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Des d’avui fins al diumenge 14
d’agost, el claustre de la catedral de
la Seu d’Urgell acull la represen-
tació de l’espectacle medieval del
Retaule de Sant Ermengol, una
obra de teatre representada anu-
alment en aquesta localitat des de
l’any 1957. 

Un centenar d’actors i tècnics
amateurs escenificaran diferents
episodis de la vida de sant Er-
mengol. Amb motiu de l’exposició
Desbordamiento de Val del Omar
(que acull La Virreina de Barcelo-
na) s’han recuperat imatges inè-
dites que va enregistrar el cineas-
ta l’any 1963. Les principals nove-
tats de l’espectacle són millores en
la il·luminació i la major formació
dels actors resultat dels Tallers
per a la Festa. La difusió s’ha ac-

tualitzat a les noves tecnologies,
s’ha elaborat un making off de la
representació i se n’han fet dues
presentacions prèvies.

La representació gira al voltant
de la figura de sant Ermengol –bis-
be de la Seu, del qual se celebra el
mil·lenari– i personatge clau en el
procés d’expansió dels comtats
pirinencs cap al sud i de formació
de Catalunya. Lluís Obiols, direc-
tor de l’espectacle, ha destacat la
importància del bisbe «des del
punt de vista polític, militar –com
a senyor feudal- i eclesiàstic», així

com la seva relació amb altres
personatges històrics, com l’abat
Oliba.

Novetats tècniques 
Les principals novetats de la re-
presentació del text d’Esteve Albert
són la millora del sistema d’il·lu-
minació, així com de la represen-
tació. En aquest sentit, s’han tre-
ballat aspectes tècnics i artístics
nous en els tallers on han partici-
pat els participants, com ara la
dicció i el cant dels actors.

L’exposició Desbordamiento de
Val del Omar, que es pot veure ac-
tualment a La Virreina Centre de
la Imatge, inclou materials audio-
visuals inèdits que José Val del
Omar va enregistrar l’any 1963 so-
bre el Retaule de Sant Ermengol.
Aprofitant aquestes imatges, jun-

tament amb l’elaboració d’un ma-
king off, s’ha presentat l’espectacle
a Andorra i Puigcerdà mostrant la
importància social i popular que
comporta l’obra.

Més que un espectacle
Cada cop en formen part partici-
pants més joves. En aquest sentit,
l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla, descriu el procés de «re-

joveniment de lideratges» del re-
taule, que ha suposat una «nova
inèrcia» i fa que es plantegin no no-
més la millora qualitativa de l’obra,
sinó també la seva difusió. Per a
Batalla, «no és un espectacle es-
trictament amateur i local, sinó
que intenta fer-se un lloc en la di-
nàmica cultural nacional. Creiem
que té la qualitat i la força perquè
això sigui així», afirma.
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El «Retaule de Sant Ermengol»
torna amb novetats a la Seu

L’espectacle medieval, que celebra 55 anys, ha recuperat imatges
inèdites que va enregistrar el cineasta José Val del Omar l’any 1963


Instant de la representació de l’any passat a la catedral de la Seu
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L’espectacle històric, representat
des del 1957, es posarà en escena
cada nit a la catedral de la Seu
d’Urgell fins al 14 d’agost a 2/4 d’11.
Les entrades es poden comprar de
manera anticipada al preu de 12
euros o a la taquilla a 15. L’alcalde,
Albert Batalla, ha volgut posar en
valor que l’obra teatral es representi
des de fa més de mig segle i ha
qualificat de «petit miracle» de la
ciutat que més de 100 persones «es
posin d’acord de forma voluntària
per representar la vida de sant
Ermengol sacrificant una part del
seu temps i vacances».

Des del departament de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Ciurana ha explicat el su-
port al projecte des de la voluntat

de la ciutat d’exercir de «capital del
país i de la cultura catalana unint
la capacitat de projecció de Bar-
celona amb la realitat del país».

La representació consta de nou
quadres: el mil·lenni, la consa-
gració, la canònica, cortiuda, el pa-
gès sec, llumeneres, seguici o en-
terrament, el miracle de la pluja
i el quadre final. La música és una
peça clau en aquest especta-
cle amb fragments de peces del
barroc i de cant gregorià, així com
una interpretació cantada en di-
recte per un dels actors, mentre
que un narrador va donant pas
als diferents quadres que s’esce-
nifiquen.

Les representacions van recu-
perar-se l’any 2004, i continuen es-
cenificant-se anualment durant
la primera quinzena d’agost, per
convertir l’espectacle del retaule
en un veritable punt de referència
per al conjunt de la societat de la
Seu d’Urgell. El retaule ha agluti-
nat, des de l’origen, persones dels
àmbits més diversos.
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Actors, tècnics i attrezzo
de la Seu faran possible les
nou representacions del
retaule amb nou quadres



Un centenar de veïns
entre actors i tècnics 

L’espectacle inclou millores
en el sistema d’il·luminació i
aspectes artístics nous gràcies
als Tallers per a la Festa

La seva confiança 
és la nostra serietat!
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