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La Passió d’Esparreguera ha
editat un CD amb la banda sono-
ra d’aquesta repressentació sacra,
porta per nom «La Passió BSO».
L’àlbum va ser presentat diven-
dres junt amb el cartell de la nova
temporada, en el que apareixen
les mans de Pons Pilat en el mo-
ment en que se les renta per eva-
dir-se de les responsabilitats da-
vant la mort de Jesucrist. 

La Passió d’Esparreguera ha
portat endavant el projecte de l’e-
laboració d’un CD amb la música
de l’espectacle, composada pel
mestre esparreguerí Josep Borràs
l’any 1976 i interpretada per la co-
ral del teatre de La Passió. 

L’entitat ha volgut gravar aquest
compact, ja que, la música és un
dels elements més importants
que acompanyen i donen emoció
a aquesta repressentació.  

L’enregistrament es va fer al
mateix teatre el passat 10 de maig
a càrrec de l’empresa productora
esparreguerina Nicx Music.

El compac es divideix en 34 pis-
tes que coincideixen amb les es-
cenes de l’obra teatral. Així ma-
teix, durant la presentació del car-
tell i el disc, el públic va poder fer
un petit tast d’aquest àlbum es-
coltant la música i la interpretació

de les escenes del guariment d’un
leprós, el comiat de Jesús i Maria i
el penediment de Pere, qui va ne-
gar tres vegades a Crist.

Durant la presentació, també, es
van presentar els elements més
importants de la banda sonora, és
a dir, la coral i els músics de La
Passió, que varen interpretar tres
cançons inèdites. 

Dins d’aquest àlbum, a més a
més, ve inclòs un llibretó amb una
mica d’explicació sobre La Passió,
la importància de la música i la
posada en escena; també aparei-
xen les lletres d’algunes peces
musicals que en tenen;  i,  un llis-
tat amb tots els músics i les perso-
nes que formen la coral, més de
cent intèrprets.   

La Passió d’Esparreguera
enregistra un CD de l’obra
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La coral i els músics de La Passió interpreten cançons de l’obra sacra

L’espectacle «Scrakeja’t»
omple el teatre de Berga
i supera les expectatives

El Teatre Municipal de Berga
es va omplir divendres al vespre
de més de 160 espectadors que
van assistir a veure l’espectacle
musical «Scrakeja’t», presentat
per la CobosMika Company i
els germans Fruitós, campions
estatals de hip-hop, i dirigit per
Peter Mika i Olga Cobos.

L’acte, que s’inclou dins el cir-
cuit de programes d’arts escèni-
ques «Butaka Teatre Jove» de
Berga, va «superar les expectati-
ves», segons va explicar la tècni-
ca de Cultura de l’Ajuntament
de Berga, Laia Mascarella, que
va afegir que «aquests especta-
cles solen agradar molt als ado-
lescents». Totalment cert, quan
passaven pocs minuts de les nou
els llums de l’auditori es van
apagar i dos ballarins van sortir
a l’escenari, que en aquell mo-
ment era a les fosques. Després
de la primera sortida a l’escena-
ri, que va fer esclatar les rialles
dels més joves, els llums es van
encendre progressivament, i van

deixar veure les cares i els cossos
dels ballarins, que es movien a
ritme dels scratch. Piruetes clàs-
siques adaptades a l’estil mo-
dern, música potent i movi-
ments coordinats dels quatre
ballarins que finalment van om-
plir l’escenari. Dues noies i dos
nois, totalment vestits al mateix
estil, van explicar un seguit
d’històries tan sols amb els mo-
viments del seu cos i altres ele-
ments que van anar introduint a
través de l’espectacle: cadires,
micròfons, aparells de música i
jaquetes de colors. D’altra ban-
da, un dels punts àlgids de la nit
va ser quan els quatre ballarins
van fer participar un noi i una
noia del públic en el seu especta-
cle, fent-los partícips de tots els
seus moviments. 

Quan feia poc més d’una hora
que l’espectacle havia comen-
çat, els ballarins van iniciar la
recta final de l’acte, un treball de
coordinació i ritme, que en aca-
bar va fer aixecar de les buta-
ques les més de 160 persones. 
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La coordinació dels ballarins va ser present en tot l’espectacle

CRÍTICA / Assumpta Pérez
Teatre / «Maniàtics»

Text: Jerónimo Cornelles. Direcció: Pere Marco. Intèrprets: Lara Sanchís i Joan
Santacreu. Manresa

Maduixa Creacions, una
jove companyia del
País Valencià, va pre-

sentar divendres dins la pro-
gramació teatral destinada als
més joves, Platea Jove, el seu
darrer muntatge, Maniàtics.
Tot i que la platea del teatre
Conservatori de Manresa no
es va omplir com en anteriors
cites del cicle, cal destacar l’e-
norme silenci i atenció que el
públic va fer durant una hora i
escaig de durada.

Maniàtics presenta la història
de dos germans, l’Ivan i la Lau-
ra, en plena adolescència i que
no es porten gens bé. Aquella
nit la Laura té un sopar impor-
tant amb els amics, mentre que
l’Ivan té una sortida a la mun-
tanya amb els seus després
d’un llarg mes de càstig. Les
circumstàncies, però, els deixa-
ran tancats a casa, i el seu etern

enfrontament els portarà a lle-
gir el diari personal de cada un.
La Laura i l’Ivan es trobaran
que les seves inquietuds, pors i
dubtes no difereixen tant l’un
de l’altra.

Maniàtics és un muntatge
correcte que centra els punts
àlgids temàtics en el que po-
den ser les preguntes i qües-
tions que es plantegen molts
adolescents a mesura que es
van fent grans i es van endin-
sant en el món adult. El sexe,
els mètodes anticonceptius, els
estudis.... La tasca duta a terme
pel dramaturg del muntatge,
Jerónimo Cornelles, té un bon
tractament i sap copsar l’aten-
ció de l’espectador més jove.
Els dos intèrprets dominen el
terreny escènic i fan seu el text
en un exercici molt orgànic de
teatralitat perquè Maniàtics si-
gui un muntatge proper.

Els dubtes de fer-se adult


