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EL LLIURE DELS NENS 

renard o el llibre de les bèsties 
de Ramon Llull 

adaptació i direcció Marc Rosich 
composició musical Clara Peya 

cia. Teatre Obligatori 
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MONTJUÏC. ESCENARI SFP – del 22 d’octubre al 13 de novembre 

Renard o el Llibre de les bèsties 
de Ramon Llull adaptació i direcció Marc Rosich 
composició musical Clara Peya cia. Teatre Obligatori 
 

intèrprets Queralt Albinyana - Maria Santallúsia / Laura Aubert / Marc Pujol 
/ Joan Vázquez / Toni Viñals - Jorge Velasco 

piano Clara Peya - Andreu Gallén 
 

 

escenografia Laura Clos 'Closca' / vestuari Núria Llunell / il·luminació Sylvia 
Kuchinow / so Josep Sánchez-Rico / coreografia Roberto G. Alonso 
 

 

ajudant de direcció Jordi Andújar / ajudant d'escenografia Sergi Corbera / 
assessorament de claqué Ivan Bouchain / producció executiva Íngrid Marín / 
ajudants de producció Pau Plana, Lola Armadàs, Aleix Costales i Míriam Puntí 

 

 

coproducció Teatre Lliure i Teatre Obligatori 
 

Projecte guanyador del concurs per adaptar el Llibre de les bèsties de Ramon Llull convocat pel 
Teatre Lliure en motiu del 700 aniversari de la mort de l’autor. 

 

espectacle musical en català  
durada aproximada 1h. 15' sense pausa 

recomanat de 7 a 12 anys (cicle inicial, mitjà i superior) 
 

seguiu #renard i #ellliuredelsnens al twitter 
 
horaris funcions escolars de dimarts a divendres a les 10:30h.  

funcions familiars el dissabte i el diumenge a les 12h. 
   dimarts 1/11, funció familiar a les 12h. 

 
preus 12€ 

9€ infants 
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Renard, la guineu, no veu amb gaire bons ulls que les bèsties en assemblea hagin 
escollit el Lleó com a rei. De manera que l’astut Renard, tot just després de la 
coronació, aprofitarà les picabaralles que hi ha a la cort entre carnívors i herbívors, 
i començarà a maquinar plans per apropar-se pas a pas fins al tron. 

 

Renard o el Llibre de les bèsties és una versió lliure de la famosa obra de Llull que 
pren la forma d’un musical vibrant i encomanadís, amb l’esbojarrada adaptació per 
al públic familiar que signa Marc Rosich i les cançons que ha compost 
expressament Clara Peya. Sense que el ritme s’aturi, i presentant una galeria 
d’animals que també inclou lleopards, bous, elefants i fins i tot algun humà d’allò 
més bèstia, la peça vol apropar als més petits l’art d’explicar faules, que en el cas 
de Llull reben el nom d’eximplis. 

 
Aquest espectacle forma part del cicle El Lliure dels nens, juntament amb els 
espectacles següents: 
 

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE 
dramatúrgia Marc Artigau direcció Juan Carlos Martel Bayod 
imatges i espai escènic Frederic Amat cia. La Kompanyia Lliure  
Montjuïc. del 14 de gener al 12 de febrer 
recomanat de 6 a 12 anys 
 

LA SUPERBLEDA 
dramatúrgia Jordi Palet direcció Pere Hosta i Manel Trias 
cia. La Bleda  
Montjuïc / Espai Lliure. del 28 de febrer al 5 de març 
recomanat de 3 a 8 anys 
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La fórmula triada per apropar Llull als més petits ha estat a través del teatre 
de l’absurd, l’humor i el cabaret. El resultat és un musical que, amb les infal·libles 
eines de la comicitat, transforma les caricatures del poder de l’original en 
personatges que el públic petit, i el no tan petit, reconeix d’una ullada. 

Marc Rosich, va al moll de l’os de l’argument, prescindeix de trames enrevessades 
i transporta la faula original als nostres dies per tal de retratar els defectes de 
l’home d’avui. I tot, acompanyat amb el ritme trepidant del piano de Clara Peya, 
que ens atrapa cançó rere cançó, amb un temes que el públic seguirà cantant 
setmanes després d’haver-les sentit al teatre. 

La música pren un protagonisme essencial, donant una proximitat al públic familiar 
i trencant així amb segles de distància cultural entre el text original i aquesta 
adaptació que es presenta. Clara Peya ha composat unes peces molt treballades, 
contrapuntístiques, amb molts matisos dinàmics i amb parts vocals complexes, a 
l’alçada dels intèrprets aplegats.  A continuació mostrem tres peces enregistrades 
com a exemple. 

