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Presentació

La Ciutat de Vic va ser elegida Ciutat de Cultura 2016 i al llarg de l’any s’han succeït múltiples activitats en disciplines 
diverses. 

Vic ostenta l’honor  de ser la ciutat de formació del poeta Jacint Verdaguer i al mateix temps té el compromís de donar 
a conèixer aquest clàssic de la nostra literatura que mereix ser llegit i reinterpretat per a cada generació de catalans.

La Fundació Jacint Verdaguer va considerar que la figura del poeta romàntic que al segle XIX va liderar des de Vic la 
represa de la literatura catalana, havia de ser present  a VICCC. És en aquest marc que es va bastir un projecte de creació 
d’un espectacle sobre Verdaguer tot explorant el gènere musical amb estudiosos i creadors de la comarca d’Osona però 
que es projecten arreu del país. 

El resultat és el musical Verdaguer. Ombres i maduixes que es podrà veure a la ciutat de Vic els dies 16 i 17 de 
desembre de 2016.

És una producció de l’Ajuntament de Vic, la fundació L’Atlàntida i la fundació Jacint Verdaguer que s’estrenarà al teatre 
l’Atlàntida de Vic com a cloenda dels actes de VICC2016 i que té la voluntat de fer gira per teatres i espais dels Països 
Catalans.

Dossier de presentació - Verdaguer. Ombres i maduixes 5



Sinopsi

L’obra, basada en proses autobiogràfiques i poemes de Verdaguer, construeix un fil argumental que acara un Verdaguer 
jove i terrenal amb un Verdaguer vell, savi i desenganyat. El llavi de maduixa de la Roser és la vida, i la missió d’una obra 
magna també és la vida. I encara és vida una infantesa natural, i els companys d’espellofada i tot allò que floreix en el 
nostre paradís iniciàtic. Però a l’altra banda del mirall hi ha les ombres, la tensió entre el triomf i la catàstrofe, tensions 
vitals difícilment solubles que es debaten entre el Jo i el Tot.

Un home sempre en tensió és l’arrel de la paraula i de la música d’aquesta obra que ens remetrà als nostres propis 
dubtes. L’espectador es podrà submergir en un oceà orgànic que nua arts i ànimes per presentar-nos un Verdaguer 
encara nou.

Fitxa tècnica

Idea original: PEP PARÉ I PERE TIÓ 
Textos: JACINT VERDAGUER
Música: ARNAU TORDERA
Llibret: JAUME COLL MARINÉ, ANTONI FONT MIR, PEP PARÉ, PERE TIÓ I ARNAU TORDERA
Direcció: ANTONI FONT I PEP PARÉ
Direcció musical: ARNAU TORDERA
Coreografia: KAREN LÓPEZ
Disseny de so: DANI GUIX I DAMIÀ MARTÍNEZ
Disseny de llum: ANTONI FONT 
Disseny d’escenografia: XAVIER ORÓ
Disseny de vestuari: M. ÀNGELS PLADEVALL
Producció executiva: SENTE FONTESTAD

Intèrprets
ARNAU TORDERA, Verdaguer jove
FERRAN FRAUCA, Verdaguer madur
XUEL DÍAZ, Roser del mas d’Heures
MIQUEL MALIRACH, Jep Morgades
ERNEST GARRIDO, Jordi
LAIA ALSINA, Guideta
XEVI FREIXA, Vicenç
LAURA PAU, Mireia 
MARIA CIRICI, Paula 
ROBERT PUIG, Joan 
DANIEL BUSON, Miqueló 

Músics
Teclats - ARNAU BURDÓ (Obeses)
Baix elèctric - JAUME COLL MARINÉ (Obeses)
Bateria - MAIOL MONTANÉ (Obeses)
Piano - JORDI MATAS 
Guitarres - GUILLEM PLANA
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Parlen els creadors

El text
Verdaguer. Ombres i maduixes és un espectacle diferent del gènere clàssic dels musicals del nostre temps. Poques 
vegades es deu haver fet un musical on la trama argumental està construïda amb el doll màgic de paraules de la poesia 
d’un autor. Verdaguer és una celebritat major de la nostra ànima nacional, que ocupa un lloc emblemàtic tant en 
l’imaginari popular com en el culte del nostre país. Certament que en altres llocs del món s’ha entès la necessitat de 
divulgar l’obra de grans autors a través del musical, com a la França del segle xix en la novel·la Els Miserables de Victor 
Hugo. Però, atenció, la nostra proposta va directa al moll de l’os, perquè la bastim amb el llenguatge intransferible de la 
poesia del bard, amb la voluntat de mostrar les tensions humanes entre la frescor vivencial del jove Verdaguer i el vell 
poeta desencisat: les tensions entre l’amor i la poesia. Per tot això creiem que és necessari que l’espectador pugui tenir 
una guia de documentació dels textos emprats perquè l’empresa s’ho val, perquè hom la pugui entendre millor, i alhora 
il·lustrar-se en les fonts fidedignes i en les fabulacions que se’n deriven.

És així que partim dels fets que el mateix Verdaguer narra en les proses autobiogràfiques de joventut. Per exemple, 
si diu que mentre espellofaven el blat de moro les velles feien insinuacions dels amors incipients de les jovenetes o 
s’explicaven rondalles i endevinalles, ho concretem amb diàlegs escaients, amb materials de l’època. Si es diu, com en la 
novel·la Sota un tarot de Martí Genís, que els estudiants de Vic mentre anaven pel carrer feien gresca tot dient llatinades, 
construïm l’escena que ens porta a la visió jocosa del poeta en Als Estudiants/Recepta. Igualment la preparació de les 
caramelles dels joves del poble que narra ell mateix. O el ball de la festa major del poble, on el poeta insinua la resolució 
del conflicte amorós. Com es pot veure, per altra banda, reivindiquem l’interès que ens mou a mostrar formes de la vida 
rural de la comarca que avui pràcticament s’han perdut.

