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Aquest ha estat un projecte ple de reptes… el primer 
traslladar les 600 pàgines del llibre de Sebastià 
Alzamora a una obra teatral que no superarà les dues 
hores i, després, trobar el lloc en el qual situar els 
personatges. Del primer, es va encarregar Josep Maria 
Miró que va desestructurar la novel·la i va fer un treball 
d’enginyeria presentant en paral·lel la vida dels dos 
protagonistes. Del segon, ens n’encarreguem Rafel 
Lladó i jo que vam estar durant molts de mesos pensant 
on situar l’acció, ja que la funció es desenvolupa en 
múltiples escenaris i travessa la vida de dos homes 
nascuts a Santa Margalida que es van projectar al món 
i van influir en l’economia i el pensament del segle XX: 
l’empresari Joan March i l’humanista Joan Mascaró.

Sabia que no volia situar-los en l’ambient palatí i 
ostentós del primer, necessitava treure’l d’aquí i, 
d’alguna manera, embrutar-li les mans. A més, havíem 
de trobar una habitació pròpia que pertanyés als dos… 
Com ja sabem que la història constantment es repeteix 
no triguem a adonar-nos que l’herència dels fets que 
es relaten ressonen en l’actualitat… Joan March es va 
transformar en un dels homes més rics del món gràcies 
als seus negocis durant diverses guerres: la guerra del 
Rif, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil espanyola 
i la Segona Guerra Mundial. En totes va estar implicat 
i amb totes va fer grans negocis. Va ser un autèntic 
senyor de la guerra. En aquest moment estem vivint 
diversos desastres bèl·lics, en aquest precís moment 
està morint gent a Europa, veïns… i com diu Mascaró 
«no són una simple massa de cadàvers. Són persones 
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amb la seva vida, anhels, decepcions, 
errors i victòries. Totes úniques, 
irrepetibles, com joies rares». Els senyors 
de la guerra entre els quals convivim 
estan enriquint-se amb el desastre que 
viu Europa i el món.

Veient les fotos que es publiquen en 
els diferents mitjans de comunicació 
arribem a una aula d’una escola 
ucraïnesa destruïda per les bombes. 
Els pupitres amuntegats, els cristalls 
trencats.., la roba, les motxilles i els 
dibuixos dels nens pel terra… desolador… 
què va passar amb aquests nens? Aquí 
situo a March enmig de la destrucció.

Aquesta mateixa aula és també un reflex 
del fracàs emocional que Mascaró va 
viure al final dels seus dies, aquesta aula 
també és el seu reflex intern. Tota la vida 

de l’hinduista va estar relacionada amb 
l’ensenyament; primer a la Universitat 
de Barcelona i, després, a Cambridge 
i, a més, va ser guia espiritual i mestre 
del moviment pacifista que es va 
desenvolupar en els anys 60 i 70. La 
seva traducció de Bhagabad Gita i els 
ensenyaments que aporta aquest llibre 
sagrat van influir en milers de joves que 
en aquell moment necessitaven llum. 
Va ser la seva guia. Però fracassà en 
la seva pròpia casa, en el seu entorn 
més proper, amb el seu fill. Convivim 
constantment amb l’èxit i el fracàs, amb 
la mort i el desig, amb els malsons i la 
«joia»… paraula que Mascaró adorava 
i que nosaltres també reivindiquem: 
«una joia que cada vegada creix més i 
més amunt, fins que la trobem, la joia, al 
centre mateix de la nostra ànima. La joia 
de ser i d’estimar».



I quan s’aixequi el teló, obrirem els ulls i 
veurem la segona vida de Reis del Món, 
dels seus personatges plens d’història 
i de la novel·la ara transformada en 
espectacle teatral. Amb una fitxa 
artística de luxe, qui ha transformat la 
narrativa en text dramàtic és el gran 
dramaturg i director de teatre Josep 
Maria Miró, Premi Nacional de Literatura 
Dramàtica (2022). Sota la batuta d’un 
altre dels grans noms del teatre, José 
Martret, els actors Toni Gomila, Blai 
Llopis, Carme Conesa i Jordi Figuera 
donen vida a Joan March, Joan Mascaró, 
Kathleen Ellis-Mascaró i Emili Tremulles, 
respectivament. Sebastià Alzamora 
confessa que «és un luxe poder veure 
una novel·la pròpia adaptada al teatre 
per uns mestres. Fer una adaptació 
teatral d’un text narratiu és un procés 
molt semblant a la traducció; es passa 
d’un llenguatge a un altre, del llenguatge 
novel·lesc al llenguatge dramàtic i per 
fer-ho s’ha de ser audaç i tenir un fort 
talent literari».

