
 

Canigó 
 

17 d’octubre, 18:30h, Teatre Kursaal Manresa. 

Dins la programació de la Fira de la Mediterrània i el projecte De Minorisa a 

Carst.  

 

 

La celebració dels 75 anys de Manel Camp és un bon motiu per reviscolar i 

reviure projectes amb antics companys de professió, institucions i públic. 

Com la reestrena del poema musical Canigó, justament vint-i-cinc anys 

després, en què es recupera la col·laboració conjunta del compositor al 

piano amb el l’Esbart de Rubí, amb la coreografia original d’Eduard Ventura. 

La participació de l’Esbart de Rubí de nou en aquesta obra és un 

homenatge en fer 10 anys de la mort d’aquest coreògraf.  

 

A més de la Coral Escriny i de l’Orfeó Manresà, s’hi afegeix també la 

col·laboració de l’ESMUC amb una cobla, un quartet de corda i un grup de 

percussió. 

 
I. Notes al programa 

 
II. Esquema narratiu del ballet 

 
III. Repartiment 

 
 

 

 



 
  

 

 

Notes al programa 
 

Poc sovint es té l'oportunitat de presenciar un espectacle tan complet 

com el que avui es representa. Canigó és un conjunt d'esdeveniments 

artístics, una fusió d'estils i maneres d'expressar-se que junts 

aconsegueixen una simbiosi perfecta. Per un costat, la música de Manel 

Camp; que combina estètiques que acostumen a anar per camins 

separats, com són el jazz o la música tradicional, en un mateix fil 

conductor.  

 

Per l’altre costat, aquesta narració musical escenifica el poema Canigó 

(1886) de Jacint Verdaguer. La història té lloc al segle XI, als Pirineus, i 

comença durant el solstici d'estiu. L’autor captiva el públic al voltant un 

meravellós paisatge muntanyenc, evocant passatges de guerra, d'amor, 

de penediment, d'ira i de reconciliació. Els personatges cavalquen entre 

allò mitològic i fictici, com les fades, i allò real i històric, en el cas dels 

comtes Tallaferro i Guifré. Per tal de representar encara més tots aquests 

esdeveniments, l'Esbart Dansaire de Rubí en recuperarà la coreografia 

d'Eduard Ventura, una coreografia que combina passos de danses 

tradicionals catalanes junt amb adaptacions a les sonoritats més 

personals com les que presenta el compositor amb la seva música.  

 

Canigó convida als espectadors a endinsar-se en una història èpica on la 

paraula, la música i la dansa conviuen per donar lloc a una explosió de 

sensacions. En aquest espectacle, la diversitat és la peça clau que fa que 

tot cobri sentit, fins i tot les llegendes. 

 

Programa elaborat pels estudiants de segon de Musicologia de l’ESMUC 



Esquema narratiu del ballet 
 

Amb un tast de l’obra d’en Verdaguer.  

 

1. Obertura 

 

La dansa de dos follets, juntament amb les melodies del piano, introdueixen 

la llegenda del jove Gentil i dels comtes Tallaferro i Guifré, pare i oncle de 

Gentil. Guifré armà cavaller a Gentil. 

 

Amb son germà, lo comte de Cerdanya, 

com àliga que a l’àliga acompanya, 

davalla Tallaferro de Canigó un matí; ... 

 

 

2. Aplec  

 

A la nit, amb el so del flabiol, se celebra el solstici d’estiu. Gentil i la donzella 

Griselda viuen la joia del seu amor, al qual Tallaferro s’oposa. 

 

Avui s’escau l’aplec a l’ermitatge: 

endiumenjats hi van en romiatge 

pagesos i artigaires, pastors i cavallers... 

 

 

3. Fallaires  

 

Durant la cerimònia els fallaires baixen de la muntanya, portant les torxes. 

 

Del bosc de Canigó son los fallaires 

que dansen, fent coetejar pels aires 

ses trenta enceses falles com trenta serps de foc... 

 

 

4. Meditació de Gentil.  

 

Un solo de violí acompanya Gentil que, seduït per les fades de la muntanya, 

vol aconseguir el seu mantell, que li atorgaria tota mena de poders. 

 

Pobre Gentil!, dintre son cor de jove 



lluiten de mort l’estimació i la pàtria, 

i, quan l’amor tirà dins un cor tendre 

lluita, no és sempre lo dever qui guanya. 

 

 

5. Fades 

 

La tenora condueix el ball de les fades, enmig de la muntanya. 

 

En un pradell, al cim de la carena, 

Gentil veu la regina coronada, 

coronada de verges que la volten, 

teixint i desteixint mística dansa... 

 

 

6. Gentil i Flordeneu   

 

En un duet harmoniós, Gentil coneix Flordeneu, la reina de les fades, de qui 

s’enamora perquè, encisat, hi veu el rostre de la seva estimada Griselda. 

 

Gentil, lligat per invisibles llaços, 

va seguint l’Encantada, que, traïdora, 

estrafà la figura de Griselda, 

son caminar suau i sa veu dolça... 

