
C A N I G Ó

Poema musical -ballet basat en l'obra homònima de Jacint Verdaguer, amb música
de Manel Camp i  coreografa d'Eduard Ventura.

Una adaptació en forma de ballet  de l'obra més representativa d'un dels més
grans escriptors catalans: Jacint Verdaguer. Amb una música creada expressament per a
ser ballada, en dansa tradicional catalana, per un dels músics més carismàtics del nostre
país, on s'hi combinen elements de creació absolutament personal amb les sonoritats  i
els sentiments més representatius de la nostra música d'arrel popular.

Una coreografa i un cos de ball que expressen a cada moment tota la subtilesa,
la descripció, la narració, les guerres, l'amor i les fades en que Verdaguer va captivar el
mon parlant dels Pirineus, del Canigó, i dels personatges que l'habiten, recreant aquella
immortalitat  literària i  aquells  sentiments de pàtria i  d'amor que només ell  va saber
glosar amb tanta passió.

Intèrprets:

Dansaires: ESBART DANSAIRE DE RUBÍ
Cobla: ESMUC
Quartet de Corda: ESMUC 
Cor: ORFEÓ MANRESÀ
Percussió: ESMUC
Piano i direcció; MANEL CAMP



Programa

CANIGÓ:

1. Obertura
2. Aplec

3. Fallaires
4. Meditació de Gentil

5. Fades
6. Gentil i Flordeneu
7. Guifré mata Gentil
8. Dolor de Flordeneu
9. El dol de les fades

10. L’ermita de Sant Guillem
11. Guerra del moro

12. L’absència de Gentil
13. L’enterrament

14. Penediment de Guifré
15. El lament de Guisla
16. La mort dels comtes

17. El comiat de les fades
18. Cant fnal

19. Obertura (reprise)

Resum Argumental

Dos follets, posseïdors de la memoria èpica, introdueixen la llegenda del jove
Gentil i dels comtes Tallaferro i Guifré, pare i oncle de Gentil.

Un 23 de juny de fa molts anys, davant l’ermita de Sant Martí,  Guifré arma
cavaller a Gentil. A la nit, les donselles i els fallaires, que baixen a la vall amb torxes
enceses, cel·lebren el solstici d’estiu. Gentil i la doncella Griselda viuen la joia del seu
amor, al qual Tallaferro s’oposa. L’alegria general, però, es desfà davant l’amenaça de la
incursió moresca.

Gentil, seduït per les fades de la muntanya, vol aconseguir un mantell de fada,
espècie de talismà que atorga tota mena de poders. Coneix Flordeneu, reina de les fades,
de la qual s’enamora i en la qual veu el rostre de la seva estimada Griselda. La parella
d’enamorats i el cor de fades emprenen un viatge idíl·lic.

Guifré cerca Gentil. Quan el veu tan lluny de les seves obligacions de cavaller, el
repta a lluitar, en el decurs de la lluita el jove mor.



Tallaferro, amb l’espasa que li lliura Sant Guillem, i els fallaires, s’enfronten als
sarraïns en un cos a cos simbòlic, una batalla provocativa, per bé que mai no declarada,
de subjugació dels sarraïns als cristians. Tallaferro és ferit. Guifré, sense dir res del seu
crim, lluita al costat de Tallaferro i venç l’enemic.

Tallaferro reclama la presencia del seu fll. L’escuder troba el cos de Gentil inert,
que és plorat pel cor de fades.

Finalment  Guifré  confessa  el  seu  crim.  Tallaferro  reclama venjança,  però  la
intercessió de l’Abat Oliba reconcilía els dos homes. Tots junts enterren Gentil. Guifré
marxa del costat  de Guisla,  la seva muller,  i  ingressa al  convent  de Sant  Martí  del
Canigó.