El director de teatre José Martret i 
Sebastià Alzamora són vells coneguts 
que ja van col·laborar l’any 2019 amb 
l’adaptació teatral de La Malcontenta, a 
partir d’una idea de Rafel Gallego, qui 
juntament amb l’actriu Agnès Llobet i el 
mateix Martret, va signar la dramatúrgia. 
Alzamora, entusiasmat amb el 
resultat, volgué continuar amb aquesta 
col·laboració, però malauradament es 
va veure interrompuda per la pandèmia. 
El contacte es va reprendre per a 
aquesta producció del Teatre Principal 
gràcies a l’obra homònima de l’escriptor 
llucmajorer, Reis del Món. 

La translació d’una novel·la a l’escenari 
requereix canvis rellevants. Alzamora 
avança que es revisa l’estructura del 
text, s’hi inclouen sorpreses, però que es 
mantenen l’essència i els narradors de la 
història. L’escriptor afegeix: «estic molt 
content amb aquesta dramatització de 
Josep M. Miró. S’ha de dir que jo som 
més conservador quant a la novel·la i 
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Reis del món, 
al principi va ser el verb
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que em costa d’imaginar-la d’una altra 
manera. Tanmateix, Miró aconsegueix, 
amb una gran energia, desmuntar-la per 
muntar-la de nou. En manté tot el sentit 
i la converteix en una peça dramàtica». 

«Venim de Déu, vivim en Déu i anam 
a Déu» enuncia la tomba de Joan 
Mascaró i Fornés al cementiri de Santa 
Margalida, que morí el 19 de març de 
1987, just fa 36 anys ara que s’estrena 
l’obra de la qual és coprotagonista 
al Teatre Principal, i que ben segur 
d’alguna manera estarà present d’ànima 
perquè com acostumava a dir: «Mallorca 

és el lloc més vell del món on vol anar 
el meu espe més vell del mórit perquè 
hi pertany». L’epitafi del poeta i poliglot 
mallorquí, enamorat de la bellesa dels 
paisatges i del silenci, de la veritat i de la 
justícia, el recull Alzamora a la novel·la 
en diverses ocasions perquè considera 
que «és una espècie de màxima, una 
conclusió a la qual he arribat al llarg 
de la vida, perquè condensa la seva 
manera de viure, reunint allò immediat 
i allò transcendent». Pot ser una guia 
per aquelles persones que s’acosten al 
místic, profeta de la pau, cercador de la 
llum, de l’amor i de la fe. 

Joana Abrines



Sebastià Alzamora és un escriptor 
nascut a Llucmajor ara fa 51 anys. Al 
llarg de la seva trajectòria literària ha 
escrit novel·les entre la història i la 
ficció amb personatges i situacions 
reals convertides en història ficcionada, 
com ara Reis del Món (2020), Miracle 
a Llucmajor (2010) i Dos amics de vint 
anys (2013), tres novel·les en les quals 
conflueix aquesta voluntat de novel·lar 
la història. I també ha novel·lat la 
història, tot i que amb tocs llegendaris 
i fantàstics a Crim de sang (2012) o La 
Malcontenta (2015) on els personatges 
baixen a l’inframón. En el cas de Reis 
del món, no intervé la fantasia, sinó la 
imaginació i els fets històrics. 

Ara fa trenta anys del seu poemari Rafel 
(1993), que va guanyar el Premi Salvador 
Espriu, un poema de 775 decasíl·labs 
amb el qual reflexiona sobre l’experiència 
de la mort d’un amic adolescent. Mula 
morta (2001) és un dels seus poemaris 
més aplaudits i al 2003 guanya els Jocs 
Florals de Barcelona amb El benestar. 
També hem llegit els seus versos al 
poemari La netedat (2018).

Imparable, com el col·lectiu que formà 
amb Héctor Bofill i Manel Forcano, ha 
publicat més d’una trentena de llibres, 
distingits amb premis tan rellevants 
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Sebastià Alzamora, 
un home de paraula

com el Premi Josep Pla, Premi Ciutat 
de Palma Llorenç Villalonga, Premi 
Sant Jordi, Premi Carles Riba, Premi de 
la Crítica Serra d’Or i el recent premi 
Òmnium a la millor novel·la per Ràbia 
(2022). Ha escrit narrativa breu, assaig i 
la seva tasca com a crític literari s’estén 
com a col·laborador en diferents mitjans 
de comunicació i en revistes culturals. La 
seva obra ha estat traduïda a una desena 
de llengües i podem esmentar que tres 
de les seves novel·les Reis del Món, La 
Malcontenta i Miracle a Llucmajor han 
estat adaptades al teatre.

