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TEATRE

‘Lucrècia’ i la Menorca 
catalana del XVIII

 
Joan Ramis va escriure Lucrècia al 
segle XVIII. Menorca era l’únic 
territori on el català no estava per-
seguit. L’obra de Ramis va estar 
oculta fins al segle XX, quan la va 
redescobrir Jordi Carbonell. 

Sant Boi, va pronunciar algunes fra-
ses que es convertiran en referèn-
cia: “Que la prudència no ens faci 
traïdors”. És també qui va introdu-
ir la forma “nous catalans”. Ahir La 
Seca Espai Brossa i Serra d’Or li van 
retre homenatge amb motiu de l’es-
trena d’una troballa seva: Lucrècia. 

Carbonell va descobrir aquesta 
obra de Joan Ramis (Maó, 1746-
1819), als anys 60, mentre investiga-
va en el fons Rull de teatre a Barce-
lona. Poc després va marxar a Me-
norca per estudiar in situ els fons 
d’algunes biblioteques privades.  

La cultura menorquina l’acaba-
ria fascinant. Menorca, una 

colònia britànica al segle 
XVIII, va ser l’únic ter-

ritori que no va ser 
sotmès a les prohi-
bicions lingüísti-
ques de la Nova 
Planta borbònica. 
“És el que hauria 

pogut ser la litera-
tura catalana si no 

hagués estat sotmesa 
a la repressió”, destaca 

Carbonell. “A la societat 

maonesa del segle XVIII, el català 
s’utilitza en literatura però és tam-
bé la llengua de comunicació. Els 
anglesos no van perseguir el català, 
com sí que ho van fer els espanyols”, 
afegeix el filòleg i polític.  

L’obra de Ramis, a qui Carbonell 
compara amb Àngel Guimerà, va 
quedar oculta fins al seu redesco-
briment. “Ramis utilitza les nor-

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. El filòleg i polític Jor-
di Carbonell (Barcelona, 1924) ha 
dedicat més de mig segle a l’estudi 
de la llengua i la literatura catalanes, 
des de l’època medieval fins al segle 
XIX i de tots els territoris de parla 
catalana. No ha tingut mai por: va 
viure la Guerra Civil, va lide-
rar la lluita antifranquis-
ta i va ser empresonat, 
incomunicat i tortu-
rat. Va ser un dels 
promotors de l’As-
semblea d’In-
tel·lectuals de 
Montserrat el 1970 
i mai va cedir: no 
importaven les con-
seqüències, ell parlava 
en català. Mort el dicta-
dor, l’Onze de Setembre, a 

mes del teatre neoclàssic europeu 
de l’època. A més, es va formar a 
Montpeller, on els estudiants res-
piraven un ambient prerevolucio-
nari”, explica. Per Carbonell es pot 
parlar d’un veritable moviment 
il·lustrat menorquí. El filòleg i po-
lític recorda especialment una de 
les frases del primer acte de Lucrè-
cia: “Viure sense llibertat no és vi-
da, sinó que és mort”. “Quan recita-
va aquesta frase en les conferènci-
es que feia en ple franquisme, sem-
pre m’aplaudien”, diu.  

Lucrècia, dirigida pel menorquí 
Sergi Marí, es podrà veure a La Se-
ca Espai Brossa fins al 20 d’abril. 
L’obra transcorre a la Roma del 509 
aC. Els protagonistes són Tarquino, 
fill del rei de Roma; Col·latino, un 
militar que lluita amb Tarquino du-
rant el setge d’Ardea, i Lucrècia, la 
dona d’aquest últim. Col·latino ex-
plica a Tarquino com Lucrècia li és 
absolutament fidel. Tarquino torna 
a casa abans que Col·latino i cau en-
amorat de la dona del seu amic. L’in-
tenta fer seva, primer amb prome-
ses, després amb amenaces i, final-
ment, a la força. Aquest drama per-
sonal acaba provocant la revolta que 
posa fi a la monarquia dels Tarqui-
no i l’inici de quatre segles de Repú-
blica romana.  

Lucrècia està interpretada per 
Queralt Albinyana, Enka Alonso, 
Blai Llopis, Xavier Núñez, Josep 
Mercadal i Àlvar Triay. És la prime-
ra vegada que aquesta obra menor-
quina s’estrena comercialment a 
Catalunya.e

01. Lucrècia es pot veure des d’avui a La Seca. LA SECA 
02. El polític i filòleg Jordi Carbonell. CRISTINA CALDERER

La Seca Espai Brossa estrena la versió de 
Joan Ramis rescatada per Jordi Carbonell

Llibertat  
“Els anglesos  
no van 
perseguir el 
català”, diu 
Jordi Carbonell