Altres vegades les fonts les trobem en els relats biogràfics de persones que el van conèixer, com Busquets i Punset 
o Serra i Boldú, quan parlen de les baralles entre joves de Folgueroles i Sant Julià, o de la tempesta de Savassona 
que inspira l’incendi dels Pirineus de L’Atlàntida. També en cartes de l’Epistolari: la de l’amic Francesc Masferrer que 
blasfema el professor Serra i Miàs, o les del bisbe Morgades de l’època de la persecució. La majoria de textos sobre 
el paradís d’Osona i la felicitat de la joventut del “fadrí de muntanya”, tal com els signava llavors, pertanyen al llibre 
Jovenívoles, que no es publicà fins vint-i-dos anys després de la seva mort. Però en casos puntuals ens podem servir 
d’altres llibres paral·lels: així en la baralla entre en Jordi i en Jep d’Amors d’en Jordi i na Guideta, o en el cant d’amor de 
la protagonista amb fragments de l’obra mística del poeta i de la seva versió d’El Càntic dels Càntics. En alguns moments 
accentuem la fabulació per necessitats de fer créixer la tensió dramàtica del musical: per exemple en tractar la figura 
del rival en l’amor cap a la Roser del mas d’Heures.

Introduïm textos que pot sorprendre que siguin de Verdaguer: com els inèdits de L’endrapador de l’Hostal de la Paella i 
alguns poemes breus dels últims anys del poeta. O els mateixos Goigs de Sant Taló i les múltiples corrandes d’amor que 
emprem en els diàlegs, algunes de les quals no són de l’autor sinó recollides per ell, a banda de les que pertanyen al 
folklore popular. Amb tot, l’essència de la proposta, la marquen un seguit de poemes que normalment no recitem en la 
seva totalitat, ja sigui per les característiques pròpies de la peça musical, ja sigui perquè s’utilitzen en forma de diàleg. 
Així doncs les fites del musical són fragments significatius d’aquestes composicions: L’Atlàntida, El cant del segador, 
L’espigolera, Lo niu dels meus amors, Vora la mar, Què és la poesia?, Cant de Gentil (Canigó), Los camillaires / Lo roser 
del mas d’Heures, Als estudiants/Recepta, Maduixes i móres, Cap al vespre, La pomerola. I tots sencers: Se’n cansaran 
i Esperança.

Només ens resta dir que si a l’inici de tot albiràvem que les poesies de Verdaguer, a voltes per la seva tendresa amorosa, 
a voltes pel seu vessant jocós, o pel jo turmentat, podien esdevenir cançons, ens sentim joiosos que a través de l’ingent 
treball del compositor, l’Arnau Tordera, d’una gran sensibilitat, categòrica i seductora, i les excel·lents versions d’actors 
i intèrprets, puguem oferir-vos aquest espectacle.

Pere Tió
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La dramatúrgia
Verdaguer. Ombres i maduixes és una obra de teatre musical que ens permet d’endinsar-nos en la poesia juvenil del 
poeta de Folgueroles, en bona part desconeguda pel gran públic. El Verdaguer de Jovenívoles i dels Amors d’en Jordi 
i na Guideta ens convida a la frescor lírica dels conflictes sentimentals propis de la joventut: el desig per la Roser del 
mas d’Heures, la tensió amb l’antagonista que representa el poder patrimonial de l’època, l’universal del desengany 
amorós... De bracet d’aquests ancoratges narratius, el poeta sap construir l’ideal del paradís de la joventut, amb les 
espines incloses, i el cant d’estimació a un paisatge natural i humà. I com sempre passa en la seva obra, s’eleva fins a les 
arrels intemporals de les grans pulsions humanes, amb una música i una paraula excepcionals, per assolir la categoria 
de clàssic. Si l’obra més divulgada en l’àmbit no literari ha estat l’èpica, i el coneixement popular del poeta se centra 
encara en la poesia religiosa, mística o històrica, Verdaguer. Ombres i maduixes ens ofereix la possibilitat d’anar a les 
arrels creatives de l’autor, prèvies a tots els lligams ideològics posteriors.

Amb tot, l’obra de Verdaguer és calidoscòpica, i el muntatge que presentem també ho vol reflectir. En contraposició al 
paradís perdut de la joventut i a un poeta jove, presenciem l’acarament, emmirallament podríem dir, al mateix poeta 
madur que, desenganyat, aprofundeix sobre el sentit mateix de la poesia i de la vida. És aquí on trobarem alguns 
versos de Canigó, de L’Atlàntida, del Càntic dels càntics, del cicle creatiu de Flors del calvari i Al Cel, i de l’esplèndida 
La Pomerola. Les ombres d’una vida farcida de Triomf i de Catàstrofe es posen al davant de les maduixes solars dels 
somnis juvenils. Sense pretendre en cap moment una biografia, ni una pedagogia historicista, els actors, les actrius i els 
músics ens menaran pel riu poètic i vital d’un autor que condensa bona part de les tribulacions romàntiques del segle 
XIX europeu, les quals, agradi o no, encara planen en l’imaginari estètic del segle xxi.

