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da de Vic va acollir les dues úniques fun-
cions fetes fins ara de l’espectacle, titu-
lat Verdaguer, ombres i maduixes. No hi 
va haver tomàquets, protestes ni cap 
queixa. Més aviat crítiques excel·lents 
i un entusiasme unànime per a un es-
pectacle que, com diu Tió, va agra-
dar tant als erudits com a la 
gent de camp.     

A Verdaguer, ombres i maduixes, el 
Verdaguer madur (interpretat per Fer-
ran Frauca) revisita la figura del Verda-
guer jove (Tordera). Hi apareix l’home 
que combina la feina de camperol amb 
els estudis al seminari, el que sent pes-

sigolles a l’estómac davant dels 
encants d’una noia, el que 

alterna amb els amics i hi 

discuteix detalls de la vida quotidiana. 
L’autor romàntic captivat per la natura. 
Un equip de dotze actors i sis músics 
s’encarrega de donar a la història el di-
namisme d’una òpera rock. Tordera ha 
confegit una banda sonora amb diversi-
tat de gèneres i ritmes tan poc clàssics 
com el heavy. S’ha hagut d’emmotllar a 
una manera nova de crear, a partir de 
lletres alienes, però al mateix temps ha 
après a servir a cada poema la música 
que demanava.   

Per donar format escènic a la histò-
ria, Obeses va recórrer a un director, 
Antoni Font Mir, format a l’Institut del 
Teatre de Vic. Un altre verdaguerià de 
cor, que reivindica a més la necessitat 
de reproduir al musical local una tradi-
ció escènica molt present en d’altres 
cultures, i amb èxits tan incontestables 
com Els miserables de Victor Hugo. 

També en disc   
Aquest matí fred i assolellat, en les de-
pendències renovades de l’antic semi-
nari que mossèn Cinto va freqüentar, 
Font dona instruccions precises als in-
tèrprets, però es mostra obert a les se-
ves aportacions. Ells fan suggeriments 
i expressen dubtes, en especial sobre la 
coreografia. Per a això serveixen els úl-
tims assajos. Des de la primera fila, Ka-
ren López, la coreògrafa, té un altre rep-
te: descriure el moviment amb parau-
les. Seria molt més fàcil si pogués ballar, 
però una fractura al peu l’obliga al re-
pòs. Per sort, ja havien assajat els passos 
per a les funcions del desembre, i a poc 
a poc els actors els van recuperant. En 
unes setmanes, Obeses entrarà a l’estu-
di per enregistrar en un doble CD els te-
mes de Verdaguer, ombres i maduixes. 
El disc contribuirà a fer que les parau-
les de Verdaguer ressonin entre un pú-
blic que, en molts casos, d’una altra ma-
nera segurament no s’hauria acostat al 
poeta. Per a Obeses, el regal màxim se-
rà que l’espectacle tingui molta vida als 
escenaris. BELÉN GINART

Verdaguer  
amb patilles

Obeses porta al Romea un espectacle revolucionari: una òpera rock sobre el mossèn i poeta de Folgueroles.  
Arnau Tordera ha compost les cançons de l’obra i interpreta el protagonista en la seva joventut

‘VERDAGUER, OMBRES I 
MADUIXES’. TEATRE ROMEA 

(BARCELONA). DE L’1 AL 5 DE MARÇ 

TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC (BARCELONA)
‘L’ÀNEC SALVATGE’

Julio Manrique visita regularment el Lliure en la seva dimensió de 
director, i els espectacles resultants acostumen a traduir-se en 
èxits. Aquesta temporada hi torna amb el seu primer Ibsen, on 
l’autor explora què li passa a l’equilibri d’una família quan algú de 
fora s’atreveix a qüestionar-ne els mecanismes. O, vist d’una altra 
manera, com tolera una societat tancada l’entrada d’aire exterior.

Del 2 de març al 9 d’abril
TANTARANTANA (BARCELONA)
‘FAIRFLY’

En aquesta societat en crisi, ens hem acostumat a veure esclatar tot 
tipus de bombolles. Ara La Calòrica n’afegeix una altra a la llista: la 
de l’emprenedoria. ¿De veritat que per realitzar els propis somnis 
només cal tenir empenta i voluntat? El dramaturg Joan Yago torna 
a fer teatre des de l’entorn més immediat. Una obra inclosa en la 
nova edició del Cicló, dedicat a les companyies independents.

De l’1 al 26 de març

EDUARD MORATÓ.

ESCENES◆ ◆

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

P
antalons negres de cama es-
treta. Jersei arrapat sobre 
camisa amb el coll a la vista. 
Cadenes daurades ballant 
sobre el pit. Arracades. I 

aquelles enormes patilles. Vestit de car-
rer, el compositor, guitarrista, veu i lí-
der d’Obeses, Arnau Tordera, assaja a 
l’Institut del Teatre de Vic la seva aven-
tura artística més arriscada. El seu look 
planteja un contrast curiós amb el mo-
tor de la peça. El que s’està coent és un 
musical sobre Jacint Verdaguer. Si es 
pensa bé, la contradicció no és tal cosa: 
quin gest més revolucionari que recre-
ar avui sobre l’escena una figura com la 
de Mossèn Cinto, que a pesar de la se-
va immensa contribució al corpus lite-
rari català (més de quaranta llibres) és 
ben a prop de caure en l’oblit fora dels 
cercles d’erudits i de les lectures obliga-
tòries a l’institut. 

A l’Arnau li sembla un gest de justícia 
fer que algú de la talla de Verdaguer si-
gui reivindicat en una òpera rock. I per 
això va acceptar el repte de posar mú-
sica a les cançons de l’espectacle, a par-
tir de poemes del capellà de Folguero-
les. Per això i perquè el projecte venia 
avalat per dos verdaguerians fins al moll 
de l’os, els seus amics Pep Paré i Pere 
Tió, que van ser professor de llengua i li-
teratura catalana de Tordera. Ells van 
ser els que van tenir la idea d’acostar a 
un públic ampli la figura i l’obra de Ver-
daguer i mostrar-lo des de la seva di-
mensió humana, una perspectiva nova 
en algú a qui, com diu Paré, “sempre 
s’associa a la sotana”. Ells van triar els 
poemes i en van fer les adaptacions. I 
van tenir la intuïció que Obeses eren els 
més indicats per fer-ho una realitat es-
cènica.   

Hi ha motius per pensar que l’apa-
rent bogeria del projecte no ho és en ab-
solut. Al desembre, el teatre L’Atlànti-