Al   cap  de  dos  anys,  moren  Guifré  i  Tallaferro.  Guisla  i  les  seves  dames
presencíen la marxa fúnebre. Les fades han baixat de la muntanya. L’Abat Oliba, amb el
cor de monjos i de cavallers, consagra Sant Martí del Canigó, tal com era la voluntat de
Guifré.  El  fet  es  cel·lebra  amb una dansa  d’alegria  per  la  conquesta  catalana  de la
muntanya.

Tothom puja a la muntanya en processó. Els dos follets del començament clouen
la llegenda que ens han sabut fer reviure amb la seva magia, amb tota la seva força i
l’esperança de la memoria.

Ballet Folklòric
ESBART DANSAIRE DE RUBÍ
Premi Nacional de Dansa 1985

Creu Sant Jordi 1997

L’Esbart  Dansaire  de Rubí  que  inicia  les seves  activitats  l’estiu  de  1923,  ha
treballat sempre en la recerca de nous camins per a la seva presentació de les danses
tradicionals de les terres de parla catalana amb el major respecte pels documents però
aportant a les seves interpretacions tota la riquesa i la qualitat técnica habituals en la
dansa escénica, fns convertir els materials populars en un autèntic espectacle de dansa.
Els seus directors, i de manera més continuada Albert Sans i Aris, han elaborat un ballet
cátala  que  permet  l’espectacle,  sense  perdre  l’arrelament  tradicional  de  la  seva
inspiració -en la línia dels ballets dels països de l’est-, i sense caure en la imitació de
l’estil clàssic.

En l’historial de l’Esbart, les seves innombrables valladse en diferents escenaris
i places del país i les actuacions notables als millors escenaris de Catalunya avalen la
seva trajectòria artística. Mereixen especial esment algunes actuacions a l’estranger com
la  seva  participació  en  el  Cants  i  Danses  del  Llibre  Vermell  de  Montserrat,  les
representacions de la temporada coreogràfca del Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
l’enregistrament per a la BBC de Londres a la sèrie televisiva  “The Magic of Dance”
presentat  per Margot Fonteyn,  i  la  col.laboració amb Enric  Majó en l’espectacle de
Salvador Espriu “Setmana Santa”.

L’any 1989 va actuar amb gran èxit al “Palacio de Bellas Artes” de la capital de
Mèxic, el  1990 va visitar Leningrad i Moscú, i posteriorment va oferir actuacions a
Tuníssia,  al  World  Economic  Forum de  Davos  (Suïssa),  actuant  novament  al  Gran
Teatre del Liceu encapçalant la programació especial pels dies dels Jocs Olímpics de
Barcelona-92.



El  maig  del  1994  va  estrenar  l’espectacle  “Temps  i  Mites”  i  posteriorment
“Canigó”, amb música de Manel Camp i Vestuari de Mercè Paloma, del que va oferir-ne
vuit representacions a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya.

Darrerament ha participat en els dos concerts “Celebrem la Primavera”, aportant
les imatges de dansa des de Televisió de Catalunya i ha estrenat noves coreografes com
la de “El Llibre de les Bèsties”, també amb música de Manel Camp, una nova versió
coreogràfca de les “Impressions Camperoles” de Joaquim Serra i “La Platja del Far”,
amb música de Marcel Casellas.

Guardonat l’any 1997 amb la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,
l’Esbart de Rubí és una companyia no profesional de dansa formada per un cos de ball
de 45 dansaires i un equip tècnic d’11 persones, sota la direcció d’Eduard Ventura Díez.

Manel Camp

A part de les seves activitats com a solista, destaca des de 1970 com a pianista, compositor,
arranjador i director musical de concerts i produccions discogràfiques, com les de Fusioon, Lluis
Llach, Raimon, Mª del Mar Bonet, Pi de la Serra, Núria Feliu, Marina Rossell, Elèctrica Dharma, Joan
Manuel Serrat, Labordeta, Lucrecia, Montserrat Caballé, Joan Pons, Pegasus, etc. Ha col.laborat amb
diverses orquestres, com la de cambra del Teatre Lliure de Barcelona i la de Vila-Seca, l' Orquestra
Nacional d'Andorra, la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Sinfónica de Tenerife i la
de les Illes Balears Ciutat de Palma, entre d'altres.

