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PROJECTE EDUCATIU el teatre Kursaal de Manresa acollirà de dimecres a divendres les tres sessions de l’òpera
El petit escura-xemeneies, un muntatge en què han participat mig miler d’alumnes de nou centres de secundària  de
Manresa, sallent, igualada i sant vicenç de Castellet. el projecte està coordinat pel servei educatiu del teatre
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Assumpta Pérez

Pedagogia
al servei de
la història

CÀSTING
Autor i compositor: Keko Pujol.

Direcció escènica i musical: Keko Pujol,
Lluis Juanet. Intèrprets: Belén Alonso,
Ruth Camps, Benjamí Conesa, Albert
Estengre, Isa Mateu, Enric Lòpez, Cris
Vidal. � DIES:  diumenge, 13 de maig.
Petit Kursaal. Manresa

a programació familiar
del Petit Kursaal de Man-
resa acomiadava la tem-

porada diumenge amb la pro-
ducció Càsting, un musical molt
animal, a càrrec de la companyia
Únics Produccions.

La selva està ben revoluciona-
da: Noè ha comunicat a tots els
animals l’arribada d’un diluvi uni-
versal que negarà tota la selva.
Ha decidit construir una arca i a
través d’un càsting per demostrar
la vàlua artística, escollirà quins
són els animals escollits per tenir
accés a l’arca. Dues germanes ga-
llines, la Cloczilla i la Cloquinya, in-
tentaran a través de la seva ger-
mana petita Cloketa, assegurar-se
el seu passatge fastiguejant les
proves dels altres animals. La Clo-
keta, però, s’unirà als altres animals
en una demostració que el treball
en equip i l’ajuda mútua els con-
duirà pel bon camí.

Càsting, un musical molt animal
és un muntatge correcte al qual li
manca, però, ritme escènic. Els
trets i objectius fonamentals de la
història, la part més pedagògica de
l’espectacle, es resolen de mane-
ra efectiva tot i que per arribar-hi,
es complica el desenvolupament.
Els més petits, acompanyats dels
més grans, van participar i col·la-
borar activament en cadascuna de
les peticions que els personatges
requerien des de l’escenari tot i que
en certs moments, a la platea, el si-
lenci no era generalitzat, possi-
blement per la dificultat de man-
tenir l’interès. Però quan la de-
manda era específica, els menuts
s’hi afegien. El que no es pot negar
és que els personatges cerquen i
troben l’empatia amb l’espectador
més menut, destacant la protago-
nista del muntatge, la gallina Clo-
keta, interpretada per Isa Mateu,
que ja va mostrar el seu bon fer es-
cènic a Pegados. El musical, vist re-
centment al teatre manresà. Ma-
teu, de nou, es va ficar el públic a
la butxaca evidenciant que cap gè-
nere se li resisteix. 
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MUSICAL CRÍTICA

Mig miler d’alumnes de nou
centres de secundària de la Cata-
lunya Central participaran de di-
mecres a divendres en el projecte
Fem Òpera!, una producció del
teatre Kursaal de Manresa que ha
permès apropar els joves estu-
diants al gènere operístic a partir de
la preparació i consegüent esce-
nificació a la Sala Gran del teatre de
la peça El petit escura-xemeneies,
del compositor anglès Benjamin
Britten. Les tres representacions
tindran lloc a les 9 del vespre i les
entrades per assistir-hi es poden
adquirir al preu de 6 euros, tant a
les taquilles com a través dels altres
canals habituals de venda (93 872
36 36 i www.kursaal.cat).

Estudiants dels instituts Llo-
bregat de Sallent i Guillem Catà de
Manresa participaran en l’estrena
de dimecres. L’endemà, dijous,
serà el torn dels instituts Pere Vi-
ves Vich d’Igualada, Castellet de
Sant Vicenç de Castellet i Pius
Font i Quer de Manresa. Divendres
tancarà el cicle la funció que ofe-
riran els alumnes de l’institut Cal
Gravat, l’Escola Joviat, l’institut
Lluís de Peguera i l’institut Lace-
tània, tots quatre de Manresa. Ca-
dascuna de les tres funcions, a
més, tindrà la presència de la Jove
Orquestra del Conservatori de
Música de Manresa, el cor del ma-
teix centre i l’Escola Coral de l’Or-
feó Manresà. Lluís Arguijo és el di-
rector musical del projecte i Ada
Andrés, la directora escènica, co-
ordinat per Cristina González, del
servei educatiu del Kursaal.