Pep Paré

La música
Musicar Verdaguer és, sens dubte, un repte majúscul. No parlem de la dificultat tècnica que comporta posar música a 
uns textos que no han estat pensats per ser cantats. No parlem de la falta de tradició que hi ha a casa nostra a l’hora de 
portar clàssics de la literatura al teatre cantat. Parlem, sobretot, de la dificultat que comporta haver de posar música 
a la paraula de Verdaguer, amb tots els racons, clarors i foscors amb què els seus ens porten fent ús, “només” de la 
paraula dita.

A mesura que anàvem llegint els textos se’ns anava imposant un univers sonor que tindria com a pare immediat el rock, 
sense deixar de banda qualsevol registre, a vegades més íntim i a vegades més festiu, segons els versos de Verdaguer 
ens conduïen cap a un cantó a o cap a un altre. El resultat ha estat una amalgama de sons que ens porten des del rock 
simfònic més èpic, a la balada pop o fins i tot a la cançó popular, reinterpretada des de l’òptica del segle xxi. La nostra 
voluntat no ha estat, només, proporcionar un coixí sonor als textos de Verdaguer, sinó que els hem donat una vida nova 
en forma d’espectacle total en què text, música i escena convergeixen en una sola entitat en la qual les passions que s’hi 
narren tenen una connexió indiscutible amb allò més profund de l’ésser humà.

Quan van venir a nosaltres amb l’encàrrec de crear, conjuntament amb Pep Paré i Pere Tió, un espectacle que portés a 
escena l’obra d’un Verdaguer jove gairebé desconegut pel gran públic, la resposta va ser immediata. A partir d’aquí vam 
completar l’equip de treball que havia de ser l’idoni per tal d’aconseguir l’espectacle que tots volíem: de seguida s’hi 
van afegir Antoni Font, gran especialista en teatre musical i reconegut director, i l’experimentada coreògrafa Karen. A 
Obeses ens agraden els reptes, i aquest, no ens podíem permetre el luxe de deixar-lo passar de llarg.

Obeses

El gènere
D’uns anys ençà amb Obeses compartim aventures i sumem esforços en videoclips, concerts, espectacles i tot el que el 
món d’Obeses pot arribar a gestar. Fa dos anys ens van sorprendre amb una magnífica versió del clàssic català Rosó: pel 
teu amor. Només ells podien treure la pols a una peça que ja feia anys que n’acumulava i fer que les noves generacions, 
al costat dels seus pares i avis, se la sentissin seva. Una revisió de Verdaguer en espectacle de teatre musical al segle XXI 
només la podia fer Arnau Tordera. Obeses entenen que les cançons van molt més enllà del que estem acostumats. Les 
seves peces traspassen horitzons i etiquetes i proposen a l’oient i a l’espectador un experiència en la qual la música, la 
història i l’escena esdevenen una sola cosa. Només cal que escoltem peces com La llegenda de la rosa i el drac o L’ombra 
sols fuig en la nit al costat de Em deixaré bigoti o L’Aria du l’Hermafrodite per demostrar el que dic.

Verdaguer. Ombres i maduixes serà, sens dubte, la proposta més atrevida del gènere més complet.
Antoni Font Mir

Dossier de presentació - Verdaguer. Ombres i maduixes8



Equip creatiu

JAUME COLL MARINÉ
Jaume Coll Mariné ha publicat el recull de poemes Quanta aigua clara als ulls de la veïna (Edicions de 1984, 2014) i 
la plaquette La gata groga (Els papers díscols, 2015); també ha publicat textos de creació en diverses publicacions 
periòdiques, físiques i digitals, i és el responsable del text del concert amb actor Tot és blanc, d’Adrià Plana. Alguns dels 
seus poemes s’han traduït al croat, a l’anglès i a l’eslovè. Ha publicat papers i fet ponències sobre literatura catalana del 
barroc i sobre poesia catalana contemporània tant en espais de divulgació com acadèmics. En un altre ordre de coses, 
és baixista del grup Obeses.

ANTONI FONT MIR
Actor, cantant, director, il·luminador i adaptador de cançons. Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona en Teatre Musical el 2007. Diplomat en Pedagogia Teatral per l’Institut del Teatre el 2010. Pioner en la 
pedagogia de teatre musical a Osona. Director fundador de Teatremusical.cat el 2016. Crea La Nota Teatre el 2010.

Ha estat el director de Passeig musical amb en Carles, 2005; Les dones de Sondheim i Kander, 2007; Escrit a les Pedres, 
2009; Alguna cosa divertida va passar camí del Fòrum, 2009; La mort dins una baralla de naips, 2010; Records a 
Broadway, 2012; Fem un musical, 2012 (Premi TV local); Hora de Hits, 2013; Converses entre sirenes, 2013; Els Addams, 
2015; El petit escura-xemeneies, 2016; Museu Obeses, 2016.

Com a actor, ha participat a: Nevares, 2015; Josafat, 2014; Hora de Hits, 2013; Records a Broadway, 2012; Joseph i 
l’increïble abric en Technicolor, 2006; Into the Woods, 2004; Merrily We Roll, Along, 2004. Finalista a Buscant la Trinca 
a TV3. És un dels membres fundadors de Bambolina Teatre. 

Ha estat productor executiu d’El musical més petit i tècnic de gira i il·luminador de nombrosos espectacles i directes 
com les gires d’Obeses, Fang i Setge, De l’Òpera al musical, De pel·lícula, Novecento o Ojos verdes, entre d’altres. A més, 
ha adaptat al català Alguna cosa divertida va passar camí del Fòrum.

