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ELS SONS DEL CEL «Meteodansa» és un muntatge pedagògic i artístic, produït pel Servei Educatiu del Kursaal, que posa música als
diversos temporals del planeta i els representa amb una coreografia executada per ballarins amateurs. Compositors com Gluck, Purcell,
Strauss, Txaikovski i Anderson esdevenen la banda sonora de climes extrems provocats per la pedra, els llamps, l’onatge o la pluja



om ballen els núvols?
A quin ritme cauen
els llamps? Com es
belluga un huracà?

Quina partitura executa un tro?
Dansa, música clàssica i meteo-
rologia van congeniar divendres al
vespre al Kursaal de Manresa en la
presentació de Meteodansa, un
espectacle que combina la peda-
gogia i l’art, conduït pel popular
home del temps Alfred Rodríguez
Picó, que recorre diversos indrets
del món a la recerca dels fenòmens
meteorològics extrems.

Ni Marco Polo, ni Indiana Jones,
ni Tintin no havien fet un viatge
com el que es disposava a pre-
senciar el públic del Kursaal, que
omplia tres quarts de platea del
teatre manresà. Almenys, així ho
augurava un Picó d’aires jovenívols
i esperit vernià, a l’inici d’un mun-
tatge, produït pel Servei Educatiu
del Kursaal, en el qual van parti-
cipar més de 200 nois i noies de ter-

cer i quart d’ESO de diferents ins-
tituts bagencs.

Una intensa pedregada va ser el
primer fenomen meteorològic que
li va caure, a l’auditori. Mentre a la
pantalla gegant, ubicada al fons de
l’escenari, es visualitzaven imatges
d’Aurora (Nebraska) –la ciutat del
món que més pateix aquest tem-
poral–, els ballarins hi posaven el
clímax, llançant boles de poliesti-
rè expandit als assistents (tot si-
mulant pedra), a ritme del classi-
cisme de Gluck.

El nord-est del Canadà, con-
cretament Newfoundland, va es-
devenir la segona aturada de l’a-
ventura. Motiu: la boira profunda
que s’instal·la en aquest indret
durant gairebé tot l’any. Les mà-
quines de fum van generar un va-
por dens, entre el qual s’endevi-
naven els gestos espessos i reposats
dels ballarins, que abordaven El
llac encantat de Liadov.

L’atenció, però, es va desviar de
sobte cap al centre dels Estats
Units (Oklahoma, Texas i Kan-

sas), el bressol dels tornados més
brutals del planeta. La dansa va
prendre un caràcter violent i els in-
tèrprets giraven enduts per la for-
ça del vendaval. El vent els va em-
pènyer fins a la localitat siberiana
d’Oymyakon (on el termòmetre
pot marcar temperatures de fins a
68 graus sota zero), al so de l’ària
L’hivern de Purcell.

Rodríguez Picó era l’encarre-
gat de narrar prèviament cadascun
dels fenòmens que s’aproximava.
Amb una motxilla a l’esquena, el

conegut meteoròleg barceloní es
passejava entre el públic que hi ha-
via al teatre per explicar les raons
climàtiques a través d’una petita
escenificació. 

I quan Picó es va posar un casc
parallamps al cap, les descàrregues
elèctriques vingudes de Kifuka
(República del Congo) van irrom-
pre bruscament, amb la música de
Strauss com a banda sonora. Els
llamps i els trons, però, van su-
cumbir seguidament al sufocant
sol de Califòrnia (Vall de la Mort),
on s’arriba a temperatures de 57
graus a l’ombra.

El contundent onatge de Rock-
hall (costa d’Escòcia), representat
amb La Tempesta de Txaikovski, i
els huracans del Carib, van ser
les últimes estacions d’un viatge
que va finar a la ciutat índia de
Cherrapunji, que ostenta el rè-
cord del lloc més plujós de la Ter-
ra. Amb paraigües a la mà, tots els
dansaires van tancar l’espectacle
(d’una hora i mitja) ballant l’alegre
Plink-Plank-Plunk d’Anderson.
Picó, però, encara es va treure un
as de la màniga: oferir la previsió
del temps per l’endemà.
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Ballant amb núvols, llamps i huracans
El Kursaal va estrenar divendres a la nit «Meteodansa», un viatge pel món a la recerca de fenòmens meteorològics a

través de la dansa. Rodríguez Picó va conduir l’espectacle, en el qual van participar més de 200 estudiants bagencs
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UNS 200 JOVES BAGENCS van participar en
l’espectacle Meteodansa al Kursaal. L’espectacle
és un viatge a diferents llocs del planeta a través de
fenòmens meteorològics. Alfred Rodríguez Picó en
un moment de la nit entre el públic. Les
coreografies expressaven fenòmens climàtics.
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Un dels principals objectius de l’espectacle «Meteodansa» era intro-
duir els més joves en el món de la dansa. Tant divendres a la nit com

ahir (que es va repetir l’espectacle), un vendaval de nois i noies adolescents,
d’entre 15 i 16 anys, provinents de cinc centres educatius de la comarca del
Bages (Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet; Escola Mare de Déu del
Carme, de Cardona; Institut Llobregat, de Sallent; i Col·legi Oms i de Prat, Ins-
titut Guillem Catà i Institut Cal Gravat, tots tres de Manresa) van demostrar
damunt de l’escenari de la Sala Gran del Kursaal les seves aptituds adquiri-
des en el camp del ball amb una coreografia que va dirigir Montse Colomé. A
més, els intèrprets professionals Ana Criado, Gisela Rodríguez, Òscar Dasí,
David Pintó i Toni Jodar van ajudar a ressaltar l’art de dansar.



Vendaval d’adolescents al Kursaal
Ferran Mascarell elogia la feina
del Kursaal

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va acudir a l’estrena

de «Meteodansa», i va declarar a Re-
gió7 que el teatre Kursaal és un dels
«millors de Catalunya» en la feina
amb els joves. Respecte a la seva ab-
sència en els actes de l’Any Amat-Pi-
niella, Mascarell va dir que pretén as-
sistir en els propers, «a la primera
ocasió que l’agenda em doni».
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