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Una imatge de l’obra Turba, al Teatre 
Lliure. MAGUI PICHININI / TEATRE LLIURE

‘Turba’: 
tornem-hi 

amb la revolució

ARTS ESCÈNIQUES

‘Turba’ TEATRE LLIURE 114 DE GENER 

W
inston Churchill deia que ser 
revolucionari als vint anys és 
lògic, però que continuar 
sent-ho als 40 és no tenir el 
cap ben endreçat. Ja veurem 

què pensen els del col·lectiu Mos Maiorum 
d’aquí uns anys, però en el seu tercer especta-
cle han decidit capbussar-se en les possibili-
tats de la revolució com a mitjà per canviar les 
coses, per refer el món que ens envolta. Es 
pregunten si ara per ara és possible una re-
volució i quina violència és assumible per fer-
la. Per esbrinar-ho, ben segur que després 
d’una intensa recerca bibliogràfica i videogrà-
fica, han muntat el programa radiofònic Tur-
bulències, al qual conviden diferents interlo-
cutors perquè aportin la seva opinió sobre la 
tan debatuda qüestió. Des d’un professor de 
filosofia que pontifica, tot i que no és el rei de 
l’eloqüència, fins al guru de Donald Trump en 
comunicació, Steve Bannon, tot passant pel 
fantasma d’Ulrike Meinhof, la líder de la Baa-
der Meinhof, i pel testimoni de la gran lluitado-
ra Angela Davis. 

Afortunadament, Mos Maiorum ha madu-
rat en relació amb aquell voluntariós i ingenu 
primer espectacle d’agit-prop sobre la immi-
gració que portava el nom del col·lectiu i que 
els va servir per situar-se com a companyia jo-
ve de referència. La companyia ha millorat 
tant en els aspectes dramatúrgics, amb la in-
corporació de Nicolas Chevallier, com en el 
disseny de la posada en escena, amb especi-
al atenció a la il·luminació (Dani Miracle) i el 
joc teatral. Vaig trobar molt interessant el 
moment en què Bannon interpel·la el públic i 
el convida a aplaudir les seves bajanades, co-
sa que planteja a cadascun dels espectadors si 
caiem o no caiem en la seva descarada mani-
pulació. Turba no ofereix conclusions, sinó 
que genera preguntes. S’allunya d’una mira-
da massa acadèmica i, sobretot, descobreix les 
bondats de l’humor per tractar les qüestions 
serioses, com en l’escena inicial o en l’apari-
ció de la líder terrorista alemanya. Espectacle 
ben fet, doncs, que assolirà l’objectiu de por-
tar públic ben jove al Lliure.e
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Mor la mecenes cultural 
Helena Cambó 

sar amb l’advocat Ramon Guar-
dans, amb qui va tenir catorze fills. 
De tornada a Barcelona, van viure a 
la Casa Cambó, al número 30 de la 
Via Laietana.  

A la mort del pare, Helena Cam-
bó va heretar un patrimoni entre el 
qual hi havia una col·lecció d’art i la 
Col·lecció Bernat Metge. Gestionar, 
conservar i divulgar tot aquest lle-
gat va esdevenir un propòsit de vi-
da. En l’àmbit editorial, va tenir cu-
ra de la Col·lecció dels Clàssics 
Grecs i Llatins de la Fundació Ber-
nat Metge, que havia posat en mar-
xa el seu pare el 1922 amb l’objectiu 
de crear “una col·lecció catalana de 
clàssics grecs i llatins rigorosa, 
amena i bilingüe que pretenia en-

fortir la llengua catalana i elevar la 
vida cultural del país”.  

