
Covat en les influències
del Romanticisme i
ànima de la Renaixen-
ça, Jacint Verdaguer

(1845-1902) és considerat el poeta
nacional de Catalunya, tant pels
seus poemes èpics, com L’Atlànti-
da i Canigó, com per la seva lírica
popular arrelada en els llocs, les
tradicions i la vida catalana. A Ver-
daguer se li deu el primer corpus
poètic que dona testimoni de la
potència de la llengua, ajuda a fi-
xar-la i demostra que val amb es-
creix per reflectir anhels i senti-
ments. Però, com sol passar en
més o menys mesura, Verdaguer
fou un personatge contradictori,
un home de forta constitució que
va haver de lluitar contra les seves
pròpies debilitats, els seus errors,
i, a la vegada, contra la pressió
d’autoritats i la malvolença dels
envejosos. Tot, enmig  d’un clima
de fervor popular, que va palesar
la gentada que va assistir al seu
enterrament, comparable, dins
de les limitacions numèriques, al
de Victor Hugo a París. 

Avui, amb motiu de la Diada,
TV3 estrenarà (21.55 h) el telefilm
L’enigma Verdaguer, dirigit per
Lluís Maria Güell i protagonitzat,
entre d’altres, per Ernest Villegas
–en el paper protagonista-, Roger
Casamajor, Pere Arquillué, David
Marcé, Diana Gómez, Clara Segu-
ra i Francesc Orella.L’enigma Ver-
daguer no defuig cap de les facetes
del caràcter ni de les vicissituds de
la trajectòria del poeta. El guió de
David Plana no oblida l’aspecte
informatiu, la línia argumental

que, com un pentagrama, permet
anar-hi penjant les notes de fets i
sensacions. Com diu el seu direc-
tor, «a Verdaguer el coneix tothom
i no el coneix ningú». I, precisa-
ment, aquest telefilm vol aconse-
guir un millor coneixement de
Verdaguer, encara que sigui al
preu de desmitificar-lo per fer-lo
més humà. D’aquesta manera, la
seva poesia adquireix més valor,
perquè no és l’obra d’un ésser ex-
cepcional, sinó la d’un home que
va estimar i va patir.  

La pel·lícula, que es va presen-
tar dilluns al Petit Palau de la Mú-
sica,  se centra en les reaccions
dels personatges, i és a través
d’aquestes reaccions com podem
copsar el que s’esdevé a l’exterior
del Palau Moja, del pis del carrer
Portafer-rissa, del santuari de la
Gleva o dels Penitents de Vallcar-

ca. La planificació és tota una de-
claració de principis. S’apropa als
rostres en els moments de tensió
en els diàlegs entre Verdaguer i el
bisbe Morgades i demostra un
respecte lluny de la morbositat en
les escenes puntuals dels exorcis-
mes. Potser el mèrit més gran de
la proposta sigui la idea de buscar
la simbiosi entre veritat, intensitat
i definició. Està bé aprendre, però

el que cal per damunt de tot és
comprendre. A Verdaguer cal
comprendre’l, perquè l’admiració
neix de l’impuls i la comprensió,
de la maduresa. Viure en la com-
prensió ens fa clarividents i més
lliures. 

Cal fer esment de la perícia en
la posada en escena i la saviesa de
posar en valor sentiments perso-
nals en el marc d’una època, ca-
racterístiques que conrea darrera
la càmera Lluís Maria Güell, un
veterà realitzador televisiu al qual
es deuen obres de tant valor com
Arnau, Andorra, entre el torb i la
Gestapo, Ermessenda i Les veus del
Pamano. A  Manresa es va poder
assistir a la preestrena d’Olor de
colònia, l’adaptació de la novel·la
de Sílvia Alcàntara (Puig-reig,
1944) sobre les colònies tèxtils del
Llobregat amunt.