PEP PARÉ
Com a dramaturg ha estrenat Si del cel vol una estrella, des d’ací l’abasto jo amb Grec-95; La meva veu a les vostres 
mans, teatre L’Atlàntida i teatre Tantarantana, 1999. Ales, Sala Muntaner, 2002. Lo cor de l’home és una mar, Teatre 
Nacional de Catalunya, 2002; Un ram de mar, Teatre Nacional de Catalunya, 2004; Un mar dins del calaix, Espai Brossa, 
2006; El palau de l’alquimista, Espai Brossa, 2006; Ensam (Sol), Teatre Nacional de Catalunya, 2008; L’Impossibilista, 
Almeria Teatre, 2010; El caminant, la paraula i el silenci, MACBA, 2010; Solo, Teatre Akadèmia, 2015, entre d’altres.

Ha estat director de les obres El crist de 200.000 braços, BarriBrossa, 2009; Les màgiques fonts, La Pietat 2009; Pell 
vella al fons nou, SGAE, 2009; Caminar el silenci, Teatre Cirvianum, 2010, ; Viàtgia, teatre L’Atlàntida 2012, entre d’altres.
Com a actor, ha participat a L’informe Lugano, Fòrum de Barcelona, 2004 i a Vent d’Aram, Espai Brossa, 2008, entre 
d’altres.

Com a estudiós ha editat Antologia de la poesia catalana, Edicions 62, i llibres i estudis sobre Jacint Verdaguer, Narcís 
Oller, Joan Vinyoli, romanticisme europeu i català, entre molts d’altres.
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PERE TIÓ
Llicenciat en Història, Filologia Catalana, i membre de la Societat Verdaguer, ha compaginat la docència i ha dedicat 
una atenció especial en diverses publicacions a la didàctica de la llengua i literatura en el batxillerat, amb l’activitat 
de recerca com a historiador de la literatura. Ha publicat nombrosos treballs sobre l’obra de Jacint Verdaguer. Podem 
destacar la catalogació de manuscrits verdaguerians de la Biblioteca de Catalunya i l’edició crítica del llibre Al Cel, en 
curs de publicació.

Forma part de la junta del Patronat d’Estudis Osonencs, sota l’empara del qual ha dut a terme diferents activitats de 
divulgació des d’un àmbit teatral, com a guionista i col·laborador de dramatúrgia, sovint en col·laboració amb Pep Paré. 
En són exemples: l’adaptació del Juli Cèsar de Shakespeare (Temple Romà, 2008), Les màgiques fonts amb textos de 
Mª A. Anglada (La Pietat, 2009), El silenci no és un pou eixut sobre M. Martí i Pol (L’Atlàntida, 2013). I també diverses 
posades en escena en les lectures poètiques de la Font del Desmai de Folgueroles. Destaquem: Verdaguer/Diàlegs, 
2007; Indagacions en el buit amb textos de Lluís Solà i Víctor Sunyol, 2010; Remourem la gran tempesta sobre Maragall, 
2011; Revolta i compromís de Verdaguer amb els pobres, 2012; La poesia de J. Vinyoli cantada per X. Múrcia, 2015; 
Arbres/Espais de fugida, 2016.

ARNAU TORDERA
Arnau Tordera i Prat és compositor, guitarrista, cantant i actor. Llicenciat en Filosofia, ha estudiat composició a l’ESMUC, 
música moderna al Taller de Músics de Barcelona i guitarra clàssica al Conservatori de Vic. El 2002 va fundar el grup de 
metal Segle XIII. L’any 2010 va co-formar Obeses, grup del qual n’és cantant, guitarrista compositor i arranjador (veure 
l’apartat “Obeses” d’aquest programa). Com a solista, ha participat en l’acte inaugural del Tricentenari interpretant El 
cant dels aucells, 2014. En el marc teatral ha participat en Dels Miserables a Mar i Cel, a L’Auditori de Barcelona, 2016; 
Remena nena 2016; Frank V, 2015; Els nàufrags feliços, 2014; Converses entre Sirenes, 2013; Records a Broadway, 2012; 
El millor dels mons, 2009, entre d’altres.

Realitza la direcció musical d’Alguna cosa divertida va passar camí del fòrum, 2009 i nombroses composicions al marge 
de la feina ingent feta amb el grup Obeses: La màquina del temps, cantata infantil, 2016; Frank V, 2015; Rerum Natura 
(text d’Àngel Terron), per a cor i orquestra, 2011; Novecento, obra dirigida per Joan Roura, 2010; La mort dins una baralla 
de naips, obra dirigida per Antoni Font, 2010; Hansel & Gretel, curtmetratge dirigit per David Ceballos, 2009; Escrit a les 
pedres, obra teatral dirigida per Antoni Font, 2009. A banda d’això, també ha fet arranjaments per a espectacles, com 
ara Venim del nord venim del sud per a cor, orquestra i grup, 2016; Obeses 3D, concert per a grup de rock, cor i banda 
simfònica, 2015; Els Addams, Nou 69 Teatre i La Nota Teatre, 2015; Rosó, pel teu amor (disc de La Marató de TV3, 2014); 
APM Show, 2014; Rock’n cor, Nadales 2.0, per als Pastorets Rock i el Cor de l’Auditori Enric Granados, 2014; Spicy Rock’n 
roll (The Holy Sinners), arranjaments i producció, 2014; El cant dels aucells, per a tenor, guitarra elèctrica i orquestra 
barroca, 2014; Hora de Hits, La Nota Teatre, 2013; Records a Broadway, La Nota Teatre, 2012.

