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Un espectacle d’una horeta per endinsar-se en el 
món del surrealisme

SINOPSIS 
 
Dalí ha mort és un espectacle que utilitza la mort de Salvador 
Dalí i el seu llenguatge bufonesc per endinsar-nos al món 
surrealista del pintor. La creació del bufó, aquest personatge 
grotesc i universal que està per sobre del bé i del mal però que 
alhora connecta amb l’inconscient comú, permet riure’s fins i tot 
de la mateixa mort i de la decadència del cos. 

Una infermera fanàtica és la cuidadora de Salvador Dalí en 
els seus últims dies de vida. La infermera, mestre de cerimònies 
i guia espiritual, crea la religió del surrealisme involucrant al 
públic en el ritual, per finalment ella poder convertir-se en el 
mateix Salvador Dalí. Crearà també la figura de la seva pròpia 
Gala, mussa, ajudant i guia del mateix Salvador. Aquests dos 
bufons porten al públic per un laberint de sensacions, per 
convertir-se al surrealisme. 

Utilitzant així el teatre com un ritual de pas, tornant als 
orígens, quan el teatre grec tenia una funció religiosa però 
sense perdre mai l’esperit del bufó, descobrint la sàtira i 
l’humor Dalinià. Tot allò que es veu en escena és provocat per 
l’imaginari del gran mestre i el mon del bufó. Un bufó que vol 
ser Dalí i per poder finalment amb l’ajuda de Gala, concloure 
amb el seu propòsit: convertir-se i transformar-se en Gala-Dalí 
un sol ésser.

L’espectacle permet introduir el públic dins un ritual de 
transformació on el mestre de cerimònies ens condueix pel món 
del surrealisme i on el sexe, la perversió i les escatologies formen 
part natural d’aquest univers.



La Llarga és una companyia que 
sorgeix el juny del 2014 amb el seu 
primer espectacle a partir del Treball de 
Final de Grau de Rebecca Alabert. 

Animada per diversos professors a tirar 
endavant el projecte s’embarca en la 
creació de La Llarga amb l’ajuda de la 
gran companya d’aventures Joana Mª 
Peralta. Les dues formen una mena de 
tàndem mediterrani entre l’Empordà i 
Mallorca, unides gràcies a aquest noble 
art, el teatre.

La Companyia ha actuat en diversos 
teatres de Mallorca i Catalunya, i ja 
amb altres projectes en producció 
ha participat en la Mostra de creadors 
emergents de l ’Empordà, al festival 
FAST, i ha estat seleccionada per 
participar en la FiraB 2016 de Palma de 
Mallorca amb l’espectacle Dalí ha Mort
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Nascuda l’any olímpic del 1992 a la ciutat daliniana de Figueres, 
comença la seva vida ja de petitona entre escenaris amb la idea 
prematura de professionalitzar-se en el món de l’espectacle. 
Cursa els estudis de batxillerat d’Arts escèniques i emigra cap a 
Mallorca el 2010 per graduar-se en Art Dramàtic a l’ESADIB 
el 2014.
Acabada la carrera s’endinsa en l’aventura de la creació de La 
Llarga una companyia pròpia amb algun company més de 
professió amb els que ha estrenat espectacles com Dalí Ha Mort, 
La dona que donava menjar als coloms...
Entre any i any ha tingut temps també de fer cursos com 
Dansa-Teatre a París amb la companyia A Fleur de Peau, 
Biomecànica amb Alexei Levinsky, Anàlisi de Moviment amb 
Norman Taylor, Comedia dell Arte a l’AIDAS dirigida per Carlo 
Bosso i ha treballat també la Tècnica de Michael Chéjov amb 
Graham Dixon. Des de petita s’ha format en ballet clàssic i 
dansa contemporània i ho ha complementat amb Pole Dance i 
Lindy Hop.
Ha treballat com a actriu en diversos espectacles de carrer de 
la companyia La Bèstia Peluda. També ha participat a Teatre 
Gourmet un espectacle de diversos peces curtes de Produccions 
Dionisíaques, com també a Ubú rei al teatre Principal de 
Palma dirigit per Pere Fullana, Princesa Sherezade espectacle de 
Comèdia Dell’Arte de l’AIDAS dirigit per Carlo Boso, entre 
d’altres.
Davant la càmera ha participat com a personatge secundari en 
la pel·lícula Las lagrimas de Shiba de Ellina Kozullina i també 
ha fet participacions en algun vídeo de La Naranja Biónica, 
però des del 2012 és model recorrent de fotografia creativa per 
Monica Quintana Photography.
Fora de l’escenari participa anualment en el festival Fast on 
forma part de l’equip de producció. També és conductora del 
club de Llegir el teatre per joves de la Biblioteca de Figueres 
juntament amb el Teatre Nacional de Catalunya.

