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«METEODANSA» Projecte d’estrenes. D’una banda, el servei educatiu del Kursaal que ha impulsat el primer «Fem Dansa!», que reunirà a
l’escenari 205 nois i noies de 3t i 4t d’ESO de cinc instituts bagencs. De l’altra, Alfred Rodríguez Picó, que ha ideat un espectacle que uneix dansa,
música i meteorologia, amb la coreògrafa Montse Colomé i l’escenògraf Llorenç Corbella. Avui, assaig general. El resultat? Demà i dissabte
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El meteoròleg Alfred Rodríguez
Picó persegueix tempestes o qual-
sevol altre tipus de fenomen me-
teorològic i els fa casar amb Purcell,
Txaikosvsky, Saint-Saëns i Ander-
son. La coreògrafa Montse Colomé
persegueix estudiants de 3r i 4t
d’ESO per ensenyar-los que amb
les dues cames, els dos braços i el
cos es poden fer més activitats a
part de «jugar a futbol». Amb
aquesta matèria prime-
ra, 205 alumnes de
Cardona, Sant Vi-
cenç de Caste-
llet, Manresa i
Sallent balla-
ran, demà
(21 h) i dis-
sabte (18 h)
al teatre Kur-
saal, Meteodan-
sa. Avui, tots plegats fa-
ran l’assaig general.

En aquest espectacle, l’estrena
del projecte educatiu «Fem Dan-
sa!», impulsat per l’equipament
manresà, hi cap la «ciència, la me-
teorologia, la pedagogia i la dan-
sa», explica Colomé. Ella i cinc
professionals més de l’escena han
treballat les darreres setmanes en
8 sessions amb aquests alumnes,
que «ballaran els fenòmens me-
teorològics que ens ha provocat
l’Alfred». Es ballarà la pluja, l’hu-
racà, el tornado... contra més ex-
trems, millor. 

Colomé no nega que als joves
aprenents de ballarins «els ha cos-
tat una mica» entrar en el joc.
«Tenen una edat [entre 15 i 16
anys] en què el cos està molt man-
drós:  o prefereixen estar ajaguts o
fer servir únicament els dits, ordi-
nadors i mòbils». Però s’han posat
les piles. Primer, explica, «per des-
cobrir el seu cos; per inventar-se
maneres de bellugar-se en relació
amb una música; per aprendre a
treballar en equip i compartir... i
per fer silenci». Ara, subratlla, no-
més falta «l’escenari» i perdre

aquella vergonya que implica ex-
posar el cos. «És curiós», refle-
xiona Colomé, «perquè també ex-
posem el cos quan fem esport
però la mirada del públic és dife-
rent en un teatre o en una com-
petició».

Trencar el ‘ballar és de nenes’
La creativitat és inherent a l’ésser
humà, i malgrat que «els nanos en

aquesta edat o
bé estan apàtics o bé ri-
uen de qualsevol cosa,
sense adonar-se  s’im-
pliquen en el treball i

et fan variar el guió
amb una bona idea.

De cada grup,
sempre hi ha 1

o 2 alumnes

que mostren una visió diferent
relacionada amb el moviment». La
idea, assenyala Colomé, és trencar
l’estereotip, encara molt estès, que
«ballar és de nenes». Un tòpic que
ha anat canviant al llarg de la his-
tòria: «abans, si un home no era
ballador era un avorriment». De
fet, l’equip que encapçala Colomé
és paritari: «som tres nois i tres no-

ies»: Ana Criado, Gisela Rodrí-
guez, Òscar Dasí, David Pintó,
Toni Jódar, i ella mateixa, tots ells
vinculats al teatre de gest i
moviment.

