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Helena Tornero s’inspira en ‘Llibre del gentil i els tres
savis‘ de Llull per fer una reflexió sobre el poder avui

amon Llull (Palma de Mallorca,
1232/1233 - 1315/1316) és un desco-
negut al carrer, tot i que doni nom a

institucions que promocionen la cultura de
tots els territoris de parla catalana arreu. He-
lena Tornero s’ha sorprès de la migrada in-
formació que es pot trobar per Catalunya
d’aquest personatge medieval que marca una
cruïlla temporal entre el final de l’edat mitja-
na i l’inici del Renaixement. En realitat, és un
abisme. En un temps en què les tres princi-
pals religions (la cristiana, la jueva i la musul-
mana) lluitaven per aconseguir el màxim do-
mini d’Europa i també d’Orient, Llull s’atre-
veix a convidar a la reflexió, al diàleg. Això el
devia perjudicar en la seva influència amb el
Papa però també el va marcar pels corrents
racionalistes, que provaven de centrar-se en
la raó i deixar l’esperit fora del seu discurs. La
seva influència no va aconseguir el seu objec-
tiu: va ser un nou fracàs, tot i que sí que va
deixar molt material per resseguir el seu pen-
sament i situar-lo en la modernitat. També,
com els científics d’avui, la seva és una histò-
ria d’un cert error, el resultat més habitual en
les investigacions; “dels científics només se’ls
recorda pels encerts però per arribar-hi,
abans han hagut de patir molts errors, molts
fracassos”, comenta la dramaturga. Només
fins a l’11 de maig, es representa al Tantaran-
tana Sots l’ombra d’un bell arbre, una obra
que parteix del llibre de Ramon Llull El Llibre
del gentil i dels tres savis interpretada per ac-
tors catalans, castellans i portuguesos, en un
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Llull i l’abisme
TRES RELIGIONS I UNA DONAJ. BORDES

projecte europeu, impulsat per Jorge-Ya-
mam Serrano, el director d’un altre muntat-
ge que furgava en l’extermini jueu per part de
cristians a Tàrrega (El lloc, que està progra-
mat a final de mes a la Sala Trono).

Els diàlegs de Llull situen un gentil que es-
colta les opinions de tres savis de les religions
per veure si es decanta per alguna d’elles. En
un principi, vol ser un port franc, en què cap
religió no venci sobre les altres. Però, comen-
ta Tornero, es veu fàcilment quina és la prefe-
rència de Llull, que dóna les millors rèpliques
i els comentaris més extensos a la catòlica.
Però si la religió era un tema central de debat
al segle XIII, avui aquest tema sona a l’au-
diència com un tema antic. Per això, Tornero
ha convertit els tres savis en tres científics que
es troben en un projecte internacional. Cap
dels tres no va a defensar la seva religió, tot i
que tots tres exposaran les seves tradicions
culturals. Per a Tornero, en el llibre de Llull ja
es pot intuir que els conflictes religiosos te-
nen a sota altres raons, que poden ser socials
o polítiques depenent de les circumstàncies
de cada moment. I aquest pes polític es tra-
dueix sempre en ambicions econòmiques.
Els mateixos jueus ja avisen que el diner
aporta molt de poder però és molt perillós
perquè desperta enveges que, amb el temps,
efectivament, acabaran en persecucions i ex-
terminis.

L’encàrrec que va rebre Tornero (que cele-
bra poder fer una dramatúrgia d’un autor ca-
talà medieval, quan fins ara només n’havia

fet de clàssics grecs o de Shakespeare) a més
implicava que es relacionessin sense proble-
mes tres llengües (el català, el castellà i el por-
tuguès). Per això, els tres savis adopten una
llengua. Com que no són religiosos, sinó
científics amb diferents tradicions culturals
religioses, no es relaciona la llengua amb la
creença. Per una altra banda, hi ha la gentil i
el personatge que representa la intel·ligència,
que són dues portugueses, tot i que la segona
d’elles s’atreveixi a interpretar a Barcelona en
català fluid.