OBESES
El grup Obeses està format per Arnau Tordera, Arnau Burdó (“Burdi”), Maiol Montané i Jaume Coll Mariné. El 2011 va 
publicar el seu primer disc Obesisme il·lustrat (Música Global) i, el 2013, el segon Zel (Música Global). El 2013 s’encarrega 
de la cançó de la campanya de Nadal de TV3: «Regala petons». En el terreny audiovisual, crea la careta de la sèrie de TV3 
39+1, Ella contra el món (2014). Una col·laboració important al marge de la discografia oficial d’Obeses és la versió en 
clau glam-rock de la popularíssima Rosó: per teu amor (Disc de La Marató de TV3, 2014). Del 16 d’abril al 17 de maig del 
2015 va posar la música a l’obra de Frierdrich Dürrenmatt Frank V al Teatre Lliure (de Montjuïc), dirigida per Josep Maria 
Mestres. El 2015 treu Monstres i princeses (Música Global). Amb aquest tercer disc arriba el reconeixement unànime 
de públic i crítica amb el Premi Enderrock a millor artista del 2015, Premi ràdio 4 al millor disc del 2015, Premi Xtrems 
2015 i, darrerament, amb el Premi Altaveu 2016. Amb Monstres i princeses, el grup ha rodat l’espectacle Obeses 3D, per 
a banda simfònica i cor per tot Catalunya. Va oferir la versió de la mítica peça de Lluís Llach Venim del nord, venim del 
sud per a l’acte institucional de la diada nacional del 2016. El 8 d’octubre d’enguany van tancar la seva Gira Llegendària 
amb un grandiós i multidisciplinar concert a la Sala Gran del TNC: Museu Obeses.

Avui dia estan immersos en la creació i enregistrament del que ha de ser el quart disc d’estudi de la formació. 
Frank V de Frierdrich Dürrenmatt al Teatre Lliure dirigida per Josep Maria Mestres, 2015. Museu Obeses, Gira Llegendària, 
gira de presentació al TNC, 2016. Obeses 3D, un concert de grandíssim… Venim del nord, venim del sud, diada nacional 
del 2016.

Dossier de presentació - Verdaguer. Ombres i maduixes10



M. ÀNGELS PLADEVALL
Des de l’any 1986 ha participat fent el disseny i confecció del vestuari en un centenar de produccions de dansa i teatre, 
majoritàriament a la comarca d’Osona. Ha treballat, entre d’altres amb: Centre dramàtic d’Osona, Institut del Teatre 
d’Osona, Ventall teatre, Nou 69, Xarxa Torelló, G. Teatre Sant Hipòlit, Teatre eSsela, Cia. Antonio Díaz, Cia Loropardos, 
Etcètera teatre, i amb directors com Lluís Solà (Canigó de Verdaguer, Gran sessió de Màgia en dues parts, J. Brossa), 
Josep Colomer (Teatre de Carrer, J. Brossa), La malalta fingida, Becket o L’honor de Déu), Pep Simón (La pau retorna a 
Atenes, L’Alè de l’esperit, Nit de tríbades, El criat de dos amos), Joan Roura (La Celestina, Cyrano de Bergerac), Xevi Vigué 
(Ròmul, el gran, El mercader de Venècia), Pep Tines (L’hotel dels gemecs, El més feliç dels tres, Isabel, tres caravel·les 
i un embolicador, L’òpera de tres rals, Macbeth, Klaus i Mortimer, 7 Textures vives), Jordi Torres (produccions de Grup 
Xarxa Torelló des de 2003), Albert Jofre (El General, Terra Negra, Tatxan), David Ceballos (La Gàbia, El funeral, El pla, 
Els 4 barres), Xevi Font (Laura a la ciutat dels sants), Antoni Font (Escrit a les pedres, Alguna cosa divertida va passar 
camí del Fòrum, Els Addams), Albert Boadella (En un Lugar de Manhattan) o Antonio Díaz (La gran ilusión).

També ha confeccionat vestuari per a representacions de pastorets, esbarts dansaires, patinatge, gimnàstica rítmica, 
cavalcades de reis, gegants i diables.

KAREN LÓPEZ
Va estudiar comèdia musical i dansa a l’escola Coco Comin. Poc després, va realitzar les coreografies del musical Hora 
de Hits, de la jove companyia La Nota teatre, també ha col·laborat a l’Institut del Teatre en l’obra de text Calígula i amb 
Peyu a l’obra Itime en una peça musical. També ha participat en projectes audiovisuals, en curts i com a ballarina a 
la pel·lícula Ull per ull, dirigida per Mar Tarragona, en el xou televisiu Killer Karaoke, de Mediaset, on va arribar a la 
final, en diversos espots televisius, per a marques internacionals i recentment també ha aparegut a TV3 com a actriu. 
Imparteix classes de dansa jazz a nenes i de salsa per a adults a Barcelona, mentre perfecciona la veu cantada amb 
Jaume Giró i rep classes de dansa contemporània.
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Actors

ARNAU TORDERA, Verdaguer jove
Arnau Tordera i Prat és compositor, guitarrista, cantant i actor. Llicenciat 
en Filosofia, ha estudiat composició a l’ESMUC, música moderna al Taller de 
Músics de Barcelona i guitarra clàssica al Conservatori de Vic. El 2002 va fundar 
el grup de metal Segle XIII. L’any 2010 va co-formar Obeses, grup del qual n’és 
cantant, guitarrista compositor i arranjador (veure l’apartat “Obeses” d’aquest 
programa). Com a solista, ha participat en l’acte inaugural del Tricentenari 
interpretant El cant dels aucells, 2014. En el marc teatral ha participat en 
Dels Miserables a Mar i Cel, a L’Auditori de Barcelona, 2016; Remena nena 
2016; Frank V, 2015; Els nàufrags feliços, 2014; Converses entre Sirenes, 2013; 
Records a Broadway, 2012; El millor dels mons, 2009, entre d’altres.