Tot i les incerteses culturals de 
l’època, Helena Cambó i Ramon 
Guardans van mantenir el compro-
mís amb la col·lecció i el 1951 es van 
començar a publicar les tragèdies de 
Sòfocles, traduïdes per Carles Riba. 
Joan Estelrich, el mateix Riba, Mi-
quel Dolç i Josep Vergés van ser al-
guns dels directors de la Bernat 
Metge. En reconeixement a la fei-
na d’Helena Cambó en la difusió 
dels clàssics, el govern grec li va con-

cedir la Creu de l’Ordre del Fènix el 
2014. La col·lecció, que té més de 
400 volums, va ser adquirida pel 
grup Som l’any 2017. 

L’altre gran camp del mecenatge 
d’Helena Cambó va ser l’art. Va tenir 
la responsabilitat de preservar les 
obres que havia col·leccionat el seu 
pare, amb peces de gran valor artís-
tic sobretot del Renaixement italià, 
que, de fet, va ser el punt de partida 
de tot plegat. La col·lecció es va anar 
ampliant amb els anys, abastant des 
del Gòtic fins a Goya, i inclou obres 
de Ticià, Francesco del Cossa, Lucas 
Cranach, Sebastiano del Piombo, 
Tintoretto, Rubens, Zurbarán, Tie-
polo, Quentin de La Tour i Jean-Ho-
noré Fragonard, entre d’altres. Una 
de les peces més preuades de la 
col·lecció és el Retrat de Michele Ma-
rullo Tarcaniota, una pintura de 
Botticelli que Francesc Cambó ha-
via adquirit el 1929, just l’any que va 
néixer Helena, que al morir el pare la 
va triar com a herència personal. Per 
això no va formar part ni de la dona-
ció al Museu del Prado ni del llegat 
dipositat al MNAC.  

A més de ser patrona del MNAC 
i, des del 2012, membre del patro-
nat d’honor del Museu del Prado, 
Helena Cambó també va participar 
en la junta constructora de la Sa-
grada Família i el 1999 va ser nome-
nada acadèmica de la Reial Acadè-
mia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi. Abans, el 1954 havia rebut 
l’Ordre d’Isabel la Catòlica, i el 
2010 va ser reconeguda amb la Creu 
de Sant Jordi.e

Va continuar i reimpulsar el llegat del seu pare, Francesc Cambó

Helena Cambó amb Joan Carles I i Miquel Roca al Palau de la Zarzuela l’any 2002. J.L. PINO / EFE

OBITUARI 

Helena Cambó, mecenes cultural 
d’acord amb la tradició familiar i la 
voluntat personal, va morir diven-
dres als 91 anys. Així ho va confir-
mar un dels seus fills, Ignasi Guar-
dans: “Nascuda el 1929, mare de ca-
torze, àvia, besàvia. Ciutadana 
exemplar, compromesa i generosa, 
de gran cultura i sòlida fe, ens dei-
xa un gran llegat personal i social. 
Gràcies per tant!”  

Filla de Francesc Cambó, va ser 
continuadora de les tasques de me-
cenatge del seu pare i va constitu-
ir el Llegat Cambó, la col·lecció 
d’art dipositada al MNAC. També 
va crear la Fundació Institut Cam-
bó, amb la qual va canalitzar les tas-
ques de la Fundació Bernat Metge 
creada pel seu pare, així com la 
Fundació Bíblica Catalana. Helena 
Cambó va néixer a Zuric el 1929, fi-
lla única de Mercè Mallol i Fran-
cesc Cambó, el fundador de la Lli-
ga Regionalista. Va passar la infan-
tesa a Barcelona, fins a l’esclat de la 
Guerra Civil. El pare, alineat amb el 
bàndol franquista, es va instal·lar 
amb la família primer a Itàlia i des-
prés a Suïssa. Amb l’inici de la Sego-
na Guerra Mundial, el periple va 
continuar per Nova York. Final-
ment, el 1941 la família va fixar la 
residència a Buenos Aires, on Hele-
na Cambó va seguir vivint després 
de la mort de Francesc Cambó el 
1947. A la capital argentina es va ca-
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Patrimonial  
Helena Cambó va tenir cura 
de la ‘Col·lecció Bernat Metge’ 
i de l’art del llegat Cambó 
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