
36

cultura 
DIMARTS, 1 DE DESEMBRE DEL 2015 ara   

Clàudia Cedó fa doblet i s’endú 
el Torneig de Dramatúrgia

yer, Aleix Aguilà i Alberto Ramos, 
que no tindran el preuat guardó: un 
sopar a El Celler de Can Roca.  

Els dos textos van quedar frec a 
frec potser perquè tocaven tecles 
pròximes: humor de la quotidiani-
tat amb dosis d’absurditat humana. 
El de Clàudia Cedó transitava pels 
conflictes de parella i va comptar 
amb dos aliats amb gran vis còmi-
ca, els actors Pol López i Laura Au-
bert –com cada any, només van as-
sajar tres hores abans de començar 
la funció a la Sala La Planeta–. La to-
pada de la protagonista amb un ho-
me exactament igual que el seu xi-
cot dóna peu a l’autora a jugar amb 
l’efecte Homeland –¿qui diu la ve-
ritat?– tot i que aviat es revela el 
quid de la qüestió: la renovació del 
DNI ha fet explotar la personalitat 
del noi, reprimida per agradar a una 
nòvia al·lèrgica als canvis.  

Ramon Madaula, en canvi, havia 
escrit un text més incisiu que, gens 
innocentment, es refereix a la situ-
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ació política actual: L’electe. Resul-
ta que al president de la Generalitat 
li apareix un tic nerviós quan assa-
ja el discurs d’investidura. Demana 
que per patriotisme li administrin 
un fàrmac per evitar-ho, però un 
psiquiatre li farà recordar la seva 
infantesa. En aquest flash-back el 
candidat –un extraordinari Jordi 
Boixaderas– revelarà en veu alta el 
que ell ja sap: que és un frau, que no-
més ha sortit escollit per la medio-
critat de la resta i que s’ha aprofi-

tat de la increïble capacitat d’il·lu-
sionar-se de la gent per satisfer les 
seves ànsies de glòria. Ehem, ehem.  

Dos textos que, per cert, podrien 
ser l’embrió d’obres més llargues, 
com va passar amb El crèdit i Smiley. 
Ara bé, un any més, qui es va ficar el 
públic a la butxaca va ser la presen-
tadora, Cristina Clemente (exper-
dedora del torneig convertida en ac-
triu), que aconsegueix tal clima que 
el públic fins i tot duia tàpers amb 
sopar per compartir.e
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Ramon Llull encara ens fa sentir inferiors

dels seus assajos que des de Llull els 
catalans tenim un gran complex d’in-
ferioritat. Va escriure més de 260 lli-
bres, dels quals n’hi ha uns quants 
d’imprescindibles en qualsevol his-
tòria de la literatura”. Entre el catà-
leg de creacions lul·lianes destaquen 
el Blanquerna, Llibre de meravelles i 
Llibre del gentil. 

Pioner del diàleg interreligiós 
“En l’obra de Llull s’hi ha vist també 
el punt de partida del pensament 
català”, va continuar Santanach. “I 
la seva art va influir al llarg dels se-
gles en pensadors com Nicolau de 

Cusa, Giordano Bruno, Leibniz i 
Juan de Herrera”. El comissari tam-
bé va recordar que Llull “ha sigut un 
dels pioners del diàleg interreligiós, 
actualment tan necessari”. En comp-
tes d’obligar a la conversió aquells 
que no creien en el Déu cristià, Llull 
“els feia dubtar argumentant les se-
ves raons”. 

En aquest mateix sentit es van en-
caminar la conferència de Michela 
Pereira, professora d’història de la fi-
losofia medieval de la Universitat de 
Siena, i també les paraules de Fran-
cina Armengol, presidenta del Go-
vern Balear: “El nostre pensador ve-

nia d’una època en què també hi ha-
via tensions entre Orient i Occident 
i potser se sorprendria de veure que 
no hem avançat gaire. Llull obrava a 
través de la comprensió, la toleràn-
cia, el respecte i la pau. Els atemptats 
de París, però també els de Bamako 
i els de Beirut, ens fan pensar en el 
seu llegat: va crear un sistema de 
punts d’unió entre judaisme, cristia-
nisme i islam”. 

