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l folklorista català Joan
Amades (1890-1959)
va recollir als anys
trenta diverses can-

çons populars amoroses i cava-
lleresques, entre les quals Don
Joan i Don Ramon. A partir d’a-
questa tema, els manresans  Josep
Padró (música) i Lluís Calderer
(text) van crear Llegenda d’ambi-
ció i mort, una versió de cambra,
amb dansa i rapsòdia que ahir es
va representar al teatre Kursaal.

Encara que originalment l’es-
pectacle es va concebre com una

cantata, estrenada fa uns anys al
Conservatori de Manresa, ahir va
tenir lloc l’estrena del renovat
muntatge, malgrat que tampoc
va aixecar gaire expectació. El pú-
blic assistent només va omplir
mitja platea de la Sala Gran. 

Quatre ballarins (Guillem Cire-
ra, Raquel Mill, Irene Benavent i
Freddy Izquierdo), quatre músics
(Ensemble Alquímia) i un rapso-
de (Joan Crosas) són els intèr-
prets de la història crítica, en la
qual una mare envia els seus dos
fills a una guerra del rei, amb la fi-
nalitat d’obtenir honor i poder.

En els primers passatges de la
cançó es narra el comiat dels dos
nois, Joan i Ramon. El primer, sol-
ter, es deleix per anar als camps de

batalla, mentre el segon, casat,
renega de la guerra, sobretot, per
veure’s obligat a abandonar la
seva estimada: «Ella besa els ulls
closos del seu bell Ramon que
somriu i plora. Es tenen a tocar i ja
s’enyoren». 

L’espectacle interdisciplinari tro-
ba en la dansa cotemporània del
coreògraf Cirera el fil argumental
que acompanya la música de cam-
bra de l’Ensemble Alquímia i les
narracions de Crosas.  A l’escena-
ri,  però, el treball escènic es pre-
senta sobri, auster i amb un ritme
lent, difícilment suggestiu, tot i
l’emotivitat i la profunditat de l’ar-
gument i els seus protagonistes.

En l’equador de la peça tradi-
cional, arriba el presagi amarg:

«A les batalles del rei, molts n’hi
van, no en tornen gaires; sols en
tornen els hereus, els hereus de bo-
nes cases». Aquests són els versos
que els quatre ballarins repeteixen
obstinadament, en un dels mo-
ments més vibrants de l’obra.

La composició musical de Padró
(finat el 2012) es descobreix com-
movedora durant la batalla, la
derrota i el tràgic retorn d’un dels
dos fills, mentre la cançó enfila el
seu final: «Brillen les estrelles, frà-
gils com cristalls, missatgers efí-
mers, d’una fràgil pau».

Llegenda d’ambició i mortmos-
tra la riquesa d’un text, situat a l’è-
poca medieval, i les possibilitats de
recuperar-lo a través de les arts
contemporànies.
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Del cançoner a l’escenari
El teatre Kursaal va estrenar ahir la representació d’una peça tradicional catalana adaptada

pels manresans Josep Padró i Lluís Calderer que combina música, rapsòdia i dansa contemporània


Quatre músics, quatre ballarins i un rapsode interpreten una història amarga sobre l’ambició, la guerra, l’honor i el poder
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«LLEGENDA D’AMBICIÓ I MORT» Aquest és el títol de la versió de cambra sobre la cançó popular «Don Joan i
Don Ramon», que narra la dissort de dos fills a les batalles del rei durant l’època medieval. Després d’una primera
adaptació com a cantata estrenada fa uns anys a Manresa, ahir es va presentar el muntatge renovat i definitiu. 
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ACCÉS GRATUÏT I ACTIVITATS DIVERSES. Manresa, Igualada, Mar-
torell, Sant Fruitós de Bages i Solsona són poblacions de la Catalunya
Central que aquest cap de setmana s’han sumat a la celebració del Dia
Internacional dels Museus, que se celebra avui. És costum que, al
voltant del 18 de maig, se celebri un cap de setmana de portes obertes,
al qual se sumen activitats diverses. Manresa va oferir propostes en set
centres: el Museu Comarcal, el Museu de la Tècnica, el Museu de
Geologia, el Museu de la Seu, el Museu de la Cova, el carrer del Balç i el
Centre Cultural el Casino. Per exemple, ahir al matí, el Museu de la
Tècnica va acollir el taller Mira com sona!, de construcció d’instruments
de vent (a la foto). A Sant Fruitós, dissabte al vespre, el Grup Estudi Folk
de Manresa va ballar danses tradicionals a la plaça de l’església.



La Catalunya Central celebra el
Dia Internacional dels Museus
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es d’avui a Canes ja hi
ha una capdavantera
clara per endur-se el
proper diumenge la co-

titzada Palma d’Or, que designarà
la millor pel·lícula en competició. El
film en qüestió és Carol, de Todd
Haynes, el realitzador de cintes
amb tanta personalitat com Poison,
Velvet Goldmine o I’m not there. 

En aquesta ocasió ha decidit
adaptar la novel·la The price of
Salt (El preu de la sal), de Patricia
Highsmith, on exposa l’amor lès-
bic entre una dona de classe alta i
una jove fotògrafa en crisi. El relat
escau especialment a Haynes per
la reivindicació de l’homosexuali-
tat de la qual sempre ha fet ban-
dera i per emplaçar el relat en l’A-
mèrica dels anys 50, un període
que ja havia servit al director per a
servir-nos peces tan lúcides como
Lejos del cielo i la sèrie de HBO Mil-
dred Pierce, que va protagonitzar
magistralment Kate Winslet. 

A Carol ens tornem a trobar
amb una lliçó interpretativa, en
aquest cas en les mans de les sem-
pre perfectes Cate Blanchett i Roo-
ney Mara, uns treballs que no pas-
saran desapercebuts en els premis
de la propera temporada. No seria
estrany que Carol es convertís en
la reivindicació del lesbianisme
que havia de suposar als Estats
Units La vida de Adele, però que va
quedar finalment aigualida. Tam-
bé mereix reconeixements la me-
ravellosa direcció de Haynes, una
feina meticulosa que carrega la
tensió emocional d’imatges be-
llíssimes, que converteix el film en
una joia irresistible. 

Si tot plegat ho pensa també el
jurat que presideixen els germans
Coen ho sabrem el proper di-
umenge, però cal recordar que a
Canes fa dos anys l’amor entre
dues dones ja va fer furor.  

Per finalitzar, cal apuntar tam-
bé una altra heroïna emocional de
les darreres hores a la Croisette,
Amy Winehouse, de la qual s’ha
mostrat un poderós documental
que retrata amb una proximitat
sorprenent la inestable vida d’una
de les més grans cantants i com-
positores que hem pogut escoltar
els darrers temps.  
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«Carol», 
una joia que
reivindica
l’amor lèsbic

Des de Canes