Un escriptor il·lustrat que segons 
comenta no li agrada rellegir les seves 
novel·les una vegada acabades perquè 
diu: «allò escrit és el que he estat capaç 
de fer i ja no té sentit que jo, com a 
mínim, hi faci més voltes. He estat 
capaç de fer allò que he fet a un moment 
donat; l’obra la construeixes dins el cap i 
si t’hi has acostat en la mesura que has 
pogut, quan ja has fet aquest recorregut, 
és forçat voler continuar». Sobre el 
moment de donar per acabada una obra, 
cita el poeta francès Paul Valéry: «Un 
poema no s’acaba, s’abandona». Seguint 
aquest pensament, acaba d’abandonar 
l’escriptura dels deu contes que 
conformen S’accepten encàrrecs (2023).

Joana Abrines



La novel·la Reis del món narra la relació 
entre el financer i contrabandista 
Joan March Ordinas, conegut com 
en Verga, i l’humanista Joan Mascaró 
i Fornés, traductor del sànscrit del 
Baghavad Gita, el llibre que va donar a 
conèixer Orient a Occident. Dos homes 
influents del seu temps, contemporanis, 
nascuts a la mateixa vila, en tan sols 
17 anys de diferència i que, malgrat les 
contradiccions, els uneix una amistat 
que ressona.

En una estructura simètrica i alhora 
circular, la història de Reis del món està 
narrada en primera persona, per dos 
personatges satèl·lits dels principals. 
Els diàlegs i els records fan paleses 
les llums i les ombres en una Europa 
fragmentada d’entreguerres, davant 
dues personalitats que van intervenir 
i interferir directament en el transcurs 
històric del segle XX.

Reis del món és una novel·la de caire 
històric, inspirada en personatges reals. 
La mirada de l’autor envers els fets i els 
protagonistes, la seva llibertat creadora 
i la decisió d’escollir les veus narratives, 
marca la diferència amb un llibre 
d’història. I, com en tota comunicació, hi 
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“A qui suporta els 
infortunis del Regne, se 
l’anomena Rei del món”

ha un pacte entre emissor i receptor; en 
aquest cas, segellat implícitament entre 
escriptor i lector, ens trobam davant una 
història novel·lada.

A la novel·la, Sebastià Alzamora 
situa la primera trobada entre els 
dos protagonistes el 1909. Aquell dia 
assolellat d’estiu, un jove Mascaró de 
12 anys va a la plaça del poble en carro 
des de l’Hort d’en Degollat, acompanyat 
pel seu oncle Guillem per enviar una 
carta als seus pares a l’Alger, i es troben 
amb un March de 29 anys, que ja 
controla l’estraperlo de tabac del seu 
poble i a l’illa. Pocs anys abans de tenir 
el monopoli del comerç de tabac entre 
Espanya i el nord d’Àfrica i d’esdevenir 
una de les grans fortunes a través «de la 
poderosa xarxa internacional construïda 
amb la paciència i astúcia d’una aranya», 
com anota el seu secretari a la novel·la 
i que no s’escapa de la realitat. Tant 
la geografia com la primera part de 
«Les falzies» són versemblants. Així, la 
revolta dels carabiners arribats a Santa 
Margalida que van acabar a bufetades 
amb els veïns també està documentada. 
L’escriptor narra aquest primer encontre 
entre March i Mascaró i continua amb 
un possible diàleg, quaranta anys més 

Cita de Lao-Tse, Tao-Teking, LXXVIII

Joana Abrines
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tard, entre ells dos en un dia d’hivern 
de tempesta, al despatx de Joan March 
a Ginebra, a la Rue Racine, al costat de 
les ambaixades. El magnat es mostra 
amigable i alhora irònic amb voluntat 
de negociar, fet que marca una clara 
diferència amb el posat didàctic de 
Joan Mascaró que no es deixa comprar, 
per principis i per una idea clara de 
llibertat. Aquesta «Conversa a Ginebra» 
que encadena reflexions antagòniques 
sobre la mort, la guerra, el poder, la 
pau, la llibertat, la cultura, d’entre altres 
temes transcendentals, és converteix 
en una dialèctica a l’abast únicament 
dels reis del món. La veu que ens narra 
aquesta diàleg és la del director de la 
Banca March, Emili Tremulles, testimoni 
gairebé mut de la conversa. Els salts 
enrere, al més pur estil cinematogràfic, 
contenen una narració trepidant 
plena d’interaccions militars i figures 
polítiques rellevants del segle XX amb 
descripcions que funcionen a mena 
de fotografies d’època com ara les 
expedicions al desert, la fuga de la presó 
d’Alcalá de Henares o la festa a Sa Vall.