Teatre Obligatori  
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sobre el Llibre de les bèsties 

 

“A mesura que les maquinacions de Na Renart tornen 
més i més espantoses i el seu poder més i més ferm, el 
lector veu com són penetrants i realistes les observacions 
de Llull sobre el costat més aspre de la política de palau; i 
se sorprèn de trobar-se davant una mena de predecessor 
medieval de La revolta dels animals de George Orwell.” 

Anthony Bonner 

El Llibre de les bèsties, el darrer capítol del Fèlix o Llibre de Meravelles de Llull, ocupa 
el lloc d’un tractat de zoologia, però es tracta, en canvi, d’una seriosa reflexió sobre la 
política en forma de faula. Llull planteja una trama complexa, plena de matisos, en què 
es poden seguir les maquinacions de Na Renard, la guineu, per aconseguir dominar el 
poder i exercir-lo des d’un segon pla. Els animals de la faula, que Llull pren de fonts 
orientals i del Roman de Renard francès, són una excusa per retratar algunes de les 
facetes més tenebroses de la condició humana. Des del començament de l’obra el 
lector s’adona que la protagonista farà qualsevol cosa per manar: la finalitat no és 
enriquir-se sinó rabejar-se en el plaer de dominar-ho tot, una trista passió que es 
materialitza en tots els nivells de les relacions humanes. Na Renard acaba fracassant, 
víctima de la seva pròpia desmesurada ambició, però la seva caiguda només es 
produeix després de moltes injustícies i atrocitats. Al final del Llibre de les bèsties, 
se’ns diu que Fèlix (el protagonista del volum principal) va dur l’obra a la cort d’un rei 
perquè anés amb compte a l’hora de refiar-se de segons qui. És molt possible que 
Llull escrivís aquest capítol del Llibre de Meravelles com a advertiment per al rei de 
França, Felip IV el Bell, amb qui havia tingut contactes polítics en els anys de redacció 
de l’obra. 
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l’autor 

Ramon Llull 

Mallorquí de naixement, va viure entre 1232 i 
1316 i va ser un escriptor prolífic i polifacètic, 
que es va expressar en llatí, en català i en 
àrab. El cor de l’aportació de Llull és el que 
ell anomenava l’Art: un sistema general 
d’interpretació de la realitat visible i invisible, 
que se serveix de tècniques 
semimecàniques, de notació simbòlica i de 

diagrames combinatoris. L’Art és el fonament de l’apologètica i forneix una base 
metodològica única per a tots els camps del saber del segle XIII: de la teologia, a les 
ciències naturals i humanes. 

El seu perfil intel·lectual és complex i atípic: com a filòsof cristià, va desenvolupar 
creativament materials neoplatònics i aristotèlics; com a místic, ha estat considerat el 
cappare de la gran tradició ibèrica; com a novel·lista, va ser un dels primers a 
proposar temes contemporanis; com a apologeta del cristianisme, va promoure 
escoles de missioners i va concebre un nou mètode per a la conversió. Llull també va 
ser un dels primers escriptors que va usar la llengua popular, en el seu cas el català, 
per tractar de temes reservats a la llengua sàvia, és a dir el llatí, com ara la teologia, 
la filosofia i la ciència. 

 

1232 Naixement de Ramon Llull a Ciutat de Mallorca. 

1257  Llull es casa amb Blanca Picany i es relaciona amb l'infant Jaume, fill 
menor de Jaume el Conqueridor, destinat des de 1253 a ser rei de 
Mallorca. 

1263 "Conversió a la penitència", a l'edat de trenta anys. 

1265  Després d'una peregrinació a Rocamador i Sant Jaume de Compostel·la, 
Llull s'entrevista, segurament a Barcelona, amb sant Ramon de 
Penyafort, que li aconsella que estudiï no a París sinó a Mallorca. 
Compra un esclau moro i s'inicien nou anys de formació intel·lectual i 
lingüística. 

1271-1274 Al final dels nou anys d'estudi, Llull escriu les seves primeres obres, la 
Lògica d'Algatzell i el Llibre de contemplació. 
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1274  Mort de l'esclau que li ha ensenyat l'àrab. Il·luminació de Randa, primera 
versió de l'Art (Art abreujada d'atrobar veritat), i començament de l'Etapa 
Quaternària de la producció lul·liana.  

1275  Llull és cridat a Montpeller pel príncep Jaume i sotmet les seves obres a 
l'anàlisi d'un expert franciscà, que les aprova. 

1276 El 17 d'octubre una butlla papal confirma la fundació del monestir de 
Miramar sufragada per Jaume II on tretze franciscans estudien àrab i 
l'Art. 

