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Hi ha un punt d’inflexió en la
història del Grup Escènic Nostra
Llar de la parròquia de Sant Josep
del Poble de Nou de Manresa: la
producció, l’any 2008, d’una ver-
sió del musical Flor de nit, de Da-
goll Dagom, que es va poder a la
Sala Gran del teatre Kursaal. Una
dècada després, l’entitat torna a
posar dempeus un dels títols clàs-
sics del repertori escènic català,
amb mitja dotzena de funcions
amb un aforament de 60 cadires
per cadascuna. «El desè aniversa-
ri era l’any passat, però alguns pro-
blemes personals van impedir
que ens hi poguéssim posar
abans», explica Jordi Gener, que
repetirà com a director i actor.

Flor de nit, amb text de Manuel
Vázquez Montalban i música d’Al-
bert Guinovart, és un dels musi-
cals més emblemàtics de la histò-
ria recent del teatre català. «La his-
tòria que explica l’obra comença
l’any 1992», apunta Gener: «Amb
motiu dels canvis produïts per la
celebració dels Jocs Olímpics, s’ha
d’enderrocar un local del Paral·lel
que es deia Flor de Nit. Es fa una
roda de premsa on assisteix l’al-
calde de Barcelona, i surt un se-
nyor que explica els seus records».

Aleshores, «una periodista de-
mana per entrevistar-lo, per fer un

treball per a la universitat, i l’ho-
me, en Reynals, comença a expli-
ca la seva història». En aquest
punt, l’argument fa un flaixbac i se
situa a l’època que va del 1929 al
1936, abans de la guerra. «Flor de
nitens parla, a partir d’un triangle
amorós, de la societat de l’època»,
afegeix el director, que interpreta
el paper del burgès Reynals, un
dels protagonistes del trio senti-
mental juntament amb la Rosa, a
qui interpreta l’Eli Paulet, i l’anar-
quista Quimet, a càrrec de Gui-
llem Cirera.

«Fem una versió bastant ínte-
gra, de dues hores i mitja amb en-
treacte», indica Gener: «La dife-
rència respecte del 2008 és que el
format és més reduït». Enfront
dels 24 actors de fa onze anys, en
aquesta ocasió n’hi ha just la mei-
tat, sense renunciar a cap dels per-
sonatges. Un repartiment de ni-
vell –amb intèrprets que repetei-
xen– i que completen Eva Lao,
Carles Castro, Joan Domènech,
Ferran Junyent, Teti Canal, Clàu-
dia Torras, Clara Badia, Núria Mi-
ras i Jaume Puig.

Un any i mig de preparació
El grup Nostra Llar realitza cada
any un parell de muntatges, a més
dels tradicionals Pastorets. «Fa un
any i mig, però, que estem con-

centrats en Flor de nit i no hem fet
altres obres», explica Gener: «Un
musical requereix més esforç».
Respecte de la posada en escena
al Kursaal de fa una dècada que
«va marcar un abans i un després»
en la trajectòria de l’associació,
Gener comenta que «aquest cop
fem les sis funcions a la sala d’ac-

tes de la parròquia, amb el públic
a tres bandes. És un format més
reduït, però tots tenim més expe-
riència que fa onze anys i ens ha
quedat lluït».

Flor de nit és una peça exigent
per als cantants, amb una quaran-
tena de peces musicals, i els balla-
rins. En l’adaptació que estrenarà
el grup manresà avui a la nit, s’ha
pres la decisió de crear un sol es-
pai escènic, concretament el tea-
tre abandonat i enrunat, per una
qüestió logística.

«Tot plegat s’ha aixecat en mas-
sa poc temps», afirma Gener, per-
què «vam fer quatre assajos mu-
sicals, quatre d’escena, assajos de
números de dos o tres personat-
ges i alguns assajos generals en els
darrers dies». Segons el director,

«la sort d’aquest grup és el talent i
el compromís dels que hi són.

Una similitud amb el 2008 és
que no hi haurà música en directe,
tot i que «en el seu moment es va
intentar, però aleshores no es van
trobar músics». Gener afegeix que
«Flor de nit crec que no va fer gira
per la seva complexitat tècnica. És
una obra amb un ritme molt cine-
matogràfic, molts personatges,
vestuari, música, l’escenografia
recrea diferents espais... Tot i que
ha reposat altres obres, Dagoll Da-
gom no ha tornat a fer mai més
Flor de nit». Fa onze anys «va ser
un repte, un tipus de producció
que a Manresa s’havia vist poc.
Ara és més modesta, però serà
maca i, puc dir-ho, està molt més
elaborada, més ben pensada».
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El Grup Escènic
Nostra Llar torna
a fer «Flor de nit»
onze anys després
El grup de la parròquia de Sant Josep del
Poble Nou de Manresa estrena avui la reposició
del popular musical creat per Dagoll Dagom
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El repartiment és format per una dotzena d’intèrprets

L’ESPECTACLE

LLOC: sala d’actes de la parròquia de Sant

Josep. C. Major, 40. Manresa. D DIES: dissab-

tes 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre, a les 21

h; diumenge 20 i 27 d’octubre i 3 de novem-

bre, a les 18 h. E ENTRADES: 10 euros. Venda

a Llar Parroquial (c. Sant Josep, 40), dime-

cres i divendres, de 17 a 20 h; i dissabte, d’11

a 13 h. També per telèfon: 617 40 52 10.

