipal (Berga).
Preu: 5 euros.
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Mercè Arànega és Dona Obdúlia
de Montcada a Mort de dama

La Rosa va ser una sèrie de
TV3, seqüela de Poble Nou,

que es va ubicar a Manresa i la prota-
gonista era Margarida Minguillón,
que resulta cara de veure al teatre.
La seva formació inclou una singula-
ritat: és diplomada en ATS. Però tam-
bé va fer interpretació a l’Institut del
Teatre i va encaminar la seva carrera
a l’escena. Entre els treballs teatrals
que figuren al seu currículum hi ha El
que no passa mai, Les dones sàvies i
La veu humana.

�

MARGARIDA MINGUILLÓN
(DONA MARIA ANTÒNIA DE BEARN)

LA PROTAGONISTA

En un dels papers més relle-
vants de la seva dilatada tra-

jectòria, Arànega arreplega elogis
unànimes. El gran públic la té més
que vista per la seva presència en
sèries de TV3, com El cor de la ciutat
i Estació d’enllaç, però la carrera de
Mercè Arànega és curulla d’interpre-
tacions excel·lents. Darrerament, ce-
nyint-nos el recorregut al teatre, se
l’ha pogut veure a El bordell, La plaça
del Diamant, La Cabra, Largo viaje
hacia la noche i Yerma.

�

MERCÈ ARÀNEGA
(DONA OBDÚLIA MONTCADA)

LA PROTAGONISTA