1283 A Montpeller Llull escriu la novel·la Blaquerna, i una reelaboració del seu 
sistema en l'Art demostrativa. 

1287 Primera visita de Llull a la cort papal; no hi aconsegueix res a causa de 
la mort recent d’Honori IV. 

1287-1289 Primera visita a París. S'entrevista amb el rei Felip IV el Bell; contactes 
amb Pere de Llemotges. Els primers intents d'ensenyança universitària 
fracassen. Redacció del Fèlix o Llibre de Meravelles. 

1290 A Montpeller simplifica i reformula el seu sistema en l'Ars inventiva 
veritatis; començament de l'Etapa Ternària del seu pensament. Rep una 
carta de recomanació del general dels Franciscans, Ramon Gaufredi, 
que l'autoritza a ensenyar als convents d'Itàlia. 

1292 A Roma Llull (que ja té 60 anys) dedica al papa Nicolau IV la seva 
primera obra sobre la croada. 

1293 Crisi psicològica a Gènova seguida pel primer viatge al Nord d'Àfrica (a 
Tunis). 

1294 Estada a Nàpols, amb visita ràpida a Mallorca i a Barcelona. Acaba la 
Taula general començada l'any anterior a Tunis, i fa una Petició a Celestí 
V, que només va ser papa durant cinc mesos. 

1295 Estada a Roma, on fa una Petició similar a Bonifaci VIII, nou papa elegit 
el desembre de l'any anterior.  Escriu el Desconhort i comença l'Arbre de 
ciència (que acaba el primer d'abril de l'any següent). 

1297-1299 Segona estada a París, on dedica als reis de França l'Arbre de filosofia 
d'amor. També hi escriu la Declaratio per modum dialogi edita contra 
aliquorum philosophorum opiniones, el Tractat d'astronomia i el Liber de 
geometria nova. 
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1299 Passa els darrers mesos de l'any a Barcelona, on dedica el Dictat de 
Ramon i el Llibre de oració a Jaume II d'Aragó, del qual Llull rep permís 
per predicar en totes les sinagogues i mesquites dels seus dominis. 

1300-1301 Primera estada llarga a Mallorca després de molts anys. Escriu el Cant 
de Ramon. 

1301-1302 Viatge a Xipre, Armènia Menor (costa del golf d'Iskenderun) i potser 
Jerusalem. Escriu la Rhetorica nova. 

1303-1305 Estades a Gènova i a Montpeller. Possible tercer viatge a París. 

1305 A Montpeller escriu el Liber de ascensu et descensu intellectus i la seva 
obra política més important, el Liber de fine. A Barcelona durant l'estiu 
rep dues subvencions del rei. A l'octubre torna a Montpeller on és 
present a l'entrevista entre el nou papa Climent V i els reis d'Aragó i 
Mallorca. El 14 de novembre Llull assisteix a la coronació de Climent V a 
Lió, i adreça en va una petició a aquest papa. Comença la formulació 
definitiva del seu sistema, l'Ars generalis ultima. 

1307 Segon viatge al Nord d'Àfrica, a Bugia, on Llull és empresonat durant sis 
mesos i finalment expulsat.  Naufragi prop de Pisa. 

1308 A Pisa escriu l'Art breu, acaba l'Ars generalis ultima, i torna a escriure 
l'obra començada a Bugia i perduda en el naufragi, la Disputatio 
Raymundi christiani et Homeri saraceni. Intents a Pisa i Gènova de 
promoure una croada. Llull té 75 anys. A Montpeller dedica a Climent V i 
Felip IV de França l'Ars Dei, una àmplia aplicació de l’Art a la teologia. 
Probable encontre de Llull i Arnau de Vilanova a Marsella. 

1309 A Montpeller escriu una nova obra sobre la croada, el Liber de 
acquisitione Terrae sanctae, una carta a Jaume II d'Aragó, i una sèrie 
d'obres preparant el terreny per al proper viatge a la capital francesa. 

1309-1311 Quarta i darrera estada a París, on escriu una trentena d'obres, la 
majoria de tema antiaverroista; en dedica set al rei. El 1310 40 mestres i 
batxillers en Arts i Medicina firmen un document aprovant l'Art breu, i Llull 
rep una carta de recomanació de Felip IV. El 1311 escriu el Liber natalis 
parvi pueri Jesu i el Liber lamentationis philosophiae, dicta la Vita 
coetanea, i rep una aprovació del canceller de la Universitat de París.  
Camí del Concili de Viena del Delfinat, redacta el poema Lo concili i 
l'opuscle en prosa, El fantàstic.  Assisteix al concili de Viena fins a la 
primavera de l'any següent. 
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1312-1313 Passa per Montpeller (maig de 1312) camí de Mallorca, on escriu un 
cicle de 182 sermons i dicta testament (abril de 1313).  Ja té uns 81 
anys. 

1313-1314 Estada a Messina. 