Llull, efectivament, és una referència mun-
dial que posiciona la cultura dels Països Ca-

SOTS L’OMBRA
D’UN BELL ARBRE
Ramon Llull
Dramatúrgia:
Helena Tornero
Direcció:
Marta Pazos
Intèrprets:
Sónia Barbosa
Joana Pupo
Jorge-Yamam Serrano
Hugo Sovelas
Hugo Torres

Dies i lloc:
Fins a l’11 de maig al
Tantarantana

CRÍTICA JORDI BORDES

autora i directora Marta Buchaca
s’ha tirat novament cap a la comè-
dia. Després d’un muntatge profun-

dament dolorós com va ser Litus, ara repesca
una idea que va servir per presentar-se a la se-
gona edició del Concurs de Dramatúrgia Ca-
talana de Temporada Alta. Loser va quedar fi-
nalista el 2012 però amb el privilegi que tots
els actors que l’havien llegida estaven interes-
sats a poder-la dur a escena. La comèdia ro-
màntica vas cobrar una segona part que, si no
es coneix, l’embrió de l’obra no sembla escri-
ta posteriorment. No és pas una crossa sinó
que té un creixement molt lògic i que visita
els dos protagonistes un temps més tard. Bu-
chaca introdueix uns grams d’acidesa però
molt ben mesurats. Així, en aquesta segona
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Quotidiana i divertida
com la vida mateixa
part, hi ha una intriga emocional que tiba de
la comèdia, sense que en cap moment la peça
pateixi una estrebada en el ritme de la peça.
Buchaca, amb la comicitat d’Alba Florejachs
i de Jordi Díaz, fa una comèdia a partir dels
fets més quotidians i vulgars que tothom ha
viscut, ha vist o ha sentit dir. Són uns tòpics
que no sonen a acudit de segon plat sinó que
repiquen frescos amb una interpretació bri-
llant, que sap tensar el riure sense que es des-
controli la interpretació. El treball de direc-

ció ha estat domar les dues bèsties còmiques
de l’escena i ajustar moviments i velocitat
perquè la comèdia respiri i permeti els riures
generosos del públic. Una obra sense com-
plexos, pensada per agradar. I que ho aconse-
gueix. És impossible no sentir-se identificat
algun cop o compartir opinions d’algunes de
les excentricitats dels dos personatges. Per-
dedors? Sí, com tots. Aquesta és la sort, que
respiren una humanitat que genera una em-
patia ben orgànica.

Florejachs ja va debutar a la Villarroel amb
L’any que ve serà millor (2011). Era una obra
de petits monòlegs, pràcticament, en clau de
gags que interpretava amb altres companyes.
I que havien escrit quatre autores; entre d’al-
tres, la mateixa Buchaca. Tot i que Losers no
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talans ja en l’edat mitjana. De fet, hi ha una
càtedra a Fribuirg, comenta Tornero, que és
on millor se l’estudia. Possiblement, la dis-
tància ha permès que se’l pugui examinar
sense els complexos que pot haver-hi a Cata-
lunya. Pels volts d’aquestes dates, el desapa-
regut projecte BIT (Barcelona International
Theater), precisament, havia de produir un
espectacle sobre l’univers de Llull. Aquest
muntatge se li havia assignat a Pau Miró. Ell
comentava, fa uns dies, que s’ha desfet el pro-
jecte; un altre fracàs per al dissortat Llull. En
canvi el Sots l’ombra d’un bell arbre significa
l’esperança. ❋

Una ombra.Ramon
Llull s’exclama perquè
tres religions s’han
d’allotjar en una
mateixa ombra: hi ha
la mateixa idea de
Déu però diferents
ritus. La versió aspira
que siguin tres
científics savis els que
contrastin les
diferències. JOSÉ
CRUZÍO

tingui el format de gags sí que beu del mateix
univers d’indiferències i poca ambició vital.
Però l’amor que es transmet és ingenu.

Buchaca diu que celebra les peces en què hi
ha comèdia amb algun toc amarg, que aparca
la superficialitat. Certament, els seus primers
treballs eren molt més inquietants: L’olor sota
la pell (Sala Beckett, 2007) o Plastilina (Bec-
kett, 2009). També Les nenes no haurien de
jugar a futbol (Versus, 2010), tot i el títol cò-
mic estava escrit amb una tensió dramàtica
reveladora. La nova autora d’avui escriu pen-
sant en el públic desacomplexadament. I sa-
bent que s’agraeixen els punts còmics. La co-
mèdia de Buchaca permet trobar una segona
capa de lectura, sense pretendre gaire res
més. ❋

LOSERS
De Marta Buchaca

Direcció:
Marta Buchaca

Intèrprets:
Alba Florejachs
Jordi Díaz
Dia i lloc:
Dilluns, 28 d’abril
(sense data de sortida)
a la Sala Villarroel.

a comèdia pren el
relleu d’El crèdit,
que ha estat en car-
tell des de setembre.

