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C. SANS

❘ CASTELLBÒ ❘ El centenar d’assis-
tents que la nit de divendres i de 
dissabte es van traslladar fins a 
les ruïnes de l’antic priorat de 
Santa Maria de Costoja, a la vall 
de Castellbò, per disfrutar de les 
representacions de l’espectacle 
medieval Cercamón van tenir la 
grata sorpresa de sentir la pre-
sència de l’escriptor urgellenc 
Lluís Racionero, autor de la no-
vel·la que va prendre vida du-
rant el cap de setmana en aquest 
paratge de l’Alt Urgell. Va ser a 
través de la figura del narrador, 
que va encarnar un dels actors 
participants en la representa-
ció, i que va ser com si el mateix 
Lluís Racionero expliqués punt 
per punt l’apassionant relat so-
bre el món dels trobadors i els 

orígens del nostre país. Aquesta 
ha estat la primera vegada des 
de la mort de Racionero, el 8 de 
març del 2020, que s’ha tornat a 
posar en escena l’obra i les dos 
sessions van esgotar les places 
disponibles. 

D’aquesta manera, el record 
de l’autor va ser present en les 
dos representacions. A través 
del narrador, que en lloc de trac-
tar-se d’una persona de l’època 
va ser el mateix Racionero, i en 
la representació de dissabte, 
que va comptar amb la presèn-
cia d’Alexis i Alicia Racionero, 
fill i neta de l’escriptor local i 
autor de l’obra.
Cercamón 2021 es va plante-

jar com un “repte per continuar 
emocionant i sorprenent l’espec-
tador després de 23 edicions, 

com si fos la primera vegada que 
escolta el text i li expliquen la 
història”, va afirmar la directora 
de l’obra, Irina Robles. Cerca-
món es va estrenar el 1997 a 
Costoja. 

Des d’aleshores s’ha repre-

sentat a Vilamitjana (durant deu 
anys) i a Castellbò (un any). Du-
rant tots aquestes edicions han 
intervingut com a actors i ac-
trius més de 150 persones i 50 
músics i cantants per donar vida 
a l’obra de Racionero.

L’obra va repassar l’origen i la història dels trobadors.
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Racionero ‘renaix’    
i narra a Castellbò 
el ‘Cercamón’

ARTS ESCÈNIQUES

Primera vegada que es representa des de la 
mort de l’autor el 2020 || Un actor va assumir 
la figura de l’escriptor en la narració
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