La segona part de la novel·la duu per 
títol «Mahatma», que «en sànscrit 
vol dir ànima gran i és el tractament 
que donen als caps espirituals», diu 
Mascaró, unes pàgines abans, referint-
se a Ghandi. Aquí, Alzamora, fa servir 
el recurs literari del dietari de Kathleen 
Ellis-Mascaró, que a través d’unes 
suposades memòries fins la data 
d’enterrament de Mascaró a Santa 
Margalida, ens mostra una personalitat 
més íntima del protagonista. La veu 
narradora mostra la tasca intel·lectual i 
espiritual de Mascaró, com un iogui al 
seu refugi a Comberton, «The Retreat» 

com acostumaven a anomenar casa 
seva. En aquesta part de la novel·la 
es mostra el professor adjunt de la 
Universitat de Cambridge, juntament 
amb la seva dona, mestre d’escola i el 
vincle amb els seus dos fills. Destaquen 
les converses amb altres intel·lectuals i 
l’aparició televisiva de Joan Mascaró a un 
programa de la BBC amb els Beatles. Va 
ser en aquesta ocasió que el professor 
Mascaró va conèixer i encetà una relació 
d’amistat amb el beatle George Harrison. 
Aquest moment serà la llavor per a la 
composició de la peça musical «Inner 
Light», com a símbol d’una època i de la 
mateixa manera. També, com realment 
va succeir, hi ha l’escena de la tertúlia a 
La Clave de RTVE.

La trobada fortuïta amb Martí 
Mascaró, el captaire d’una seixantena 
llarga d’anys, d’aspecte distingit, que 
demanava pels carrers de Palma, com es 
pot llegir al pròleg de la novel·la, va ser el 
detonant del llibre. El bessó perquè l’any 
2013 l’autor volgués escriure un llibre 
sobre Joan Mascaró, sense saber de quin 
gènere seria. I a mesura que l’escriptor 
anava reunint material i fent recerca per 
aquesta novel·la, acabada d’escriure al 
setembre de 2019, va tenir clar que a 
mode d’epíleg, hi hauria amb una escena 
homenatge a Martí Mascaró, demanant 
«l’almoina que es deu als valents, als 
purs, als bojos, als subnormals, als 
tarats» en boca, aquesta vegada de la 
Kathleen. De manera que la mort, el 
pas del temps i aquest personatge tan 
real com ficcionat, tanca el cercle de la 
narració com un silenci que desapareix 
abans que es faci un fos a negre.



Exterior nit
Presó d’Alcalà d’Henares, 1933. 
La porta de ferro de la presó s’obre 
al mateix moment que dos reflectors 
potents il·luminen un cotxe aturat fora 
del perímetre, és un Ford, de l’interior 
surten dos homes alts i forts vestits amb 
gavardines fosques. La seva missió és 
esperar dues persones que surten del 
centre penitenciari, un d’ells és l’intern 
més ric i famós del penal, en realitat, 
és la persona més rica del país. Al seu 
costat, dues passes enrere, nerviós i 
expectant camina la persona amb més 
poder del centre penitenciari, és a dir, 
el responsable del torn de nit. Quan la 
porta es tanca darrere seu, el pres pensa 
que serà l’última vegada que escolti 
aquest so, el conductor del cotxe obre la 
porta de forma cerimoniosa, un gest que 
grinyola tant pel context com pel físic 
del conductor. Sis hores després l’home 
més ric de la presó es desperta, estan 
travessant les tanques de Gibraltar, a 
uns cent metres reconeix l’home que 
l’espera, no es troba sol, l’acompanyen 
diversos homes uniformats. És un 
agent de l’MI6 britànic. Ja són a la Gran 
Bretanya, han sortit de l’hostil república 
espanyola, és hora de començar a pensar 
en la manera de destruir-la. 

Aquesta escena, que sembla producte 
de la imaginació reescalfada d’un grup 

de guionistes inexperts, va succeir, cap 
detall és fals, tampoc la marca del cotxe.
El pres és Joan March Ordinas, els 
homes de les gavardines, dos militants 
de la FAI (Federació anarquista ibèrica) i, 
efectivament, el responsable del torn de 
nit era el màxim funcionari de la presó 
d’Alcalá de Henares aquella nit i l’home 
del MI6 que també va ser real. 

