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Lluís Soler recita el poema a Folgueroles

‘Canigó’, festa  
de la paraula 

Folgueroles

Jordi Vilarrodà

Escoltant Canigó en la veu de 
Lluís Soler, hi ha un moment 
en què l’espectador s’aban-
dona, i deixa de fer l’esforç 
de seguir la línia dramàtica 
del poema per abandonar-se 
a la musicalitat de la paraula. 
N’hi ha prou amb allò que 
se’n diu la prosòdia, és a dir, 
l’accent, l’entonació, els tons. 
Verdaguer flueix, en la veu 
de l’actor manlleuenc.

Lluís Soler afrontava 
divendres l’estrena de Canigó 
amb l’esperit de Verdaguer 
sobrevolant la sala. Al Centre 
Cultural de Folgueroles, a 
quatre passes d’on va néixer 
el poeta, i amb una esceno-

grafia senzilla presidida per 
una taula que li va pertànyer, 
descabdellava el gran poe-
ma èpic. Més de quatre mil 
versos concentrats en una 
quarta part, entorn de la his-
tòria del cavaller Gentil, en 
una tasca d’orfebreria que 
l’actor ha dut a terme amb el 
verdaguerista Francesc Codi-
na. Tots dos ho han fet des 
del respecte i des de l’amor 
a un text que, 125 anys des-
prés de ser escrit, mereix ara 
ser recuperat en tota la seva 
esplendor.  

Lluís Soler diu Canigó no es 
planteja com una simple lec-
tura dramatitzada. La memo-
rització gairebé total del text 
permet a l’actor una comu-
nicació més intensa amb el 
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Lluís Soler en un moment del recital poètic, divendres al vespre a Folgueroles

públic: la paraula té el suport 
del gest subtil, de la mira-
da... Lluís Soler ha treballat 
el text amb detall, creant la 
seva pròpia manera de reci-
tar Verdaguer: la musicalitat 

hi és, sí, però no pren prota-
gonisme al verb. Retorna al 
poble la llengua popular d’on 
el poeta pouava. I el poble, 
les més de 150 persones que 
omplien la sala, escolta mera-

vellat. I aplaudeix al final, 
llargament, un actor emocio-
nat que ha comunicat la seva 
emoció. Ningú com ell podia 
haver afrontat aquest repte 
amb tant d’èxit. 
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Foto de grup de la companyia Àgora Dansa, aquest diumenge en un moment de l’assaig

Àgora Dansa assaja a l’Institut del Teatre, en el marc de Projecte VIC

‘Estimada Marta’ posa en dansa la 
poesia de Martí i Pol, aquest dijous

Vic

J.V,

Estimada Marta, una de les 
obres poètiques fonamentals 
de Miquel Martí i Pol, es tra-
dueix aquest dijous en movi-
ment. La companyia Àgora 
Dansa estrena aquest dijous 
a l’Institut del Teatre de Vic 
un espectacle amb el mateix 
títol que el poemari. La soli-
tud, les diferències, l’encon-
tre o l’erotisme, elements de 
l’obra literària, es traspassen 
a una dansa “familiar, molt 
llegible, en la frontera amb 
el teatre”, explica el ballarí 
David Marín, que l’interpre-
tarà amb la ballarina Manu-
ela Marcé. Els acompanyarà 
al piano Mateu Bauçà, que hi 
posarà la música en directe. 

La direcció artística del mun-
tatge és de Júlia Truyol.

Àgora Dansa neix com 
a companyia l’any 2008 
a Mallorca, i participa al 
certamen d’Art Jove 2008 
en l’especialitat de dansa 
contemporània. Ha actuat 
en diferents teatres de les 
Balears, Catalunya i Madrid. 
Estimada Marta es va presen-
tar al Concurs de Residències 
de l’Institut del Teatre, on 
va guanyar l’oportunitat de 
poder ser estrenada. 

Amb Estimada Marta, la 
delegació d’Osona de l’Insti-
tut del Teatre posa en marxa 
Projecte VIC (inicials de 
Vives d’Investigació i Crea-
ció). Es tracta d’una proposta 
destinada als graduats de 
tot l’Institut del Teatre, que 

podran disposar del centre 
de Vic per exhibir les seves 
creacions durant tres mesos 
de residència. “Faltava un 
espai per projectar professi-
onals”, explica Carles Salas, 
director de la delegació 
d’Osona. Després, aquestes 
creacions “que s’han prepa-
rat a Vic” es difondran arreu 
del país. Després d’Estimada 
Marta, la segona producció 
sortida de Projecte VIC serà 
Tropical bunker, de la Cia. 
Les Filles Föllen, que es 
podrà veure el proper dia 18 
de març. 

Estimada Marta. Àgora 
Dansa. Dijous 24 (2/4 de 10 
nit) i divendres 25 de febrer  
(7 tarda). Institut del Teatre 
de Vic.


