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CULTURES 

El primer Dimecres al cine, una
promoció setmanal que ofereix
entrades a 3,90 euros els dimecres
no festius fins al 15 d’abril, es va es-
trenar ahir al Multicinemes Bages
Centre de Manresa. Sense cues
però sense pausa, l’establiment
dels Trullols va despatxar «apro-
ximadament deu vegades més
d’entrades» que un dimecres a
preu normal, explicava ahir al ves-
pre el gerent del complex, Jordi
Gonzàlez. El que era evident és que
a l’equipament hi havia més mo-
viment de l’habitual en un dime-
cres feiner. L’èxit es mesurarà al fi-
nal perquè es tracta d’una pro-
moció sostinguda que, segura-
ment, com explicaven els mateixos

espectadors i les taquilleres, Noe-
mí Gómez i Rosa Rojas, es benefi-
ciarà del boca-orella. La majoria
del públic que ahir va passar pel
Bages Centre, corroborava Gó-
mez, tenia clar que la sessió de ci-
nema era a 3,90 euros. I tothom va-
lorava molt positivament una pro-
moció que els permetia assistir a
una sessió de cinema low cost.
Era el cas de la manresana Alba
Homs. Ahir, cap a les 6 de la tarda,
la pel·lícula estrella era El médico.
Domènec Margó i Montserrat Ca-
nudas, de Puig-reig i Sant Fruitós,
es van trobar amb el regal i el van
aprofitar. Canudas, assídua es-
pectadora, remarcava les sessions
d’òpera que ofereix l’equipament:
«no me’n perdo ni una».

S. PAZ | MANRESA

Bona rebuda a la promoció
de cinema a 3,90 euros els
dimecres, al Bages Centre

L’experiència va anar tan bé que
s’ha duplicat. L’any passat hi van
participar 205 alumnes de sis cen-
tres de secundària del Bages. A par-
tir de la setmana vinent seran 378
els nois i noies de tercer i quart
d’ESO que començaran les ses-
sions de treball per formar el cos de
ball de Meteodansa, l’espectacle
ideat pel meteoròleg Alfred Ro-
dríguez Picó, que en aquesta edi-
ció s’estrenarà a la Sala Gran del
teatre Kursaal el dijous 27 de març. 

El projecte Fem Dansa! de l’e-
quipament manresà no pretén
«formar ballarins professionals o
promoure que els alumnes vinguin
com a públic als espectacles de
dansa», sinó que simplement  té
com a objectiu que «vegin que re-
alment la dansa és una bona ex-
periència i que, amb el treball en
equip, es pot fer un bon especta-
cle», destaca Cristina González,
responsable del Servei Educatiu
del Kursaal. 

Canvis en el guió
El repte, en l’àmbit organitzatiu, de
duplicar els participants a l’es-
pectacle Meteodansa (repeteixen
els sis centres de la primera edició
i se n’hi afegeixen sis més) també
comporta canvis en el guió. El
viatge virtual pel planeta ideat per
Rodríguez Picó que s’atura a les po-
blacions amb els fenòmens me-
teorològics més extrems incorpo-
ra l’aurora boreal i austral i la vio-
lenta tempesta de sorra. 

Grieg, Purcell, Txaikovsky,
Strauss són compositors clàssics
triats pel meteoròleg per descriu-
re pedregades, fred extrem, tor-
nados... i ara afegeix a la nòmina el
finès Sibelius per musicar l’auro-
ra i l’alemany Bach per amenitzar

la tempesta de sorra. «I potser hi
haurà alguna sorpresa més», va
apuntar ahir Rodríguez Picó per a
un espectacle que, en la seva po-
sada en escena, també «involucra
el públic en alguns fenòmens. Els
espectadors es mullaran literal-
ment, però que no s’espantin: no
se’ls endurà cap huracà».

La coreògrafa Montse Colomé
tornarà a encarregar-se del movi-
ment escènic, tant dels nois i no-
ies com dels ballarins professio-
nals, que també prendran part en

l’espectacle. Compta amb el man-
resà David Pintó com a ajudant de
direcció i el mateix Rodríguez Picó
hi actua com a narrador-explora-
dor. Colomé admet que vuit ses-
sions de treball no són suficients
perquè els alumnes aprenguin a
ballar, però sí «perquè sàpiguen
que tenen un cos amb extremitats
i que poden inventar moviments».
Destaca la importància d’aquest fet
perquè «es tracta de futurs balla-
rins, polítics, gestors... i és impor-
tantíssim tenir un apartat dedicat
a aquest ensenyament».

Òscar Dasí, ballarí que repeteix
en el projecte, assegura que «l’ex-
periència va sorprendre sobretot
els nois i noies, que es van treure
de sobre tòpics sobre la dansa. Hi
havia moltes barreres d’inici, per-

què són unes edats en què hi ha
molts pudors físics. I es va acabar
generant una vivència més enllà de
l’espectacle». Per a Dasí, «no es
pensaven arribar on van arribar. Es
va assolir una implicació i una
concentració que semblava im-
possible i, a l’hora de sortir a es-
cena, ho van fer molt bé».

Pell de gallina
Per això Rodríguez Picó encara té
la pell de gallina de «veure com
nois i noies de 14, 15 o 16 anys ba-
llaven música clàssica i es com-
prometien en un espectacle cul-
tural com aquest. Va ser preciós».
I per això Colomé insisteix: «esta-
ria molt bé que altres equipa-
ments copiessin aquest projecte
basat en el moviment». 
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La «Meteodansa» del Picó duplica alumnes
La proposta del teatre Kursaal estrenada l’any passat arriba a 378 nois i noies d’onze centres de secundària del Bages

La coreògrafa Montse Colomé i el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó a la terrassa del teatre Kursaal
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8 sessions de treball als instituts
Els alumnes de Fem dansa!
participaran, dins l’horari lectiu

dels centres, en vuit sessions de tre-
ball sota la direcció de la coreògrafa
Montse Colomé i a càrrec de sis ba-
llarins professionals, dos dels quals,
Guillem Cirera i Laura Bataller, són de
Manresa.

2 assajos generals al Kursaal
Per tal d’unificar les coreogra-
fies que s’hauran treballat a

cada centre s’han previst dues ses-
sions al teatre abans de la posada en
escena de l’espectacle a la Sala Gran.
Serà la primera vegada que es troba-
ran els alumnes de diferents centres.

27 de març: estrena a la Sala Gran
L’espectacle amb els 378
alumnes d’enguany s’estrena-

rà el dijous 27 de març, amb dues
funcions. La primera, a les 12 del
migdia, per als alumnes dels centres;
i la segona, a les 9 del vespre, per al
públic en general. Aquell cap de set-
mana (dissabte, a les 21 h; i diumen-
ge, a les 18 h) actuarà al Kursaal la
Compañía Nacional de Danza.

Els instituts de Fem dansa!
Mare de Déu del Carme (Cardona) 30
Castellet (Sant Vicenç de Castellet) 25
Llobregat (Sallent) 60
Oms i de Prat (Manresa) 55
Guillem Catà (Manresa) 17
Cal Gravat (Manresa) 15
UEC La Clau (Manresa) 22
Lluís de Peguera (Manresa) 28
FEDAC (Manresa) 56
Ave Maria (Manresa) 30
Gerbert d’Aurillac (Sant Fruitós) 40
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LA PROGRAMACIÓ

Més fenòmens meteorològics:
l’aurora boreal amb música 
de Sibelius i la tempesta de
sorra amenitzada per Bach

Espectadors, ahir, esperant per comprar les entrades, a mitja tarda. La pel·lícula estrella va ser «El médico»
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