REBECCA ALABERT PLANAS — Figueres, 1992



JOANA MARIA PERALTA BIBILONI — Palma de 
Mallorca, 1992

Es gradua en Art Dramàtic per l’ESADIB l’any 2014, però ja treballava a 
fons la dansa contemporània, el clown, la improvisació i el teatre gestual des 
de ben joveneta. Ha treballat també el cant coral en diverses corals de Ma-
llorca i el teatre musical amb Carlos Gramaje. Ha assolit fites com treballar 
la Biomecànica amb Alexei Levinsky, l’Anàlisi de Moviment amb Norman 
Taylor de l’escola Lecoq, fins i tot la Tècnica Michael Chéjov amb Graham 
Dixon, també ha fet treball actoral amb el mestre Yoshi Oïda i s’ha format 
en teatre d’objectes amb la companyia Philip Genty i Pau Bachero.
La seva experiència professional com a actriu comprèn des de diverses col-
laboracions amb el Mallorca Gay Men Chorus, Calaix un espectacle de 
dansa-teatre amb la companyia Resu Ragel, com haver actuat en diverses 
edicions de Microteatre per El Somni Produccions S.L. També ha estat 
protagonista de la peça musical Tres Graus de Separació d’Alex Tejedor al 
Teatre Breu de Ramon Llull.
En la gran pantalla a fet aparició en la pel·lícula Como todas las mañanas de 
Toni Nievas i és una assídua col·laboradora de la productora audiovisual La 
Naranja Biónica
Ha escrit i actuat en la seva peça Crulls en l’edició de Microteatre per Bogeria. 
Ha participat també al Laboratori d’Investigació Teatral dirigit per Pere 
Fullana del qual ha resultat Experiència Queli.
Dins la seva polifacètica carrera també ha fet de locutora al programa de 
ràdio Corals a Ona, d’Ona Mediterrània i ha fet d’ajudant de direcció en 
l’espectacle Ganivets a les Gallines dirigit per Pere Fullana. Actualment a 
part de ser actriu i part activa en la gestió de La Llarga també treballa per la 
productora Res de Res en Blanc S.L. en l’apartat de distribució i producció 
amb la qual recentment ha viatjat al festival Fringe d’Edimburg amb l’es-
pectacle Efecto Fohen. 



REFLEXIONS DE L’AUTORA

T ot comença un dia escoltant un 
programa de ràdio sobre la vida i mort de 
Beethoven, em ve el cap la imatge dels 
genis. Sempre m’ha interessat la vida dels 

genis. Mozart, Einstein, Beethoven, Dalí. Què tenen 
en comú totes aquestes figures? La majoria de la gent 
els tracta de bojos. La bogeria és una temàtica que 
m’interessa. Llavors començo a plantejar-me, quins 
són realment els genis. La genialitat condueix a la 
bogeria? Algun dia vaig sentir «Dalí només va fer 
que la gent cregués que era un Geni». I llavors se’m 
presenta la pregunta: Dalí era un Geni? Es feia el 
geni? Era boig? Es feia el boig? I començo a indagar 
sobre la seva vida privada. Sobre com va ser la seva 
vida d’infant, la seva infantesa a Figueres. 

Al mateix temps els membres de la companyia estem 
molt interessats en la implicació del públic en escena. 
Però com? Volem fer participar? Volem fer reflexionar? 
Hi ha contacte directe amb l’actor? Volem fer teatre 
com a lleure o hi ha una implicació intel·lectual? Són 
preguntes que ens plantegem abans de tot.