Realitza la direcció musical d’Alguna cosa divertida va passar camí del 
fòrum, 2009 i nombroses composicions al marge de la feina ingent feta amb 
el grup Obeses: La màquina del temps, cantata infantil, 2016; Frank V, 2015; 
Rerum Natura (text d’Àngel Terron), per a cor i orquestra, 2011; Novecento, 
obra dirigida per Joan Roura, 2010; La mort dins una baralla de naips, obra

dirigida per Antoni Font, 2010; Hansel & Gretel, curtmetratge dirigit per David Ceballos, 2009; Escrit a les pedres, obra 
teatral dirigida per Antoni Font, 2009. A banda d’això, també ha fet arranjaments per a espectacles, com ara Venim del 
nord venim del sud per a cor, orquestra i grup, 2016; Obeses 3D, concert per a grup de rock, cor i banda simfònica, 2015; 
Els Addams, Nou 69 Teatre i La Nota Teatre, 2015; Rosó, pel teu amor (disc de La Marató de TV3, 2014); APM Show, 2014; 
Rock’n cor, Nadales 2.0, per als Pastorets Rock i el Cor de l’Auditori Enric Granados, 2014; Spicy Rock’n roll (The Holy 
Sinners), arranjaments i producció, 2014; El cant dels aucells, per a tenor, guitarra elèctrica i orquestra barroca, 2014; 
Hora de Hits, La Nota Teatre, 2013; Records a Broadway, La Nota Teatre, 2012.

FERRAN FRAUCA, Verdaguer madur
Com a actor ha participat a: Electra, de M. Yourcenar dirigida per Pep Cruz, 
1968. El fum, de Paul Auster. Fes-m´ho tot, de Jordi Arbonès. Nit de Reis, de 
Konrad Zshiedrich Talleret de Salt; L’hort de les cireres, de Chejov; El Tartuf, 
de Molière; Els gegants de la muntanya, de Pirandello al Teatre Lliure, La Bella 
Helena d’Offenbach.

Com actor musical ha participat a Woyzeck, Talleret de Salt; La comèdia de 
l’olla, Estruços d’escenari com actor i músic dirigit per Quim Masó a El Mikado, 
Poe, Mar i Cel, Boscos endins i Aloma amb Dagoll Dagom; The Black Rider, 
de Tom Waits; L’altre llibre de les Bèsties, de Salvador Sunyer; Josafat el 
musical, de Prudenci Bertrana; Nevares, d’Ignasi Roda i Fang i Setge, música 
de Salvador Brotons.

Forma Quartetto da Cinque amb qui crea espectacles com Quartetto canta 
Beatles, Quartetto a la Carta o Palpitasongs. Com a director ha participat a 
Ecce Homo-La Passió de Banyoles; Insults al públic, de Peter Handke; La Dansa 
Macabra de Girona i el concert dels Berros de la Cort.
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XUEL DÍAZ, Roser del mas d’Heures
Llicenciada en Teatre Musical per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha rebut formació de cant des del 2008 amb 
Ira Prat i actualment amb Susana Domènech. Accèssit beca Desperta al 2014 amb l’obra Trashèdies amb Els Carmen 
Sunyé amb direcció de Guillem Albà i Marc Angelet (La Seca-Espai Brossa, diferents festivals). Premi a millor actriu 
(ex-aequo) a la Mostra de Teatre de Barcelona pel musical La Dama, de Xavi Morató i Berta Peñalver. Ha participat 
en espectacles com Diari d’una Miliciana, de Toni Galmés i Jaume Miró (Premi de Palma, La Seca-Espai Brossa, gira 
per Mallorca i Catalunya), La Bohèmia, dirigida per Agustí Humet (La Seca-Espai Brossa, gira per Catalunya), Oh My 
God Barcelona!, de la Companyia Bratislava, dirigida per Mònica Bofill (nominada als Premis Butaca 2016, El Maldà, 
Auditori de Barcelona, gira per Catalunya). Diferents obres amb la Companyia del Nyiguit, de la qual és fundadora, 
com Tirant Lo Blanc, El Cafè de la Granota, Bearn o la sala de les nines i Drames Rurals (gira per Catalunya des de fa 4 
anys, amb dramatúrgia i música totalment inèdita). Canta’m un conte, dirigida per Juanjo Marín (Teatre Regina, Teatre 
Romea i gira per Catalunya), Chicago, dirigida per Josep Maria Mestres (Barcelona). The Mechanicals, dirigida per Juanjo 
Marín (Festival Internacional Passatge Insòlit i gira per Catalunya). Ànsia, de Sarah Kane dirigida per Juanjo Marín 
(Santa Coloma de Gramenet), Ampolino, de la Companyia DH (Amposta i gira per Catalunya en les seves 5 produccions), 
Varietés, de la Companyia DH (Amposta).

Ha aparegut com a cantant i actriu a El Mama i La Papa de Barcelona. Fundadora i cantant del grup de cambra DUEL. 
També ha treballat amb l’Avalot Teatre en diferents ocasions. En cinema i audiovisuals ha realitzat diferents videoclips 
com Despertar, de Damià Olivella o Títols de Crèdit, de Copa Lotus. Ha participat en espots publicitaris d’empreses com 
HP o Formas Naturales. Ha participat en el curt Desplegar alas rotas que es projecta en diferents festivals internacionals. 
També forma part de la mini sèrie Berguedà en moviment, que està en fase de preproducció. Professora de teatre i cant 
a diferents escoles i casals dedicats a les arts escèniques.