Valgui aquesta introducció per presentar 
la qüestió de la relació complexa entre 
la història i la ficció, quan aquesta 
necessita de la versemblança per poder 
ser interpretada i reconeguda pel públic. 
El fet històric defuig d’aquest paràmetre, 
ja que la història sovint escapa de tota 
lògica narrativa coherent, és la nostra 
mirada i l’imperatiu d’explicar-la, el que 
fa que esdevingui relat.
Aquesta va ser una de les grans 
dificultats de ficcionar la vida i obra 
de Joan March. Com fer una narració 
versemblant de fets històrics, però 
que s’apropa al mite, una vida que és 
desmesura i pura voluntat de poder.

Una possible manera és assumir que 
la història i la ficció són ambdues 
narratives, relats que no només 
conviuen, sinó que de vegades es 
retroalimenten i altres vegades una 
eclipsa l’altra. Necessitam que la ficció 
s’uneixi al combat de la història. Per 

de les grans personalitats, els infants, 
les classes populars, les dones, els 
marginats per qualsevol raó o condició.

En transformar el material històric 
en ficció tenim més eines per 
desemmascarar, treure-li el vel a allò 
pretesament real i incontrovertit, canviar 
una màscara per una altra. A través 
de la imaginació, que no la fantasia, 
podem desmitificar la història oficial. 
Què si no va ser el mite de la resistència 
francesa? No per casualitat va ser una 
ficció allò que va posar en qüestió el 
relat immaculat i gloriós d’un gaullisme 
acomplexat, 30 anys després, gràcies 
a la pel·lícula de Louis Malle, Lacombe 
Lucien. 

La ficció històrica ajuda a construir 
realitat, el seu impacte no es limita 
a l’àmbit de la cultura i les idees, 
sinó que pot arribar a modificar el 
material històric i sobretot el relat 
històric hegemònic, posant en valors 
els buits, els oblits, els marges de la 
història acadèmica. Sabent a més, que 
el poder de la ficció pot deixar una 
empremta més profunda que el relat 
històric, per la força dels detalls i de 
les subjectivitats i que contribueix a la 
vegada que la història creixi i s’obri a 
noves possibilitats. Qui pot traçar una 
frontera de ferro entre la història i la 
ficció? Qui pot afirmar que hi ha més 
veritat històrica a la sèrie de la Transició 
de la periodista Victòria Prego que al 
llibre La larga marcha de Rafael Chirbes? 
I si parlem de la Guerra Civil espanyola, 
què explica millor l’època, tant les seves 
esperances com les seves ignomínies, un 
llibre d’història d’ESO o Una noche sin 
luna, de Juan Diego Botto?
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dues raons, una estètica i l’altra ètica. 
De vegades un artefacte cultural explica 
un moment o una època històrica, de 
forma molt més clara i descarnada 
que centenars de manuals d’història. 
Pensem en Fabrizio Valserra caminant 
desorientat pels camps de Waterloo 
o Stephan Spiridonov sobrevivint en 
la batalla d’Stalingrad. La cartoixa de 
Parma i Vida i destí són dos novel·les que 
expliquen de forma més profunda el seu 
moment històric que la pròpia història. 
La segona raó ens diu que ficcionar la 
història és una opció moral, és el que 
hem provat de fer amb Joan March i el 
seu llegat, canviar l’angle d’observació. 
Decidir on posar el focus: un Franco amb 
grip signant de mal humor la primera 
llei de «L’Espanya victoriosa», un dia 
després d’haver guanyat la guerra, llei 
que establia com a prioritat número 
u, amortitzar el deute amb March o el 
pacte amb Churchill per evitar l’ingrés 
d’Espanya a la Segona Guerra Mundial; 
apostar per l’èpica o centrar la mirada 
en les dones mallorquines que veien els 
seus fills morir de fred l’any 1918, com a 
conseqüència de la fina intel·ligència de 
March als negocis. 

Ficcionar ens pot ajudar a reivindicar la 
memòria de «les floretes de la història» 
que neixen als costat dels camins de 
la història i que segons Hegel estaven 
destinades a ser arrasades pel progrés. 
Sacrificis necessaris. Carn de canó. Els 
no ningú que no tenen qui els recordi, 
aquelles que no arriben a ser notes a peu 
de pàgina de la història en minúscula. 
La ficció pot obrir portes a allò que ha 
quedat sepultat, establir una cita amb 
la història amb majúscules, d’aquells 
que eren un simple attrezzo dels grans 
esdeveniments històrics i les peripècies 
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Història i ficció. 
Un conflicte
Miquel Cruz, historiador
Idea original i documentació de l’espectacle La Fundació
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