El petit escura-xemeneies tracta
la història d’un nen, en Sam, que
ha estat venut pel seu pare a uns es-
cura-xemeneies. Els infants de la fa-
mília on el fan anar a treballar el
troben perquè s’ha quedat encallat
a la llar,  i l’ajuden a escapar del seu
terrible destí. Per representar els
onze papers solistes de l’especta-
cle es va dur a terme un càsting
amb una setantena de candidats
que va servir per escollir el prota-
gonista, un rol que es repartiran
dos nens. També hi ha mitja dot-
zena de nois i noies de l’Escola Co-
ral de l’Orfeó Manresà i quatre
adults (alumnes del Conservatori)
en la resta de personatges.

Lluís Arguijo va apuntar ahir

que «el projecte és tan enriquidor
que hauríem de ponderar, com a
teatre i com a ciutat, el valor que té
una iniciativa d’aquest tipus. És in-
versió en cultura i en educació».
Tant Arguijo com Andrés també
van comentar la importància de
posar en contacte els joves amb el
món de l’escena, ja que «per a
molts és el primer cop que pugen
a un escenari».

Per la seva banda, Valentí Ovie-
do, gerent del Kursaal, va asse-
nyalar que «muntatges com Fem
Òpera! donen sentit a la faceta del
Kursaal com a productor». Així
mateix, Oviedo va fer notar la im-
portància de disposar de dos pa-
trocinadors, Sala Team i l’Obra
Social d’Unnim Caixa, per fer via-
ble el projecte.
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El projecte Fem Òpera! porta fins a
500 escolars a l’escenari del Kursaal

Nou instituts de la Catalunya Central surten en les tres funcions d’El petit escura-xemeneies

Un moment de l’assaig d’ahir a la tarda a l’escenari de la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa

KURSAAL

Els nens i les nenes són els pro-
tagonistes del final de curs del
teatre Kursaal. Si de dimecres a
divendres hi haurà mig miler d’a-
lumnes de secundària que par-
ticiparan en el projecte Fem
Òpera!, diumenge seran 450 els
infants de 2 anys que pujaran a
l’escenari per prendre part acti-
va en el projecte ReXics i, la set-
mana vinent, un miler d’infants
de 5è i 6è de primària represen-
taran la cantata 50 milions de se-
gons, en quatre concerts de di-
marts a divendres.

ReXics és una proposta de l’Au-
ditori de Barcelona que consisteix
a fer que els petits oients –450

nens i nenes de 2 anys de 13 esco-
les bressol i llars– assisteixin a l’es-
pectacle Ma, me, mi Mozart des del
mateix escenari. Durant 50 mi-
nuts, mitja dotzena d’instrumen-
tistes interpretaran diverses pe-
ces del compositor austríac amb els
petitons ben a la vora, amb l’ob-
jectiu de començar a interessar la
seva oïda musical. Les funcions tin-
dran lloc diumenge, a les 12 i les 18
h, i les entrades valen 6 euros.

El projecte Cantània de l’Auditori
arriba a la seva sisena edició i
comptarà amb una participació
multitudinària: 1.064 alumnes de
30 escoles de Manresa (9) i co-
marca (21). Una xifra lleugera-
ment superior a la registrada el curs
passat (1.024). La cantata que in-
terpretaran els  nois i noies de 5è i
6è de primària, repartits entre di-
marts i divendres de la setmana vi-
nent (sempre a les 21 h), és 50 mi-
lions de segons, amb música i lletres
de Joan Vives i text de Piti Español. 
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Els projectes educatius
faran passar dos mil nens i
nenes de diferents edats
per la Sala Gran del Kursaal



ReXics i Cantània també
ompliran el teatre

Cristina González coordina 
el projecte, que té la direcció
musical de Lluís Arguijo i
l’escènica d’Ada Andrés

La Jove Orquestra i el Cor del
Conservatori de Música i
l’Escola Coral de l’Orfeó
Manresà també hi intervenen


