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?Vic acull el rodatge d'una pel·lícula
dedicada a Verdaguer
"L'enigma Verdaguer" està protagonitzada per Ernest Villegas i també es rodarà a
Folgueroles i les Masies de Voltregà

Durant la gravació de «L'enigma de Verdaguer» | Carles Fiter

Un Jacint Verdaguer fictici ha tornat a passejar-se pels carrers de Vic. La setmana passada es va
poder veure la plaça Major tancada pel rodatge d'una pel·lícula. Es tracta del film L'enigma
Verdaguer, una aproximació biogràfica de la vida i obra del poeta. Conegut popularment com a
"mossèn Cinto", el film narra la misteriosa figura del poeta i home d'església que va tenir una
vida atzarosa i apassionant.
El film també repassa el seu èxit i fracàs. Tot i viure la glòria literària i convertir-se en el poeta més
prestigiós del seu temps, les circumstàncies i el seu caràcter van provocar la seva caiguda.
Ernest Villegas, protagonista
L'enigma Verdaguer està dirigida per Lluís Maria Güell i produïda per Diagonal TV i amb la participació
de Televisió Espanyola (RTVE) i Televisió de Catalunya (TVC). El film està gravat en català i en
castellà.
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Ernest Villegas a «L'enigma de Verdaguer» Foto: Diagonal TV

El film compta amb la participació de l'osonenc Ernest Villegas que n'és el protagonista, a més de
Roger Casamajor, David Marcé, Diana Gómez, Laia Manzanares, Francesc Orella, Juanjo
Puigcorbé i Pau Durà, entre altres.
També Folgueroles i les Masies de Voltregà
El rodatge ja està en marxa des de fa una setmana i en durarà cinc més, fins a principis d'abril. A
més de Vic, hi ha diferents localitzacions d'Osona, com Folgueroles i les Masies de Voltregà. El
muntatge també passarà per Barcelona, Vallvidrera, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès,
Arenys de Munt i Terrassa.
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