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CRISTINA CALDERER

El TNC va viure un variat homenatge a la figura de Verdaguer

T E A T R E - D A N S A

‘Testimoni Verdaguer’

Testimoni
d’una natura

mística
Bàrbara Raubert Nonell

‘Testimoni Verdaguer’, dirigida per Víctor
Batallé. Amb: Paco Ibáñez, Anna Lizaran,
Cuarteto Drago, Teatre de Guerrilla,

Núria Font, Xisco Segura, Mal Pelo, Carme
Elías, Ramon Oller-Metros Companyia de

Dansa, Xavier Albertí, Agustí Fernández,
Miguel Poveda, Josep Pieres, Begoña López,
Escolania Col·legi dels Sagrats Cors de

Barcelona. Teatre Nacional de

Catalunya, 29 de juny.

Mostrar el llegat de mossèn Cinto Verdaguer a
través de les arts escèniques actuals és la raó de
Testimoni Verdaguer, un seguit de quinze interpre-
tacions des del punt de vista de rapsodes, drama-
turgs, músics, cantants, ballarins i videògrafs, i
cosides pel comissari de l’Any Verdaguer, Víctor
Batallé. Però, per a cada creador, Verdaguer ha
tingut un significat i un resultat escènic ben di-
ferents.

Així, el Teatre de Guerrilla ens transporta al
tanatori on uns desconeguts es troben per dir

l’adéu definitiu a “aquest gran home” que ningú
no sap per què va ser gran, en una mofa simpàtica
a la voluntat política d’atribuir els anys ara a

aquest, ara a aquell. Però final-
ment, totes les intervencions, al
llarg de les dues hores d’especta-
cle, ajuden a fer palès que Ver-
daguer va ser gran.

Cal destacar Paco Ibáñez (en
vídeo de Núria Font), que ens
mostra el cantó més trist de L’e-
migrant; Carme Elias recitant El
cant del gentil amb espardenyes
catalanes; els ballarins Maria
Muñoz i Pep Ramis (Mal Pelo), i la
música tàntrica de Steve Noble,
que ens porten a l’interior d’un
camí solitari de recerca de les
energies creadores i destructores
que fan avançar la formació d’u-
na personalitat, lluita que va
prendre com a seva Verdaguer;
també Ramon Oller fa una versió
coreografiada del poeta, però a
partir del dramatisme èpic i reli-
giós de les Flors del Calvari; i
Agustí Fernández acompanya al
piano Miguel Poveda fent una
versió flamenca i bilingüe d’A mes
bescantors, que lliga perfectament
amb la idea de Verdaguer de no
girar l’esquena a la realitat lin-
güística del país.

I en tots ells la personalitat
d’aquests intèrprets, que aquí re-
interpreten el llegat de Verda-
guer, no es perd sinó que guanya
amb aquest substrat de misticis-
me, de natura, d’amor a una ter-

ra, que és el que ens queda d’aquest poeta, i jus-
tament això és el que demostra que són grans tant
l’un com els altres.