L

La Marabunta ataca el Coliseum
ercer escenari que assumeix el repte de superar la festa des-

enfrenada després del Latino i l’Aquitània. Marabunta recorda
la trobada de fa uns anys entre el còmic Guillem Albà i els de
l’Always Drinking Marching Band. Ara, l’espectacle es traslla-
da al Coliseum, per ara només quatre funcions. Si la demanda
segueix sent bona, no es descarta aconseguir més dates. No s’hi
val desentendre-se’n. Cal generar la revolució!

MARABUNTA
Guillem Albà i The All In Orchestra
Direcció: Guillem Albà
Intèrprets: Guillem Albà, Manu Estoa, Iñaki Marquiegui, Martí Soler /
Roger Bas, Albert Comaleras, Roc Albero / Ramon Figueras i Edgar
Gómez.
Lloc i dies: 2, 17, 23 i 30 de maig, a partir de les 23 hores, al Coliseum
de la Gran Via.

Ball i ‘cante’ que furga a les arrels
l bailaor Joaquín Cortés ha decidit que l’estrena mundial de

Gitano sigui a Barcelona. És el seu nou espectacle després que
hagi presentat durant tres anys per Europa, l’Amèrica Llatina i
els Estats Units en una llarga gira el seu anterior treball. El co-
reògraf basteix l’espectacle acompanyat de vuit ballarines i
dues joves bailaoras a més de disset músics que toquen en di-
recte per signar un quadre flamenc a vuit veus. També desta-
quen en aquest treball un audiovisual que permet a l’artista
cordovès tornar als seus orígens, a les arrels del poble gitano.

GITANO
Joaquín Cortés
Lloc i dia: Des d’avui i només fins diumenge al Teatre Tívoli.

Goldoni llegit per Pasqual
luís Pasqual sempre se sobta que tothom cregui que és un es-

pecialista en Goldoni. Tot just n’ha aixecat tres muntatges: Un
dels últims vespres de carnaval (1985), La famiglia dell’antiqua-
rio (2007) i Els feréstecs (2013). La darrera va ser un dels èxits
de la temporada passada. Va rebre fins a cinc Butaca: millor
muntatge teatral, direcció, actriu de repartiment (Laura Cone-
jero), vestuari i caracterització. Comèdia desimbolta que Pas-
qual situa en la Catalunya de la primera república. El carnaval
i la llibertat de les dones, són dels elements que més espanten
uns reaccionaris coneguts per feréstecs.

ELS FERÉSTECS
Goldoni
Direcció: Lluís Pasqual
Intèrprets: Laura Aubert, Andreu Benito, Jordi Bosch, Laura Conejero,
Carles Martínez, Xicu Masó, Rosa Renom, Boris Ruiz, Pol López, Rosa Vila

Lloc i dia: des de dimecres vinent i fins a l’1 de juny al Teatre Lliure de
Montjuïc.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

ARTS ESCÈNIQUES
CATALANES
AL MÓN
Tradició i
modernitat

ls Diàlegs al Llull
ofereixen als crea-
dors i agents cultu-
rals amb projecció
internacional una
finestra oberta al
debat de les noves
idees, tendències i
reptes de la cultura
catalana. Des de la
literatura, el pensa-
ment, la llengua, la
música, el cinema,
el teatre, l’arquitec-
tura, el disseny i les
arts visuals. Una ci-
ta cultural periòdica
oberta a tots els sec-
tors i tots els pú-
blics. El pianista
Carles Santos i el
coreògraf Pere Fau-
ra intervenen en la
sessió dedicada a les
arts escèniques.La
coreògrafa àngels
margarit modera el
debat.

Lloc i dia: Al Palau
Baró de Quadras
(aforament limitat).
Dimarts vinent, a partir
de les 19 hores.
Entrada Gratuïta.

E

Divertida desproporció. Torna un dels èxits de la temporada
passada al Lliure, ‘Els feréstecs’. ROS RIBAS
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