El president Mas, abans de donar 
pas al baríton Joan Pons, que va in-
terpretar tres poemes de Llull –entre 
els quals hi havia Cant de Ramon–, no 
va desaprofitar l’ocasió de vincular 
una part del missatge lul·lià amb el 
context polític català: “Llull tenia un 
sentit realista de l’exercici de la po-
lítica: en les seves obres mostra la 
preocupació pel bon govern i critica 
aquells que en el seu exercici actuen 
com llops quan haurien de fer-ho 
com pastors. El Llibre de les bèsties és 
una faula però també mostra els se-
crets del poder i «la part animal de 
la política», segons diria més enda-
vant Maquiavel. Hi parla de la força 
del Lleó i de l’engany de la Guineu. El 
Lleó representa l’abús de la força 
quan s’hauria de fer un exercici de to-
lerància”. Mas encara va vincular 
una altra obra de Llull amb l’actua-
litat, el Llibre d’Amic e Amat. “S’hi 
preguntava: a qui es pot fer més gran 
retret, a qui malparla o critica algú, 
o a l’amic que ho presencia, escolta i 
calla i no surt a defensar-lo?” Mas no 
va donar cap resposta, més enllà 
d’uns segons de silenci durant els 
quals es va mirar, amb un mig som-
riure congelat, els assistents.e

L’acte del Saló de Sant Jordi va tenir com a cloenda la interpretació de tres poemes de 
Llull per part del baríton Joan Pons. MANOLO GARCIA

Artur Mas critica “la força del Lleó i l’engany de la Guineu” durant la inauguració de l’Any Llull
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Va venir de només tres 
vots, la final més ajusta-
da dels cinc anys d’histò-
ria del Torneig de Dra-
matúrgia Catalana del 

festival Temporada Alta, però final-
ment l’autora emergent Clàudia Ce-
dó va batre el pes pesant de la inter-
pretació Ramon Madaula, que tot 
just aquest abril va debutar a la Sa-
la Atrium com a dramaturg i direc-
tor. Cedó havia guanyat el premi Bu-
taca al millor text ahir feia una set-
mana per Tortugues, i aconseguia ai-
xí el doblet de la dramatúrgia 
catalana gràcies a D.N.I., una comè-
dia romàntica amb final feliç. Elimi-
nats pel camí han quedat drama-
turgs com Gemma Brió, Estel Solé, 
Cristina Genebat, Sergi Pomperma-
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“Poques cultures dis-
posen d’un referent 
tan indiscutible com 
el que proporciona 
Ramon Llull. Pocs 

autors han aconseguit una producció 
tan notable i d’una originalitat i am-
bició semblants”. El conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, va ser 
l’encarregat d’obrir l’acte inaugural 
de l’Any Llull al Saló de Sant Jordi de 
la Generalitat, que commemorarà 
durant els pròxims dotze mesos els 
700 anys de la mort del prolífic i in-
fluent místic mallorquí. Tot i que en-
cara no s’han fet públics ni el progra-
ma ni el pressupost, Mascarell va ci-
tar alguns dels països on hi ha previs-
tes activitats: França, Itàlia, el Regne 
Unit, Israel i els Estats Units. 

“Llull ens convida a projectar-nos: 
no va dubtar mai a anar als centres 
culturals del moment a divulgar-hi el 
seu pensament –va continuar Masca-
rell–. Ens convida a repensar-nos i a 
observar-nos en l’espai mediterrani. 
Ens incita a actuar, és un esperit in-
quiet que no es va conformar a fer 
únicament una obra literària: tota 
transformació passa per l’acció”. 
L’acte, que estava presidit pels pre-
sidents balear, Francina Armengol, 
i català, Artur Mas, va continuar amb 
un breu i fulgurant parlament de Jo-
an Santanach, comissari de l’Any 
Llull: “Josep Palau i Fabre deia en un 
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