Té més d'una vintena de discos editats, d'entre els que destaquen: Poesia secreta, Primer viatge,
La meva petita terra, Escàndols, Viu, Ressorgir, Diàlegs, Duets, El complot dels anells, L'última
frontera, Contrast I, II i III, Coratge, Rosebud, Canigó, Cançons (doble CD), Bach-Jazz, Música de
Dansa, Banda Sonora… 

Ha compost la banda sonora de diverses pel.lícules: La muchacha de las bragas de oro, Asesinato
en el comité central i Fanny Pelopaja de Vicente Aranda; El complot dels anells, Un negre amb un
saxo, Monturiol, i Gràcies per la propina de Francesc Bellmunt; L'última frontera (Premi Nacional de
Cinematografia) i Babaouo de Manuel Cussó-Ferrer.

També ha escrit música per a ballets: Canigó, El llibre de les bèsties, L'hora de filar, L'avalot,
etc. i obres de música de cambra: Simbols, Miratge, Petita Suite, Oasi, etc.

Durant els actes de commemoració del centenari del cinema va estrenar la música, en directe, per
a la pel.lícula muda “The Crowd” de King Vidor i el curt “Anemic Cinema” de Marcel Duchamp. Va
participar també en l'espectacle Soundtrack amb l'Orquestra del Teatre Lliure de Barcelona, i més
recentment ha compost l'obertura i la cantata per a la Universíada 99 de Palma de Mallorca.

Com a solista ha participat en cicles de concerts i festivals internacionals a Grenoble (França),
Birsthonas (Lituània), Cheboksari, Moscou, Yaroslavl (Russia), Mardel Jazz, Buenos Aires, Rosario,
Paraná, Córdoba, Mendoza (Argentina), Curitiva (Brasil), El Hatillo (Caracas), Birmingham
(Anglaterra), Barcelona,  Madrid,  Mallorca, Granada, Salamanca, Sant Sebastià, Bilbao, Gijón,
Orense, A Corunya, etc. 

També va prendre part al cicle Music for Spain 94, de Boston, va inaugurar la temporada de
concerts de la Casa dels Artistes de Moscou l'any 96 i portà la seva música a la Setmana  
Internacional de Conservatoris 2002 a Sant Petersburg.

Entre d'altres distincions destaquen: Premi Bages de Cultura 1984, Premi  a la millor composició
discogràfica 1985, Premi al millor solista al Festival Internacional de Jazz de Sant Sebastià 1986,



Millor interpretació musical 1988 de Radio 4, Premis Iniciatives renovadores 1992 i 1997 de l'Obra
del Ballet Popular, Premi Nacional de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya per la pel.lícula
“L'última frontera”, el Premi Altaveu 1996 per la seva trajectòria creativa, Premi Personatge 2000
de Jove Cambra Manresa i és nominat als Premis Periodisme Musical del Mercat de Música Viva 1999
i 2000. Menció especial SGAE en els premis Disc Català de l'any, atorgat per Radio 4 l'any 2001.

És Cap del Departament de Jazz i Música Moderna de l’Escola Superior de Música de Catalunya i
professor d'improvisació al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Ha sigut director
musical de L'Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona, de L'Esclat de Manresa i ha col.laborat
amb el Taller de Músics de Barcelona. També imparteix cursos i seminaris sobre creació musical,
improvisació, tècniques pianístiques modernes i conjunt instrumental arreu de l’Estat espanyol. 

Les editorials Boileau i Anagrama i Dinsic estan publicant part de la seves peces més
representatives, a més de la serie BasicJazz per a joves instrumentistes.
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