«FLOR DE NIT»

El cicle literari Tocats de lletra
depara cinc espectacles per al cap
de setmana en diferents espais de
Manresa. Ahir es va suspendre el
muntatge inaugural a causa de la
vaga que van seguir milers de per-
sones arreu del país.

La primera cita amb Tocats tin-
drà lloc avui a les 12 h a la Plana
de l’Om amb el recital Estic viva,
però crua, que oferiran l’actriu Àu-
rea Márquez i la multiinstrumen-
tista Maria di Pace. El duet inter-
pretarà divuit peces de divuit poe-
tesses catalanes innovadores i in-
surgents, que tracten qüestions
capitals com la lluita de gènere. Si
plogués, l’activitat es faria a l’Espai
Plana de l’Om.

Novíssims colors primaris és el
títol del recital del duet Mecànica
orgànica, que se celebrarà a partir
de les 13.30 h a l’Espai Manresa

1522. Gemma Arimany (veu i tex-
tos) i Arnau Tintó (guitarra) reci-
taran una selecció de poemes del
poemari Colors primaris, de la
mateixa Arimany, que tracten
qüestions com la vida, les crisis i
l’amor, entre d’altres.

En el refugi antiaeri del grup es-
colar Renaixença, avui a les 19 h
es durà a terme l’espectacle de
poesia i músicaPaís petit, a càrrec
de les autores Leire Bilbao, Maria
Josep Escrivà i Ismael Ramos,  re-

presentants de tres llengües dife-
rents, amb l’acompanyament mu-
sical de Marta Roma. 

Dues hores més tard, i en el ma-
teix espai, serà el torn de la pro-
posta anomenada Darrera forna-
da,  que tindrà els autors Pere de
Palol, Pol Guasch i el navassenc
Xavier Mas Craviotto, i la viol·lon-
celista Marta Roma. Una bona
ocasió per conèixer l’obra de tres
poetes joves.

Diumenge, a les 12.30 h, a la
plaça Serarols, serà el torn de l’es-
pectacle de dos músics polifacè-
tics, Jaume Coll Mariné (contra-
baix i veu recitada) i Arnau Torde-
ra (guitarres i veu cantada), del
grup Obeses. En aquest vermut
poètic, Un camí, es podrà escoltar
música d’Obeses amb textos de
Jacint Verdaguer, Segimon Serra-
llonga, Anna Dodas i altres autors,
ara en format duet. 
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El cicle literari Tocats de lletra proposa
cinc espectacles per al cap de setmana

ARXIU/MIREIA ARSO

El poeta navassenc Xavier Mas

El Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) acollirà, demà
diumenge, una experiència pictò-
rica de l’artista Francisco Javier
Ballester Guillén, Montesol
(1952). Davant el públic, a la Sala
Oval del MNAC a partir de les 11
del matí i fins a les 7 de la tarda,
Montesol realitzarà la instal·lació
Cartografiar invisibles: dialogar
amb Fortuny, que consisteix a
pintar una tela de gran format que
agafa com a principal referència
el quadre La batalla de Tetuan
(1862-1864) de Marià Fortuny
(Reus, 1838-Roma, 1874). Aques-
ta acció ha estat possible gràcies a
la participació de diferents veïns i
veïnes del Poble Sec, amb l’acom-
panyament d’Art & Cooop, per tal
d’aprofundir la relació d’aquesta

obra amb les problemàtiques so-
cials actuals. A partir de la gene-
ració d’un diàleg amb aquesta
proposta, Javier Montesol pintarà
a escala La batalla de la batalla,
la seva interpretació i relectura de
l’esmentada obra de Fortuny. La
batalla de Tetuan  va despertar fa
uns any l’interès artístic de Mon-
tesol que el 2017 publicava la no-
vel·la gràfica Idilio, los Apuntes de
Fortuny, editada pel Museo de
Prado, sobre la memòria i el seu
poder inspirador. 

Com a complement de l'acció
pictòrica de demà, diferents gale-
ries barcelonines com La Galeria
d’Art Roger Viñuela, La Galeria,
Galeria d’Art Sadurní i Galeria
d’Art Aragón 232 acullen la quà-
druple mostra Montesol una visió
de Fortuny.
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Montesol reinterpreta l’obra
«La batalla de Tetuan», demà,
en una instal·lació al MNAC
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