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Escenaris

d’Entrada

Música

El Ramon Llull de tres creadors
Manel Camp, Manolo Alcántara i Joan Crosas, que avui estrenen «Art» al Kursaal, parlen sobre la figura i l’abast del pensador

Manel Camp

Manolo Alcántara

Joan Crosas

COMPOSITOR

ARTISTA DE CIRC

ACTOR

«Llull és un il·luminat, un
personatge inabastable»

«Ara seria un investigador,
no voldria convertir infidels»

«M’agrada el Llull valent i
interior al mateix temps»

S. PAZ | MANRESA

Qui és Ramon Llull?
R El pensador, filòsof i creador potser més important
dels Països Catalans.
P Com hi arriba?
R Fa una colla d’anys
amb El llibre
de les bèsties i
ara capbuss a n t- m e
P

S. PAZ | MANRESA

Qui és Ramon Llull?
R Un filòsof, un estudiós,
un religiós, amb una producció ingent, que ha quedat com a referent de la
cultura catalana. Però del
personatge real que va
viure fa  anys...
P Com hi arriba?
R Ara, de mans del
Manel. Abans, per
l’Institut Ramon
Llull, que és el
que dóna suport
a la cultura catalana.
P Qui és el
seu Llull?
R El rigor, el
treball, el valor... O el que
jo voldria ser
[riu].
P Què
ha
descobert?
R
Sembla un
un tòpic però és
veritat: treballar
amb gent que
val la pena, amb
qui comparteixes sensibilitats.
Conèixer el Manel, el Joan, el
Lluís, la Miriam.... Les persones. I després
d’Art, un personatge [Ramon
Llull] que incorpores a la teva
motxilla, encara
que no sempre
amb la profunP

ditat que voldries.
P Llull continua sent un
desconegut?
R Sí, molt desconegut pel
gran públic. No per als qui
s’interessen per les lletres i
la cultura. Hi ha gent molt
més coneguda i
que no ha fet ni
la meitat que
Llull. Però també hem de pensar
que va viure fa
 anys...
P Quin dels
 principis
lul·lians es
queda?
R La bondat.
P Si Llull fos
un animal,
quin seria?
R Seria un zoològic! No en podria ser un de sol
perquè amb els
seus recursos tindria la capacitat de
transformar-se en
diferents animals.
P Si Llull nasqués al
segle XXI, a què es
dedicaria?
R
Sent com era tan
intel·ligent... ara no
hauria volgut convertir
els infidels. Potser hauria sigut un investigador
que treballaria
per millorar la
vida de la gent.
Hauria fet una
gran troballa
per a la humanitat.

UNIÓ MUSICAL DEL BAGES
Diumenge, a les 12 h. Més de
cent vint alumnes de les escoles de
música de la comarcal participaran
en el tradicional concert de Santa
Cecília que celebra la Unió Musical
del Bages. Aquesta formació, que
treballa un repertori que tant serveix per actuar al carrer com en interior, protagonitzarà la primera
part del recital. Posteriorment, s’hi
afegiran els joves estudiants. Les
bandes estan formades bàsicament
per instruments de vent i percussió.
Manresa (Teatre Conservatori).
Preu: 3 euros.

S. PAZ | MANRESA

Qui és Ramon Llull?
R Per a mi és un descobriment. El coneixia a través d’obres com Llibre d’Amic e Amat, i ara, arran de
la proposta del Manel, he
començat a descobrir realment el personatge. I
m'he quedat frapat i al·lucinat. Però m’ha ajudat a
entendre molt més el text
que he de defensar.
P Com hi arriba?
R Profundament? A través d’aquest espectacle.
P Qui és el seu Llull?
R El Llull interior i valent
al mateix temps. El que és
capaç d'interioritzar les
idees, de crear, de tenir
un món interior molt ric
i de saber-lo obrir.
P Què ha descobert?
R Jo no sóc catòlic i
quan vaig agafar el
text em vaig espantar molt. Interpretar
una cosa en la
qual
no
creus és
difícil.
P e r ò
veus la
dimensió humana, que
és la que
hem treballat amb el
Manel i el
Manolo, escoltes la música, i tot té
sentit.
P

Navarro (clarinet) i Ramon Aragall
(fagot). El trio interpretarà peces de
Mozart, Ibert, Huguenin i Jordi León,
en un viatge del classicisme a la
música francesa. Manresa (Espai
La Plana). Preu: 10 euros.

PEYU
TRIO CANYES
Diumenge, a les 12 h. El Tast de
Clàssica del Kursaal presenta el Trio
Canyes, format per tres músics que
toquen instruments de vent de canya: Ferran Torrens (oboè), Francesc

Avui, a les 22.30 h. El reconegut
humorista Peyu actua avui a Avinyó
amb l’espectacle Planeta i-Neptú,
que dirigeix Joan Roura. El muntatge, que es va estrenar fa gairebé
tres anys, ofereix una mostra de
l’humor surrealista de l’actor, que
s’ha fet popular en els darrer temps

P Llull continua sent un
desconegut?
R
Sí. Espero que l’Any
Llull serveixi per descobrir-lo. Nosaltres hi aportem un granet de sorra.
P Quin dels  principis
lul·lians es queda?
R Amb tots hi fas la teva
assimilació.
P Si Llull fos un animal,
quin seria?
R Un lleó.
P Si Llull nasqués al segle
XXI, a què es dedicaria?
R Seria científic i escriptor.

per l’aparició al programa televisiu
APM?. Avinyó (Local Catalunya).
Preu: 8 euros.

MRS. BROWNIE
Avui i dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h. La companyia
anoienca Teatre Nu i l’actriu i cantant Laura Guiteras homenatgen les
grans figures de la música negra en
un espectacle en què també participar el pianista Abel Boquera. La
peça explica la història d’una diva
que viu els darrers anys de la seva
vida. Igualada (Teatre de l’Aurora). Preu: 15 euros.
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de ple en la seva obra i entenent que és un personatge
inabastable. I que el missatge que donava al segle
XIV continua sent vigent,
donant-hi una perspectiva
diferent. És un il·luminat,
d’una passió inesgotable.
P Qui és el seu Llull?
R El meu Llull s’entendria
en el sentit de canviar la dinàmica de la societat i anar
cap a valors més personals,
d’estima, de compressió, que
jo intento produir a través
de la música.
P Què ha descobert?
R Com posar-nos d’acord
diferents disciplines i la
importància de trobar
unes persones que pensem de manera semblant,
amb una visió del món, de
l’espectacle i de l’art similar. Unint-nos podem oferir aquest missatge.
P Llull continua sent un
desconegut?
R Totalment. És un personatge universalment estudiat
però molt desconegut.
P Quin dels  principis
lul·lians es queda?
R Voluntat, que és, també, un dels temes que
prefereixo del disc.
P Si Llull fos un animal, quin seria?
R Un colom de la pau.
P Si Llull nasqués al
segle XXI, a què es dedicaria?
R Filòsof. Intentaria
trobar una ciència humanística.