Per comprendre Verdaguer
Lluís Maria Güell dirigeix el telefilm que avui s’estrena a TV3 sobre la figura de mossèn Cinto

TV3

Fotografia de grup de l’equip responsable del telefilm «L’enigma Verdaguer», que s’estrena avui

La pel·lícula, que es va
presentar dilluns al Petit
Palau, no defuig cap de les
facetes del caràcter del poeta

Potser el mèrit més gran de la
proposta sigui la idea de
buscar la simbiosi entre
veritat, intensitat i definició

 Els responsables del centre d’art contemporani Konvent de Cal Rosal i del
Museu de la Colònia Vidal van presentar ahir la quarta edició del festival d’arts
escèniques Turbina, que té com a novetat un nou escenari. L’interior de l’esglé-
sia de la colònia acollirà l’acte inaugural: un espectacle de música i visual a càr-
rec del versàtil saxofonista Albert Cirera; i d’Artur Tort, teclista d’El Petit de Ca
l’Eril i videoartista ajudant del cineasta Albert Serra. La filosofia de Turbina, se-
gons explica Pep Espelt, del Konvent, és portar les arts escèniques a la colònia
industrial, «descontextualitzant els escenaris. I per a nosaltres és un pas de ge-
gant entrar dins de l’església». Després de la inauguració de divendres (21 h), el
gros de les actuacions tindrà lloc dissabte, amb teatre, un recital i molta música.
I s’ha reforçat la programació de diumenge al matí enfocant-la al públic infantil.
El festival s’autofinança, amb una petita ajuda del Consell Comarcal. «Tant de bo
tinguéssim més pressupost», apunta Espelt.

L’església de Cal Vidal acollirà la inauguració
del festival d’arts escèniques Turbina
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Nou anys després del darrer àl-
bum de cançons pròpies de Feliu
Ventura, l’autor xativí acaba de
publicar el senzill i videoclip Con-
vocatòria, primer avançament
del seu proper treball i la cançó
que dona  nom al nou àlbum, que
editarà la manresana Propaganda
pel Fet!  El videoclip de Convocta-
tòria ha estat rodat en diferents lo-
calitzacions, que van des de la ciu-
tat de Xàtiva fins a Sala Stroika,
amb la productora Poca Broma. 

El nou treball, que destaca pel
seu positivisme i alegria, conté
onze temes en els quals retorna
l’essència Ventura: la tradició folk-
lòrica  mediterrània barrejada
amb sonoritats pop de clau anglo-
saxona. Convocatòria sortirà al
mercat l’11 d'octubre i l’endemà
el presentarà a la Mediterrània de
Manresa; el dia 13 ho farà a  Ba-
nyoles.

REDACCIÓ MANRESA

Feliu Ventura
publica el clip de
«Convocatòria»,
rodat a Xàtiva i a
la sala Stroika
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El cantautor de Xàtiva

Pagès Editors presenta una
nova col·lecció per donar a conèi-
xer la història i la cultura dels Paï-
sos Catalans. Es tracta de Divèr-
sia.cat, breus manuals d’història
sobre moviments i expressions
culturals, socials, polítiques, reli-
gioses i econòmiques de la socie-
tat contemporània. La col·lecció,
que dirigeix l’exvicepresident del
Govern i filòleg Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, vol apropar al públic
temes com la maçoneria, la llen-
gua, l’art i el feminisme. Presenta-
da en La Setmana del Llibre en
Català, la col·lecció es començarà
a publicar aquesta tardor amb dos
primers volums, Breu història dels
castells i la muixeranga als Països
Catalans i Breu història de la llen-
gua als Països Catalans.
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Pagès Editors crea
Divèrsia.cat per
divulgar la història
dels Països Catalans

«L’ENIGMA VERDAGUER» El director de «Les veus del Pamano» i «Olor de colònia», Lluís Maria Güell, signa una
aproximació biogràfica a una de les veus més reputades de la literatura catalana en la pell de l’actor Ernest Villegas

Sònia Parra Garcia