 

 

7. Guifré mata Gentil 

 

Guifré cerca Gentil, i quan el veu tan lluny de les seves obligacions de 

cavaller, el repta en una lluita. Sentim la percussió accelerant el ritme, fins 

que el jove mor a mans del seu oncle. 

 

Com un arbre ufanós que en sa florida 

arranca en la cinglera un terbolí, 

Gentil, des d’allí, va sense vida 

rossolant a la plana de Cadí. 

 

 

 

 

 



8. Dolor de Flordeneu  

 

Flordeneu es plany per la mort de Gentil, expressat amb el lament del 

violoncel. 

 

La goja llança un crit i amb ses companyes 

va a perdre’s com boirina en ses muntanyes... 

 

 

9. El dol de les fades  

 

Les fades acompanyen el dol de Flordeneu acompanyades per una feixuga 

melodia a càrrec de la cobla. 

 

—Ai, l’astre que se’ns pon fou ben hermós! 

 

 

10. L’ermita de Sant Guillem 

 

Les campanes ens traslladen a l’ermita de Sant Guillem, primer escenari de  

la lluita contra els sarraïns. 

 

... tot faldejant la serra de Tretzevents, 

s’atura a l’ermitatge de Sant Guillem. 

 

 

11. Guerra del moro  

 

Tallaferro, amb l’espasa que li lliura Sant Guillem, i els seus guerrers, 

s’enfronten als sarraïns. Els crits de guerra inicien la lluita. 

 

Quina bellugadissa, quins crits, quin bruit 

de sagetes que cauen com calabruix!; ... 

 

 

12. L’absència de Gentil  

 

Tallaferro reclama la presència del seu fill, fins que trompes i fiscorns donen 

pas a l’escuder que troba el cos inert de Gentil. Es senten els plors del cor 



de fades amb gran dolor. Guifré confessa el seu crim. Tallaferro reclama 

venjança, però la intercessió de l’abat Oliba reconcilia els dos homes. 

 

—On és mon fill? —lo comte Tallaferro 

pregunta al de Cerdanya, germà seu, 

entre els peons i cavallers de ferro 

mirant encara si, sortós, lo veu. 

 

 

13. L’enterrament 

 

Tots junts enterren Gentil, les fades cobreixen el seu cos amb un mantell. 

Guifré marxa del costat de Guisla, la seva muller, per ingressar al convent 

de Sant Martí del Canigó. 

 

Són monjos vells i cavallers de ferro 

lo fúnebre seguici de l’enterro; 

vora la Font del Comte, fil a fil 

tots ploren, més ningú com Tallaferro, 

que l’últim bes ací donà a Gentil. 

 

 

14. Penediment de Guifré 

 

Guifré marxa del costat de Guisla, amb un trist ball descrit pel duet 

d’instruments, per ingressar al convent de Sant Martí del Canigó. 

 

¿Se llevarà la vida com un covard 

seguint l’hermós cadavre còrrecs avall? 

 

 

15. El lament de Guisla  

 

Guisla expressa en solitud la tristesa que sent per la mort del seu fill. 

 

Plora el Conflent, sos pagesius i pobles, 

plora en son niu la tórtora soliua, 

i el cel a on esclata la tempesta, 

és, com sos ulls, de llàgrimes font viva. 

 

 



16. La mort dels comtes  

 

Dos anys després moren Guifré i Tallaferro. Guisla i les seves dames 

presencien la marxa fúnebre, marcada solemnement pels tambors. 

 

... adeu cel de la terra, 

port de la pau en esta mar de guerra; 

adeu germans que amava amb tot lo cor... 

 

 

17 El comiat de les fades 

 

Les fades han baixat de la muntanya i, expulsades, s’acomiaden amb una 

darrera dansa melodiosa. 

 

Anem’s-en, Flordeneu; de fulla en fulla 

vostra corona d’or se va desfent, 

lo vol de nostres il·lusions s’esbulla 

com un esbart de papallons al vent. 

 

 

18 - Cant final 

L’Abat Oliba arriba amb el cor de monjos i de cavallers. Amb els seus 

càntics celebren la consagració Sant Martí de Canigó, on dansen d’alegria 

per la conquesta catalana de la muntanya. 

 

... tenim ja pàtria amada; 

que altívola és, que forta al despertar!, 

al Pirineu mirau-la recolzada, 

son front al cel, sos peus dintre la mar. 

 

 

19 - Obertura (represa) 

Els dos follets retornen amb la melodia del piano que conclou la llegenda 

que ens ha fet viure amb la seva màgia i amb tota la força i l’esperança de 

la memòria èpica col·lectiva. 

 

... al Canigó no el tiraran a terra, 

no esbrancaran l’altívol Pirineu. 

