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“El cor de l’home és una
mar, tot l’univers no l’om-
pliria”, recita Ferran Frau-
ca. I també: “Totes les ones
de la mar no poden rom-
pre un gra d’arena.” Amb
aquests versos de Jacint
Verdaguer, l’actor gironí
vol mostrar l’autèntica
grandesa del poeta de Fol-
gueroles. “És l’home que té
més carrers a Catalunya i
la seva imatge apareixia
fins i tot en un bitllet fran-
quista, però aquest no és el
Verdaguer que s’hauria de
conèixer”, afirma Frauca,
que dona vida al Verda-
guer madur i desenganyat
pel que ha estat la seva vi-
da que, gràcies a la màgia
de l’escena, es troba i con-
versa amb el Verdaguer jo-
ve, poeta nacional i encara
enamoradís, interpretat
per Arnau Tordera I, can-
tant d’Obeses, a l’òpera
rock Verdaguer, ombres i
maduixes. Després de la
seva estrena, a L’Atlàntida
de Vic al desembre, i d’ha-
ver-se representat de l’1 al
5 de març al Teatre Romea
de Barcelona, Verdaguer,
ombres i maduixes es re-
presenta aquest dissabte
al Teatre Municipal de Gi-
rona (21 h, de 8 a 25 eu-
ros), amb poques entrades
encara disponibles.

La idea original del pro-
jecte és de Pere Tió i Pep
Paré, “dos verdaguerians
apassionats que van ser
professors d’Arnau Torde-

ra quan anava a l’institut”,
recorda Frauca, acompa-
nyat pel músic i ara màna-
ger Sente Fontestad, pro-
ductor executiu d’aquest
ambiciós projecte. L’obra
està dirigida, en la part es-
cènica, per Paré i Antoni
Font-Mir, que va coincidir
amb Frauca en el reparti-
ment de musicals com ara
Josafat, Nevares i Fang i
setge, i també en l’opereta
La llegenda de la rosa i el
drac, obra d’Arnau Torde-
ra I i Obeses que ja demos-
trava que el cantant i com-
positor osonenc i el seu

grup no en tenien prou,
amb el format del concert
de rock tradicional.

Verdaguer, ombres i
maduixes és un pas més
en aquesta línia: deu ac-
tors i actrius en escena i
cinc músics tocant en di-
recte les elaborades parti-
tures d’Arnau Tordera I
des de l’orquestra del tea-
tre, inclosos els altres tres
components d’Obeses, el
pianista clàssic Jordi Ma-
tas i el guitarrista Guillem
Plana, que ha tocat amb
Guillem Roma i les Sey
Sisters. Ara Música Global

edita en CD el disc del mu-
sical –disponible només a
les representacions i al
web del grup–, que arriba-
rà dilluns vinent a les pla-
taformes digitals.

Amb una escenografia
senzilla i un acurat dis-
seny de llums, Verdaguer,
ombres i maduixes cedeix
bona part del protagonis-
me a les paraules del poeta
(“Tot el que cantem és el
Verdaguer autèntic”), un
autor que “va saber arri-
bar a la gent i tocar la seva
sensibilitat, com ho de-
mostra el seu enterra-

ment multitudinari”, se-
gons Frauca. “La seva obra
és una catedral molt ben
construïda, amb una ima-
ginació exuberant, una
llengua molt viva i un gran
romanticisme”, hi afegeix.

El rock simfònic d’Obe-
ses s’apropa en aquesta
obra a sonoritats més po-
pulars i crea, segons Frau-
ca, “moments molt po-
tents i altres de més deli-
cats, però tots emocio-
nants”, en aquesta òpera
rock que té també versió
concert, com es podrà veu-
re el 15 de juliol a Calaf. ■

Xavier Castillón
GIRONA

Obeses porta a Girona la seva
òpera rock sobre Verdaguer
a ‘Verdaguer, ombres i maduixes’, protagonitzada per Ferran Frauca i Arnau Tordera I, arriba
dissabte al Teatre Municipal a “L’obra de Verdaguer és d’una imaginació exuberant”, diu Frauca

Ferran Frauca i Arnau Tordera I, el Verdaguer madur i el jove, en una escena d’aquesta òpera rock ■

Els museus gironins cele-
bren avui amb una jorna-
da de portes obertes el Dia
Internacional dels Mu-
seus, instituït el 1977.
Com ja és tradicional els
darrers anys, les princi-
pals activitats s’han pro-
gramat, però, per dissab-

te, dins l’anomenada Nit
dels Museus, que afegeix a
la celebració l’estímul de
visitar les col·leccions en
un horari del tot inusual
(en general de les 7 de la
tarda fins a la mitja nit)
que dóna a l’experiència
un caràcter còmplice i ín-
tim. La majoria de museus
gironins, a més d’oferir
també dissabte entrada

gratuïta, han preparat
doncs concerts, visites gu-
iades, presentacions i es-
pectacles familiars, que en
el cas de Girona se suma-
ran a l’efervescència de
l’últim cap de setmana del
Temps de Flors. El Museu
de la Mediterrània, per ex-
emple, proposa un taller
de cuina i una visita musi-
cada a les sales; el d’Empú-

ries exposarà els 200 de-
naris de plata trobats al ja-
ciment l’any passat;
l’MD’A oferirà l’espectacle
de dansa Sacrificis i el del
Cinema, teatre d’ombres
amb Mercè Framis; el Dar-
der de Banyoles ha invitat
la companyia Escarlata
Circus, i al Terracotta de la
Bisbal encendran un forn
de vidre i argila. ■

Els museus celebren la seva festa
amb activitats de dia i de nit
Redacció
GIRONA

Els denaris de plata localitzats a Empúries el 2016 ■ ACN

El jove cantant igualadí Roger
Argemí presentarà el seu pri-
mer disc, Un nou sentit, en
dos concerts acústics que tin-
dran lloc avui al restaurant
Nou Quart, de Quart (21 h), i
demà en un sopar concert a la
casa rural Masia Forn del Vi-
dre, de Llorà (20 h). Amb no-
més 17 anys, Argemí ha com-
post i interpretat les 10 can-
çons del seu debut, amb un
estil eminentment pop, però
molt variat. ■ X.C.

La companyia banyolina Tea-
tre a la Fuga ha guanyat el
premi del públic al millor es-
pectacle de La Mostra d’Igua-
lada 2017, pel muntatge Con-
tes 1.0, escrit i dirigit per Anna
Roca. Es tracta del primer es-
pectacle de la companyia, que
neix de Punt Produccions Tea-
trals. Interpretat per Genís
Casals i Tere Solà, Contes 1.0
ha tingut el suport de 1.055
vots emesos pels especta-
dors. El premi està dotat amb
1.200 euros. ■ ACN

El Cicle de Cinema
de Muntanya
arriba al Truffaut

Roger Argemí, en
format acústic a
Quart i Llorà
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Teatre a la Fuga,
premiat a La
Mostra d’Igualada

El 4t Cicle BBVA de Cinema
de Muntanya arriba avui al ci-
nema Truffaut (20 h) amb la
projecció, gràcies al suport
del GEiEG, de dues de les pel-
lícules premiades al 34è Festi-
val de Cinema de Muntanya
de Torelló: Freedom under
load, de l’eslovac Pavol Bara-
báš, que va rebre el Gran Pre-
mi 2016 i el premi a la millor
fotografia, i La liste, del suís
Guido Perrini, millor film d’es-
ports de muntanya. ■ E.P.A.