MIQUEL MALIRACH, Jep Morgades
Ha participat a diferents obres de teatre com Cop de Rock, de Dagoll Dagom, Taxi...al TNC!, L’Esquella de la torratxa, 
d’Egos Teatre, també ha treballat al Teatre Lliure sota la direcció de Xavier Albertí a El dúo de la africana i Vida privada, 
i a Frank V amb Josep Maria Mestres. Altres treballs són Patufet el musical, Van Gogh, The Backroom, Una família 
indecent, entre d’altres. És en Mali del duet còmic Mali Vanili.

ERNEST GARRIDO, Jordi
Ernest Garrido, 21 anys. Estudia tercer de Recorregut de Teatre Musical a l’escola Aules de Barcelona, dirigida per Daniel 
Anglès. Cursa diferents tallers i classes magistrals amb directors com Paul Garrington o l’actiu del West End, Madalena 
Alberto. També participa en muntatges d’estiu com Per sobre de totes les coses o Miss Saigon. Vinculat des de ben petit 
al teatre amateur a Sant Celoni, el seu poble, la seva primera experiència professional és amb la companyia Xarop de 
Canya. Més tard, al 2015, participa a la tercera edició del programa de TV3 Oh Happy Day amb Jarks, el primer grup 
vocal exclusivament masculí que participa al programa, amb qui arriba a la final i hi assoleix la tercera posició. Amb 
Jarks, grava un disc anomenat 4X4 i duu a terme una gira per diferents pobles i ciutats de Catalunya. Actualment està 
creant un nou grup que farà versions en català.

LAIA ALSINA, Guideta
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre (ESAD). Beca Erasmus de mig any a la Theaterschool Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (Holanda), i beca de l’IT d’un mes a l’Scuola Europea per l’Arte dell’Attore, San Minniato (La 
Toscana). Titulada en Grau Elemental de Música pel Conservatori del Liceu. Pla del 1966. Estudis de cant, líric, musical, 
jazz, Estill Voice Craft.

Com a actriu ha treballat en diferents projectes, entre els quals destaquen: Es fa fosc, de Jordi Centelles, temporada a la 
Sala Flyhard ,The Feliuettes, dirigida per Martí Torras Mayneris, dues temporades al Maldà i gira; Generació de Merda, 
un musical de llum i color, de Xavi Morató, al Teatre Poliorama; Josafat, el musical, de Joan Solana amb música de Marc 
Timón, al Teatre Municipal de Girona; Balneari Maldà: l’Educació, direcció d’Adrià Aubert al Maldà; Nevares, musical 
d’Ignasi Roda amb arranjaments de Pep Pladellorens al Teatre Grec (Festival Grec 2014); Five Minutes Theatre Show, 
pel Teatre Nacional d’Escòcia (NTS, Scotland); Numeràlia, de Joan Font, musical d’Els Comediants (Teatre Romea i gira); 
Los últimos de Filipinas, cia. Arcàdia a la Nau Ivanow, direcció de Marta Aran; Pseudo, de Marcel·lí Antunez (ex membre 
de La Fura dels Baus), Mercat de les Flors i Festival Grec; Nit de Reis en el paper de Toby, direcció de Meral Taygun 

Dossier de presentació - Verdaguer. Ombres i maduixes 13



(Recklinhausen Festival, Alemanya); Bunny Me! de La Reial, de gira a Fira Tàrrega, Edinburgh Fringe Festival (Escòcia) 
Maasmechelen Theater Festival (Bèlgica), Festival Cos de Reus (CAT), Arkhangelsk Theater Festival (Rússia), Festival 
Còmic de Figueres (CAT), Festival Cratère Surfaces d’Alès (França), Festival de Teatro de Torrelavega (SP), Olala Festival 
(Àustria); Paella a l’atur, al teatre La Vilella del Poblesec; El gran càsting de Jordi Centellas a Miniteatres i Nanoteatre 
de Gràcia; RRReforma, de La Reial, temporada a l’Antic Teatre; Medea i Salvatges direcció de Dusan Tomic (Teatre de 
Ponent i Obrador de la Beckett); Invintisibles, de La Reial, representada a casa de Joan Dausà, canta a La pols i l’era, 
de Guillamino i Oriol de Balanzó, a l’Auditori de Barcelona i Canet Rock. Menus Larcins, de la companyia francesa Delit 
de Façade. Com a dobladora al català i castellà, fa d’actriu a la sèrie Ciencia Forense de RTVE, fa d’actriu protagonista i 
locucions tota la temporada de GolobicaT.V., (K3-TV3), fa d’actriu a Buenafuente (Antena3), Rubik (BTV) i Mini (BTV) i a 
la sèrie Em dic Manel (TV3).

XEVI FREIXA, Vicenç
És periodista cultural i redactor creatiu. Sempre ha compaginat el món de la comunicació amb el teatre amateur 
representant Company, Into the Woods, Cabaret, Joseph i l’increïble abric en technicolor. Ha estudiat dansa, amb Karina 
Amato, cant amb Antoni Font i Susanna Domènech i interpretació, a Escènic Vic i l’escola Aules i Eòlia.

