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La Ruta 40 torna a presentar un del seus espectacles més
reeixits: El llarg dinar de Nadal, del reconegut autor nord-
americà Thornton Wilder, guanyador de 3 premis Pulitzer.

Tornem a la cartellera després de sis temporades consecutives a
Barcelona exhaurint localitats i recollint elogis de crítica i públic,
tant en temporada com en les diverses gires realitzades fins al
moment.

El llarg dinar de Nadal és un espectacle que proposa un joc
teatral singular. Un fantàstic text que juga de manera molt
particular amb el pas del temps. Amb un original mecanisme de
concentració i acceleració, l’espectador veurà com passen per
davant dels seus ulls quatre generacions d’una mateixa família,
a través de 90 dinars de Nadal, en poc més de 60 minuts de
funció i sense cap tall.

A cavall entre drama i comèdia, El llarg dinar de Nadal és una
reflexió sobre la vida i la mort, la família, i la tragèdia eterna i
quotidiana del pas del temps.

PRESENTACIÓ



Art serè i minuciós, senzill i subtil i set notables intèrprets. Em
va trencar el cor. Un dels espectacles més delicats i a
contracorrent de la temporada.
Marcos Ordóñez / EL PAIS

Una petita joia. Poques vegades una peça teatral captiva tant
per la seva estructura. Noranta dinar on no hi falta ni hi sobra
res.
Andreu Sotorra / NÚVOL

Un gran redescobriment assolit pels notables actors de La
Ruta 40.
Juan Carlos Olivares / TIME OUT



És un clàssic de la literatura i del teatre nord-americà del segle XX,
juntament amb els altres tres grans autors de la seva generació:
Eugene O’Neill, Tennessee Williams i Arthur Miller. Les seves obres
s’han representant amb gran èxit arreu del món. 
 
Va guanyar tres premis Pulitzer amb la novel·la THE BRIDGE OF SAN
LUIS REY (1927) i les peces teatrals OUR TOWN (1938) i THE SKIN OF
OUR TEETH (1942). També va guanyar el Premi Nacional de Literatura
dels Estats Units per la novel·la THE EIGHT DAY (1967) i la medalla d’or
de l’Acadèmia Americana de les Arts. 
 
També va escriure THE MATCHMAKER (1954), en que es va basar la
comèdia musical i pel·lícula HELLO DOLLY! (1969) i va participar com a
guionista al thriller SHADOW OF A DOUBT (1943), dirigit per Alfred
Hitchcock. 

THORNTON WILDER

A més d’escriure teatre, 
 novel·la, va fer traduccions i
adaptacions per cinema i
televisió, va escriure llibrets
d’òpera, a més de relats curts i
diverses peces teatrals breus
“en un acte”. També va
treballar com a actor i va ser
professor a les universitats de
Chicago, Hawai i Harvard.



Un espectacle ple de màgia. Tant la direcció com el treball
actoral són deliciosos, molt delicats i plens de tendresa.
Mercè Rubià / TEATRE BARCELONA

El treball de La Ruta 40 és minuciós i delicat, dóna lloc a un
muntatge deliciós i poètic. Alberto Díaz ha sabut bastir un
muntatge precís i preciós amb un encant innegable.
Xavi Pardo / BUTXACA

Imprescindible la vostra assistència si voleu teatre, si us agrada
la senzillesa, la qualitat i el detall. Interpretació impecable. Grans
sales han d’apostar per companyies com aquesta.
Ana Jarque / REVISTA GODOT



A casa de la família Bayard el gall d’indi és a punt i el vi, a les copes. Un
any més es reuneixen al voltant de la taula i mengen, estimen, ploren,
neixen, beuen, enyoren, riuen, moren… I repeteixen rituals, ecos i
cançons, de generació en generació. I comparteixen la tragèdia
quotidiana i eterna del pas del temps. Una peça carregada
d’humanitat, humor i tendresa, on us conviden a viure 90 anys a través
dels seus 90 dinars de Nadal, perquè només el temps pot curar-les
aquestes coses.
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  Ha estrenat dotze espectacles. Treballa en dues línies: espectacles a partir de
textos clàssics (Harold Pinter i Thornton Wilder) o contemporanis (Davide
Carnevali, Josep Maria Miró, Albert Arribas, Marc Artigau, Romina Paula o Lluïsa
Cunillé); i espectacles de creació encol·laboració amb dramaturgs i directors
externs a la companyia (Carlota Subirós i Ferran Dordal). 
Els seus espectacles han format part de la programació del Festival Temporada
Alta, Festival Grec, Fira Tàrrega, Fira de Teatre de Manacor, BABEL Festival
(Romania), Teatre Lliure, Sala Beckett, La Seca-Brossa o El Maldà, entre molts
altres. 

Ha rebut diversos premis com el III Premi Catalunya de Teatre (2020), promogut
per ADETCA, en la modalitat de “Projecte artístic singular, per la innovació
constant i sostinguda i per la important aportació a les arts escèniques"; el Premi
de la Crítica 2019 a Millor Espectacle de Petit Format per Reiseführer i el Premi
Butaca 2015 a millor espectacle de petit format per El llarg dinar de Nadal.
També ha estat nominat als Premis Barcelona Teatre en la categoria de millor
text original per Reiseführer i resulta finalista del Premi de Teatre BBVA en dues
ocasions, amb El llarg dinar de Nadal i Cúbit. 
La temporada 2019-20 rep l’encàrrec del Teatre Lliure de programar durant tres
mesos l’Espai Lliure, sota el nom de Lliure&Espai.
Ha treballat en residència a la Nau Ivanow (2013-16), a L’Excèntrica, Centre
d’Arts Escèniques de Santa Coloma de Gramenet (2017-18) i a la Sala
Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia (2018-19). 
Ha impartit, també, diversos seminaris d’interpretació a l’Escola Universitària
ERAM (Universitat de Girona).
 
La ruta 40 és la carretera més llarga i espectacular d’Argentina. Travessa el país
de nord a sud resseguint la Cordillera de los Andes. Té 5224 km i creua deserts,
rius i muntanyes fins arribar a la fi del món.

La Ruta 40 és una companyia de teatre
independent fundada l’any 2011 a
Barcelona. Treballa amb un equip
estable, integrat per Alberto Díaz, Maria
G. Rovelló, Albert Prat i Sergi Torrecilla,
però sempre oberta a col·laboracions
intergeneracionals amb altres directors,
intèrprets i creadors.

TRAJECTÒRIA LA RUTA 40
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III Premi ADETCA – Catalunya Teatre 2020 en la modalitat de 
“Projecte artístic singular”

 
Reiseführer

XXII Premi de la Crítica 2019 a millor espectacle de petit format

Nominació al Premi Butaca com a millor espetacle de petit format 2020

Nominació als Premis Barcelona Teatre en la categoria 

de millor text original
 

El llarg dinar de Nadal
Premi Butaca 2015 Millor espectacle de petit format

Finalista del Premi BBVA de Teatre 2016
 

Cúbit
Premi de Teatre BBVA 2017 a la Millor Actriu: Anna Azcona

Finalista del Premi de Teatre BBVA 2017 a Millor Espectacle

Nominació Premis Butaca 2017: Millor Espectacle de Petit Format

Nominació Premis Butaca 2017: Millor Actriu (Anna Azcona)

Nominació Premis Butaca 2017: Millor Text


