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NOU9 CULTURA EL 31

El novembre passat, Verdaguer Edi-
cions editava per primera vegada ‘La 
Pomerola’, un poema de Jacint Verda-
guer, ignorat durant un segle, en què 

el poeta de Folgueroles, ja marginat 
i exclòs per la cúria eclesial, es rei-
vindicava com a tal. La publicació ha 
estat l’excusa, ara, per recuperar i re-

adaptar un muntatge teatral estrenat 
fa 12 anys, amb alguns dels mateixos 
protagonistes. Es presenta aquest di-
vendres a L’Atlàntida de Vic.

‘La Pomerola’ torna a escena
Pep Paré readapta un muntatge inspirat en aquest poema de Jacint Verdaguer; s’estrena aquest divendres a Vic
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Carme Torrents, Natàlia Arroyo, Anna Maluquer, Pep Paré i Ramon Ferrer, durant l’assaig d’aquest dijous al vespre

Dotze anys després...
Vic El primer muntatge 
teatral inspirat en aquest 
poema portava per títol La 
Pomerola o el naixement 
del poeta i es va estrenar el 
gener del 2012 al Temple 
Romà de Vic. La va dirigir 
el difunt Joan Grau, direc-
tor de Sèmola Teatre. A la 
foto, Grau en un assaig de 
l’obra amb Anna Maluquer 
i Natàlia Arroyo, a l’Institut 
del Teatre. Totes dues repe-
tiran ara, 12 anys després.JO
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Vic

Miquel Erra

La Pomerola, el poeta. És 
el títol del muntatge que 
tornarà a portar dalt d’un 
escenari el poema La Pome-
rola. Primavera –els dos 
títols que consten del text–, 
escrit l’any 1896 per Jacint 
Verdaguer. L’any 2002 se’n 
va fer una primera adaptació 
teatral, aleshores a partir 
d’un manuscrit del poema 
redescobert el 1995, dirigida 
pel desaparegut Joan Grau. 
Ara, amb motiu de l’edició 
definitiva del text, el novem-
bre passat, se n’ha volgut fer 
una relectura escènica sota 
la batuta de Pep Paré, però 
amb alguns dels mateixos 
protagonistes de fa 12 anys. 
El nou muntatge, una copro-
ducció de la Fundació L’At-
làntida i la Fundació Jacint 
Verdaguer, s’estrena aquest 
divendres a L’Atlàntida de 
Vic i es representarà en els 
propers mesos, com a mínim, 
a Barcelona i Folgueroles; la 
idea és fer-lo itinerar.

Com fa 12 anys, les prota-
gonistes dalt de l’escenari 
–aquesta vegada a L’Atlànti-
da– tornaran a ser la poetes-
sa i rapsoda Anna Maluquer 
i la clarinetista Natàlia 
Arroyo, amb música compos-
ta llavors per Ramon Ferrer, 
ara degudament revisada. 
“El muntatge és completa-
ment nou”, explica Carme 
Torrents, directora de la 
Fundació Jacint Verdaguer, 
convençuda que el muntatge, 
de tot just 50 minuts i inspi-
rat en aquest poema “d’una 
gran musicalitat”, esdevé una 

complex, que no vol dir que 
no sigui intens, i una gran 
diversitat de tons, lectures 
i sentits”. En definitiva, un 
autèntic viatge “per aquest 
univers iniciàtic que ens 
regala Verdaguer”.

Sobre un fons autobiogrà-
fic, el poeta es presenta a La 
Pomerola com un vell tro-
bador que arriba a la masia 
de la seva infantesa, on ja 
ningú no el coneix, just en 
el moment que a la llar de 
foc cremen branques d’una 
pomera florida, un arbre que 
el remunta a la seva joventut 
i al seu despertar poètic. El 
text, rebutjat als Jocs Florals 
de Barcelona l’any 1896, no 
va arribar a ser mai publicat. 
Ricard Torrents en van loca-
litzar un manuscrit a la Bibli-
oteca Nacional de Catalunya, 
l’any 1995, i més endavant 
Maria Àngels Verdaguer 
en trobaria una versió més 
avançada, sota el títol de 
Primavera, a l’Arxiu Històric 
de Barcelona. Els dos textos 
es van convertir el novembre 
passat en un nou volum de 
l’Obra Completa del poeta, el 
primer editat amb el segell 
de Verdaguer Edicions, a 
cura precisament de Ricard 
Torrents i Maria Àngels Ver-
daguer. Precisament, aquest 
mateix divendres, una hora 
abans de la representació, a 
2/4 de 8 del vespre, s’aprofi-
tarà per tornar a presentar 
el llibre, al foyer del mateix 
teatre L’Atlàntida.

La Pomerola, el poeta. 
Divendres, 7 de febrer, a 2/4 
de 9 del vespre. Sala Ramon 
Montanyà de L’Atlàntida.

bona oportunitat per redes-
cobrir un univers literari poc 
conegut del poeta i, alhora, 
“acostar-lo a la gent jove”. 

En aquest sentit, Pep Paré 
ha volgut donar al muntat-
ge la màxima “simplicitat”, 
explicava el mateix director 

teatral aquest dimecres, en 
un moment de l’assaig, per 
donar tot el protagonisme 
a un text “molt net, gens 

L’equip d’actors de ‘La derrota silent’, fent promoció del seu muntatge

Una acció teatral recrearà l’episodi del començament de 1714 

Diumenge, la crema de Torelló

Torelló

X.B.

Aquest diumenge, a 2/4 de 8 
del vespre, una acció teatral 
a la plaça de la Vila recrearà 
un dels episodis més tràgics 
de la història de Torelló: la 
crema del poble durant la 
Guerra de Successió, que va 
passar entre finals de gener 
i principis de febrer de 1714. 
La representació serà, alho-
ra, el cinquè i últim capítol 
d’una radionovel·la, La der-

rota silent, que s’haurà emès 
entre dimarts i divendres 
d’aquesta setmana a través 
de l’emissora municipal, 
Ràdio Ona, i que aquest dis-
sabte, a partir de les 5 de la 
tarda, emetrà els quatre capí-
tols junts. 
 L’acte l’organitza TILBO 
–oblit, al revés–, associació 
per a la recuperació de la 
memòria història. Un dels 
seus responsables, Lluís 
Tuneu, explica que la recerca 
específica que s’ha fet amb 

motiu del Tricentenari “ens 
ha permès acotar millor la 
data de la crema”. Fins ara 
es donava per bona la del 13 
de febrer, fixada per l’his-
toriador Fortià Solà, però 
“documents que hem trobat 
ens permet situar-la el 24 de 
gener”. La crema de Torelló 
va ser una represàlia bor-
bònica després que el poble 
se sumés a la revolta de les 
quinzenades, un impost 
especial destinat a finançar 
l’exèrcit de Felip V.