Des de petita m’ha fascinat el personatge principal 
de la Vila de Figueres. El meu avi des de que jo era 
ben petita me’n parlava com hipnotitzat. Llavors 
vaig recordar el que pensava quan el veia parlar 
d’aquesta manera: m’agradaria ser Dalí! I perquè no? 
Perquè no puc convertir-me en el meu propi Dalí. 
També em plantejo el perquè d’aquells bigotis. Què 
representen? Són la seva pròpia màscara?   

Són un postís d’ell mateix? És la caracterització del 
seu personatge el que el fa únic? Què simbolitzen 
els bigotis? Vull crear el meu propi bigoti? 
Indubtablement surt el conflicte de gènere. I si Dalí 
fos una dona? Com seria? Hauria pogut ser qui és?

Apareixen la figura de la seva mare, la seva 
germana, Gala, les dones de la seva vida i com l’han 
marcat. Gala, apareix constantment així com la seva 
relació passional i tan poc carnal. Les manies sexuals 
del Pintor són encara un misteri, però un enigma pel 
qual m’interesso, ja que en els seus escrits parla del 
sexe obertament i amb grans elements escatològics. 

La figura de Gala apareix i es planta davant meu 
com un gran enigma. Dalí el gran bufó i Gala la 
seva mussa, formen el desig del pintor d’un sol ésser, 
Gala-Dalí, per aquí en mig apareix també Hitler... 
El Diari d’un Geni, llibre escrit pel mateix Dalí, 
és font d’inspiració per escriure la peça; els seus 
escrits completament surrealistes són informació en 
abastament per escriure un text dramàtic. 

Treballem també sobre l’estructura d’una missa o el 
d’un ritual de pas, en el que la mestra de cerimònies 
en aquest cas la infermera, retornant al teatre grec, 
ha de fer un seguit de processos i sacrificis per poder 
rebre l’anima i transformar al públic i a ella mateixa 
en la religió del Surrealisme en la seva forma més 
pura, per finalment redimir-se i poder ser el que el 
crec que el mestre sempre hauria desitjat. 

Rebecca Alabert Planas, 2015

“L’única diferència entre jo  
i un  boig, és que jo no estic 
boig.” 

Salvador Dalí



 Totes les fotografies són propietat de La Llarga i estan realitzades per Mònica Quintana.



FITXA TÈCNICA
Maquinària:
 Escenari  Amplada:  mínim 6 m
  Fondària: mínim 5 m
  Alçada: mínim 3,5 m
  Terra: Fusta negra (durant la representació es tira líquid a terra)
 Càmera negra 1 teló de fons negre
  2 jocs de cametes negres

Il·luminació:
 Projectors 12 pc 1kw
  2 Retalls 25/50 750w + iris
  1 Par62 1kw
  4 Par LED
  Tots amb porta-filtres, grapa i cable de seguretat
 Barres/suports 1 pont frontal a la sala
  2 barres electrificades a l’escenari
  4 peanes
 Regulació/control 15 Canals de regulació de 2 kw
  Taula programable de 24 canals mínim amb 12 submasters
 Varis Cablejat i accessoris/Escala per enfocar

Só: 
 P.A. Amplificació suficient per a la sala
 Taula Mínim 3 canals amb 3 enviaments
  
Posició de Control:  Els controls de llum i so han d’estar junts al pati de butaques on es pugui veure i     
  sentir a les actrius, amb espai suficient per treballar còmodament

Personal de Sala:  Durant el muntatge, la funció i el desmuntatge és necessari comptar amb una
  persona que conegui la sala i l’equipament.

Horaris:  3 h de muntatge, enfoc i proves de so més 1 h per memòries de llum
  55’ de funció
  45’ de desmuntatge
Altres necessitats:  1 camerino amb miralls, 4 cadires, taula, aigua calenta, dutxes, climatització i   
  presa de corrent
  Aigua mineral durant tot el muntatge, representació i desmuntatge
  Pàrking o estacionament pel vehicle de la companyia

Contacte:  Management: Rebecca 678709372    lallarga.cia@gmail.com
  Producció tècnica: Pere 635635000 sanchezap87@gmail.com
  Producció: Bastaix 687930228 info@bastaix.cat
  