1314-1315 Tercera missió al Nord d'Àfrica, altra vegada a Tunis.  Dedica obres al 
soldà i manté correspondència amb Jaume II d'Aragó, a qui demana un 
franciscà que l'ajudi a traduir els seus escrits al llatí. Les seves darreres 
obres daten del desembre de 1315. 

1316 Pel març o abans mor a Tunis, en el vaixell de tornada o a Mallorca 
mateix. Devia tenir uns 84 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
viatges de Llull 
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l’equip 

Marc Rosich adaptació i direcció  

Dramaturg, traductor i director d’escena. En la seva trajectòria ha creat un gran 
nombre d’adaptacions teatrals. Col·laborador habitual de Calixto Bieito en 
adaptacions com Plataforma, Forests, Don Carlos, El Gran Teatro del Mundo, 
Leonce und Lena o Tirant lo blanc (Premi de la crítica a la Millor adaptació).  

Entre les seves obres originals es troba Surabaya (Teatre Romea), Copi i Ocaña 
(Almeria Teatre), Rive Gauche, (Sala Muntaner) i La dona vinguda del futur (TNC).  

Director artístic d’Òpera de butxaca i nova creació. 

Professor de Dramatúrgia a l’Institut del Teatre en l’especialitat d’Adaptació de 
textos narratius. 

Clara Peya composició musical 

Pianista i compositora. Graduada a l’ESMUC. Ha cursat estudis Superiors de jazz i 
modern al Taller de músics. Ha presentat cinc discs sota el seu nom Nímulus, 
Espiral, Tot aquest soroll, Tot aquest silenci i Declaracions.  Compositora de 
diverses músiques per espectacles de teatre i dansa com Mares i filles, Limbo o 
Best of you. 

Fundadora de la companyia l’Era de les Impuxibles, juntament  amb altres 
creadors i intèrprets.  
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els intèrprets 

Queralt Albinyana Lleoparda  

Combina la seva feina d’actriu amb la de cantant, i ha enregistrat el seu primer 
disc, When I met the Blues. Va ser guanyadora del Premi Anita 2015 a l’actriu 
revelació per Lucrècia. 

Membre de la companyia Dei Furbi amb la qual ha participat en Trilogia Mozart i 
en La flauta màgica. Ha treballat en Schubertnacles humits i Chicha Montenegro 
Gallery, de Carles Santos. 

Actualment prepara el musical Rent, amb direcció de Daniel Anglès. 

Laura Aubert Elefant  

Actriu i fundadora dels Pirates Teatre. Ha estat membre de La Kompanyia Lliure 
del Teatre Lliure. Els darrers muntatges en què ha participat han estat: Amor i 
Shakespeare, Al nostre gust, L’onzena plaga i Enric V.  

Marc Pujol Lleó  

Actor i cantant. Darrerament ha participat en els muntatges: Fang i Setge, 73 
raons per deixar-te i Liceístes i Cruzados. Ha treballat amb companyies com Dei 
Furbi amb espectacles com Trilogia Mozart i La Flauta màgica, Obskené amb 
Fuenteovejuna, i Dagoll Dagom en espectacles com Boscos endins o La nit de 
Sant Joan.  

Joan Vázquez Lleopard  

Actor especialitzat en musicals, darrerament ha participat en Flor de Nit (Almeria 
Teatre) i en Something’s coming, un tribut a Sondheim. que es representarà 
properament a Londres Ha participat en musicals de gran format interpretant 
papers protagonistes a Rent, My Fair Lady, Hair i Mamma Mia. Combina les 
tasques d’actor amb la docència, impartint classes de cant per a actors de musical. 
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Toni Viñals Renard  

Actor i cantant. En teatre musical han destacat els seus treballs amb la Cia. Dei 
Furbi Trilogia Mozart i La Flauta Màgica amb el qual va guanyar el Premi Butaca a 
Millor actor de musical. 

Recentment ha treballat a Mar i Cel (Teatre Victòria), 4carmen (Festival de 
Peralada), Marry Me a Little (Teatre Lliure). 

Va fer temporada al Círcol Maldà amb el seu espectacle de solo Balla amb mi.  

És ‘Scaramouche’ en l’últim muntatge musical de Dagoll Dagom.  

 

la companyia 

Teatre Obligatori neix com a productora l’any 2003 com a punt de trobada de 
professionals de la interpretació, la direcció, la dramatúrgia i la producció, 
especialitzats en teatre familiar. Destaquen espectacles com La dona vinguda del 
futur (TNC), Les aventures d’Hèrcules (Teatre Poliorama), Party Line (Sala 
Beckett), La màquina de parlar (Sala Beckett) o Dreamin’ & Rappin’ (Versus 
Teatre).  

Gestió de festivals com el MINIGREC, la secció infantil del GREC Festival de 
Barcelona i d’altres esdeveniments culturals. 

 
més informació http://teatreobligatori.com 

 