Alfred Rodríguez
Picó és el pare d’una
idea que ja feia

anys que li ballava pel cap. Serà el
narrador i l’encarregat de passejar
el públic per fenòmens meteoro-
lògics sorprenents. Els 205 alum-
nes bagencs formaran el cos de
dansa que estarà acompanyat per
4 ballarins professionals.  Els alum-
nes provenen dels centres Mare de
Déu del Carme (Cardona), Caste-
llet (Sant Vicenç), Llo-
bregat (Sallent) i
Oms i de Prat,
Guillem Catà i
Cal Gravat (Man-
resa). 

R o d r í g u e z
Picó està «il·lusio-
nat» tot i tenir clar que
Meteodansa «és una apos-
ta innovadora però arriscada».
La posada en escena la signa Llo-
renç Corbella, que farà viatjar Ro-
dríguez Picó en un globus arreu del
planeta. El muntatge tindrà efectes
especials i projecció d’imatges me-
teorològiques, elaborat per Jordi
Bartomeus. «Ens ho passarem
molt bé», vaticina el meteorò-

leg, com si fos una predicció. «A tu
t’agrada molt que cai-guin coses
del cel», li respon Colomé. Alfred
Rodríguez Picó no la desmenteix.
I continua la broma assegurant
que aquest cap de setmana «una
sèrie de fenòmens meteorològics
extrems afectaran el Kursaal». Ell,
tot sigui dit, explicarà què són.

La pluja i Anderson
La segona passió de Rodrí-

guez Picó, la música, ha estat
clau en un projecte per al qual ha
tingut especial cura en la tria de pe-
ces i compositors. «La música
clàssica seleccionada està rela-
cionada amb els fenòmens que
s’expliquen». Un total de 9 fenò-
mens (pedregada, boira, torna-
do, fred, llamps, calor, ones, hura-
cà i pluja) i 9 compositors (Gluck,
Liadov, Rameau, Purcell, Strauss
fill, Britten, Txaikovsky, Grofé, Sa-
int-Saëns i Anderson) es trans-
formaran en una dansa. L’ideòleg
del muntatge promet «moments
de tranquil·litat i de clímax». Els
205 alumnes ballaran tots junts la
pluja i Alfred Rodríguez Picó la si-
tuarà a Cherrapunji, a l’Índia, el
lloc amb més pluja del món. Aquí,
els participants en el projecte es
mouran al ritme de Plink-Plank-
Plunk, de Leroy Anderson. Això és
el que es pot desvelar. Però l’es-
pectacle, asseguren, és com de
vegades el temps, imprevisible.
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Sempre hi ha un temps per ballar
El Kursaal estrena divendres un peculiar projecte artístic i pedagògic que combina la música, la dansa i la meteorologia
Alumnes bagencs de 15 i 16 anys participen a «Meteodansa», un muntatge amb la signatura d’Alfred Rodríguez Picó



Montse
Colomé
 Coreògrafa.
Diplomada en
dansa per
l’Institut del
Teatre. Premi
Nacional de
Dansa 2006 a
La Caldera.
Enguany, amb
Comediants fa
de coreògrafa
resident amb
la Simfònica
el Vallès.

Alfred
Rodríguez 

Picó
Meteoròleg

autodidacte. Des
del 1984 al 2002

va treballar a
TV3. Des del

2012 presenta
el magazín

«Picó.cat» a
la Xarxa.
Aficionat

musical, toca el
clavicordi.
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Pedregada: rècord a Aurora 
Es representarà amb el Movi-
ment XXXI de Don Juan, de

Christoph Willibald Gluck. El fenomen
se situarà a Aurora (Nebraska), on
tenen el rècord de pedregades més
grosses amb pedres de 47,6 de cir-
cumferència i 18 cm de diàmetre.

Fred: rècord a Oymyakon
Es representarà amb l’ària de
l’hivern de les quatre esta-

cions de l’òpera The Fairy Queen, de
Henry Purcell. Se situarà a Oymya-
kon (Sibèria), el poble més fred del
planeta, amb una temperatura que
arriba a 71,2 graus negatius.
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