Ha participat als cors de Nit de musicals al Teatre Grec, en el marc del Festival Grec. Verdaguer. Ombres i maduixes serà 
el seu primer musical professional.

LAURA PAU, Mireia
En teatre ha treballat a Tirant lo Blanc al Teatre Nacional de Catalunya; The Feliuettes dirigida per Martí Torras 
Mayneris; Nevares, dirigida per Ignasi Roda al Teatre Grec de Barcelona; Shaking Shakespeare, dirigida per Moisès 
Maicas (nominada als Premis de la Crítica); Pigat, dirigida per Ricard Reguant; Oh my God Barcelona, dirigida per 
Mònica Bofill; Ronda Naval sota la boira, dirigida per Adrià Aubert i La Gran Duquessa de Gerolstein, dirigida per Víctor 
Alvaro (nominada als premis Butaca i als Premis de la Crítica), On és ara el poder, dirigida per Jordi Prat i Coll, Nit de 
musicals, dirigida per Paco Mir, entre d’altres. La seva trajectòria a nivell internacional inclou Pages from the book of..., 
un muntatge amb els hereus de Tadeusz Kantor Andrejzi Teresa Welminski que ha girat arreu d’Europa; al Regne Unit 
amb The wedding amb la companyia The Same, But Different i Cymbeline, de W. Shakespeare dirigida per Matt Wilde.

Com a cantant ha format part de La Pols i l’Era (Canet Rock, Auditori de Barcelona), és corista del músic Eduard Gener 
i grava cançons per Ara va de bo.

MARIA CIRICI, Paula
Ha participat professionalment com a actriu en molts muntatges teatrals, entre els quals destaquen: Shaking 
Shakespeare, dirigida per Moisès Maicas; Balneari Maldà, dirigida per Adrià Aubert; The Feliuettes, dirigida per Martí 
Torras Mayneris, Delikatessen Concert, amb textos de Llàtzer Garcia, companyia Delikatessen de la qual forma part 
des de fa quatre anys, estrenat al Círcol Maldà de Barcelona. Nevares, en concert al Teatre Grec de Barcelona (juliol 
2014); Josafat, el musical al Teatre Municipal de Girona, dirigida per Joan Solana, amb direcció musical i composició 
de Marc Timón (febrer 2014). Ha treballat a Follies, dirigida per Mario Gas i estrenada al Teatro Español de Madrid; 
Geronimo Stilton, dirigida per Àngel Llàcer amb música de Manu Guix, Premi Butaca al millor espectacle musical; Mort 
d’un viatjant, dirigida per Mario Gas al Teatre Lliure de Barcelona, i al Teatro Español de Madrid; Edith i Sarah, de Joan 
Solana. Teatre Gaudí BCN;. Las Troyanas amb direcció de Mario Gas, que es va poder veure al festival de Teatre Grec 
de Barcelona i al Festival de Mérida i al Teatro Español de Madrid, Una Cara Nova, amb direcció de Teresa Vilardell al 
Teatre Tantarantana de Barcelona. i Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny amb direcció de Mario Gas i direcció 
musical del desaparegut Manuel Gas, al Teatro Español de Madrid que va obtenir el premi MAX al millor espectacle de 
teatre musical l’any 2007; Automàtics, escrita i dirigida per Javier Daulte, Festival Temporada Alta de Girona, l’any 2006; 
Temps Mort de Joan Solana, Festival Temporada Alta de Girona; Teatre de carrer, de Joan Brossa amb la companyia Els 
Pirates Teatre, dirigida per Adrià Aubert; A Little Night Music, dirigida per Mario Gas, Grec l’any 2000. Ha fet algunes 
aparicions a televisió, en personatges episòdics per a sèries de TV3 com El cor de la ciutat i Laberint d’ombres. Com a 
cantant ha enregistrat veu per a anuncis i discs infantils com Wonderful Kids, Viatge al regne animal o Viatge als 80 als 
Estudis BCA music, o Diumenge el darrer disc d’Eduard Gener (Casafont Records).
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ROBERT PUIG, Joan
Ha crescut participant en muntatges del NEI Teatre, portant a escena obres com Andana 13, Mentiders, Això a un fill no 
se li fa, Pels pèls, Rokeach i Art.

DANIEL BUSON, Miqueló
Des del 2004 fins a l’actualitat ha participat a La Passió de N. S. Jesucrist, de Joan Povill i Adserà, interpretant el paper 
de Sant Andreu, Fariseu i Benjamí; La Passió d’Olesa de Montserrat. Des del 2003 fins a l’actualitat a Els Pastorets 
o l’adveniment de l’Infant Jesús, on ha interpretat els papers de Getsè, Àngel, Satanàs, Fúries, Lluquet, Sant Josep i 
Simeó; a El Casal d’Olesa de Montserrat. El 2015 fou director del musical Cats, per l’Escola Municipal de Música d’Olesa 
de Montserrat. Del 2012 al 2016 dirigí Els Pastorets, a El Casal d’Olesa de Montserrat. Del 2011 al 2012 fouajudant de 
direcció del Grup Estable de Teatre de la UAB; director Ricard Gázquez. El 2011 participà a El Club de Julieta, creació 
col·lectiva a partir de Romeu i Julieta de W. Shakespeare, interpretant Romeu; Grup Estable de Teatre de la UAB. El 2009 
actua a Molt soroll per no res, de William Shakespeare, interpretant el paper de Claudi; Grup teatral Uec Olesa. El 2009 
participa a la versió catalana del musical Hair spray d’Adam Shankman, amb veu en directe interpretant el paper de 
Corny Collins; Grup teatral Por Escènika.
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