 



Repartiment 
 

Cos de dansa 
 

Esbart Dansaire de Rubí 
 
Flordeneu /Griselda - Mireia Estefanell 

Gentil - Marc Corretjé 

Comte Tallaferro - Pau Castelló 

Guisla - Lluna Pallejà 

Comte Guifré - Danny Villacrés 

Abat Oliva - Josep Esquerrà 

Escuder - Roger Barranco 

Follets - Guillem Pallarès i Gerard Salvat   

Cabdill Sarraïns - Josep Llamas 

Sant Guillem - David Burillo 

Donzelles/Dames - Laura Cara, Lara Fusalba, Carla Janer, Maria Latorre, 

Paola Ortiz, Núria Pujades, Martina Sainz i Gemma Tomàs 

Fallaires/Cavallers - Eduard Alumbreros, David Burillo, Josep Esquerrà, Joan 

Gatell, David Gracia/ Josep Hinojosa, Josep Llamas, Guillem Pallarès, Gerard 

Salvat, Roger Selga i Carles Tomàs 

Fades - Laia Argudo, Júlia López, Mireia Mas, Maria Oliván, Laia Oltra i Jana 

Torres 

Sarraïns - Eduard Alumbreros, Joan Gatell, Roger Selga, Carles Tomàs 

Monjos - David Burillo, Joan Gatell, David Gracia/Josep Hinojosa, Roger 

Selga 

Coreografia - Eduard Ventura 

 

 



Cors  
 

Orfeó Manresà 
 

SOPRANOS - Carme Malagarriga, Judit Pierola, Eva Núñez de Arenas, 

Marta Vilella,  Lídia Vilà, Carme Suanya, M.Falgars Pons, Àngels 

Castellà 

CONTRALTS - Montse Corrons, Judit Bosch, Roser Galobart, Montse 

Pons, Maria Jesús Alonso 

TENORS - Josep Torras, Ramon Bonvehí, Josep Camprubí, Josep 

Tarrés 

BAIXOS - Nil Esteve, Joan Torner, Enric Alabern, Joan M. Bozzo 

DIRECCIÓ – Xavier Pagés 

 
 

Coral Escriny  
 

SOPRANOS - Adriana Alsina, M. Àngels Casanovas, Cristina Casanovas, 

Àngels Cervià, Maria Cortina, Rosa Llavall, Lídia Mallofré, Bego Molina, Ester 

Plans, Eva Prieto, Anna Pulido, Imma Riudor, Glòria Rives, Eli Ruz, Encarna 

Sánchez, Anna Soler, Àngels Tatjé 

CONTRALTS - M. José Antequera, Ester Arcos, Roser Espinalt, Montserrat Falip, 

Montserrat Ferrer, Gemma Lorenzo, Conxi Molina, Eulàlia Noguera, Teresa 

Peig, Montse Perramon, Anna Reguant, Nina erradellas, Mònica Torras, Maria 

Vila, Anna Vilageliu, Montse Vilaseca, Enri Codina, Cristina Villa, Montse 

Xixons. 

TENORS - Isidre Badia, Joel Díaz, Vicenç Fernández, Jordi Icart, Jaume Illa, 

Dani Perona, Francesc Vila, Josep Vila. 

BAIXOS - Jordi Aloy, Joan Camprubí, Llorenç Cuenca, Marcel Oliveres, Robert 

Pujol, Jaume Soldevila, Joan Vidal 

DIRECCIÓ - Marc Reguant 

 



Música 
 

Cobla de l’ESMUC 

Pau Barniol, flabiol 

David Sanahuja, tible 

Marc Puigpinós, tible 

Lluís Gual, tenora 

Marc Soler, tenora 

Biel Pelfort, trompeta 

Miguel Vallés, trompeta 

Joan Mominó, trompeta 

Alberto Poggialini, trombó 

Gabriel Almeida, fiscorn 

Adrià Tort, fiscorn 

Núria Casas, contrabaix 

Direcció cobla - Jordi Figaró 

 
Quartet de Corda 

Guillem Armengol, violí 

Marc Barrios, violí 

Adela Beiro, viola 

Alba Morros, violoncel 

 
Percussió 

Manel Ferrer, percussió 

Eloi Gomà, percussió 

 

Composició, piano i direcció 

Manel Camp 

 
 

 
 



Equip de producció i direcció 
 

Esbart Dansaire de Rubí 
 

Vestuari, perruqueria i maquillatge - Esther Atmetller, Gemma Escobar, 

Gemma Ezpeleta, M. Àngels Moreno, Montserrat Ricart 

Regidoria - Xavi Jardí, Miquel Rubio i Oriol Simó 

Presentador - Isidre Rubio 

Secretaria - Anna Sancho  

Tresoreria - Felip Jiménez 

Direcció Artística - Adriana Monté i Jordi Rubio 

President Esbart Dansaire de Rubí - Joan Camps 

 

 

Producció i direcció general “Canigó” 
 

Disseny de llums  - i Tècnics Teatre Kursaal 

So – Albert Surió i Tècnics Teatre Kursaal 

Gestió executiva  -  equip De Minorisa a Carst amb Pep Garcia al davant 

Comunicació De Minorisa a Carst - Olga Àbalos i Cento Carbó 

 

 

Agraïment especial a l’ESMUC, a la seva Directora General Núria Sempere, 

així com a tot l’equip que ha fet possible avui Canigó.  

 
 


