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CULTURES 

Sis propostes diferents integren
el nou cicle de música per a la ciu-
tat que promou l’Escola Municipal
de Música de Berga per tercer any
consecutiu. L’objectiu del centre és 
mostrar a la població una part de
la feina que fan els alumnes durant
el curs, «sobretot les activitats me-
nys acadèmiques i que poden te-
nir un interès general per a la ciu-
tat». Així ho ha explicat el director
del centre Xavier Llobet, que ha as-

segurat que «tots els concerts són
fruit del treball dels alumnes i do-
cents de l’escola» i es tracta de pro-
postes autofinançades amb la re-
captació de les entrades, amb la
col·laboració de l’AMPA i la regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament
de Berga. En aquest sentit, Queralt
Calderer, regidora de l’àrea, s’ha
mostrat satisfeta de l’activitat cons-
tant i variada del centre musical
berguedà. 

La primera de les propostes
serà aquest cap de setmana, amb
un intercanvi de les bandes de
les escoles de música de Vilafran-
ca del Penedès i de Berga. Di-
umenge (11.30h) protagonitza-
ran un concert al Teatre Municipal.
La programació continuarà el 22

de març (18 h) amb la posada en
escena de l’òpera infantil El petit es-
cura-xemeneies, de B. Britten, amb
la participació de 120 nens al cor,
de quatre solistes professionals i
d’un grup de músics format per ex-
alumnes. «Una nova oportunitat
per als alumnes de combinar mú-
sica i escena», ha dit Llobet.

La cobla oferirà una actuació el
27 de març (21.30 h) amb un re-
pertori de sardanes d’autors ber-
guedans. El cicle seguirà amb el
tradicional concert de Setmana
Santa, que serà divendres 3 d’abril
(19.30 h) i que enguany serà al Tea-
tre Municipal, en lloc de l’església.
La Coral del centre estarà acom-
panyada per l’Orquestra Terrassa
48 i quatre solistes. 

Un altre dels clàssics del pro-
grama musical és el projecte sim-
fònic, que mostrarà la feina feta en
un concert el 19 d’abril (18 h) amb
la participació de la violinista ber-
guedana Alba Roca. El punt i final

del cicle serà el 17 de maig (18 h)
al pavelló vell amb la cantata in-
fantil protagonitzada pels alumnes
i les orquestres dels centres de
Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell i
Andorra. 

DANI PERONA | BERGA

L’orquestra, la coral, la
banda, la cobla i els cors
infantils omplen l’activitat
musical amb sis propostes



L’escola de música de Berga programa
un nou cicle protagonitzat pels alumnes

Assaig de l’òpera infantil «El petit escura-xemeneies»

ARXIU PARTICULAR

El teatre Kursaal de Manresa ja
fa tres anys que fa arribar la dan-
sa als alumnes dels instituts. En les
dues primeres edicions, els nois de
tercer i quart d’ESO, de 14 i 15 anys,
van ballar l’espectacle Meteodan-
sa, ideat pel meteoròleg Alfred
Rodríguez Picó. En aquesta terce-
ra ocasió, 350 alumnes de 12 cen-
tres educatius (11 del Bages i 1 de
Calaf, a l’Anoia) estrenaran diven-
dres Planeta Dansa, muntatge
construït a partir de la música
d’Els Planetes, de Gustav Holst, que
té set moviments dedicats a cada
planeta. Com en les anteriors edi-
cions, de les coreografies i del
desenvolupament del projecte se
n’encarrega Montse Colomé. 

Els alumnes de secundària fan
vuit sessions de treball amb els co-
reògrafs als seus instituts, en les
quals van creant els moviments de
dansa contemporània. Cristina
Gonzàlez, responsable del Servei
Educatiu del Kursaal, apunta que
«amb vuit sessions no es formen
ballarins, però sí que els permeten
conèixer el moviment del cos».
De cara a l’estrena, aquesta set-
mana treballen al teatre. Demà
es farà l’assaig general: per primer
cop es trobaran els 350 alumnes
implicats en el muntatge. Colomé
assegura que «el dia abans no

dormo, però l’endemà ho faig molt
bé, satisfeta per la feina feta». 

Ni tutús ni sabatilles
La coreògrafa admet que els joves
mantenen els estereotips respec-
te a la dansa: «els nois estan espe-
cialment espantats perquè es pen-
sen que els posarem tutús i saba-
tilles, però quan veuen de què va
i que les donem eines per moure’s,
veuen que es poden fer moltes co-
ses». En aquesta ocasió, a més, els
han donat més feina: han redactat
textos sobre els planetes i han fet
suggeriments sobre el vestuari.
Colomé destaca que «tenen sort de
tenir aquest teatre que els fa aquest
regal». L’aposta per la joventut del
Kursaal compta, en aquest mun-
tatge, amb el suport de McDonald’s.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El Kursaal estrena
«Planeta Dansa»
amb 350 alumnes
de 14 i 15 anys
La tercera edició de Fem Dansa! es posa en

escena aquest divendres i la coreografia gira al
voltant de la música d’«Els Planetes» de Holst



Com que tampoc ha fet teatre,
opina que ha estat «una ma-

nera més lúdica» de pujar a l’escena-
ri. Assenyala que «és un ball diferent
del que estem acostumats».



Marc PalÀ MassIP
15 ANYS, 4T D’ESO DE L’OMS I DE PRAT

L’EXPERIÈNCIA DE QUATRE BALLARINS 

Ha estat a l’esbart Dansaires
Manresans i fa anys que balla

hip-hop i funky. Però diu que «ballar
amb el grup de classe és més diver-
tit». Voldria repetir l’experiència.



nÚrIa tOlOsa fOntana
15 ANYS, 4T D’ESO DE L’OMS I DE PRAT

No havia ballat mai abans, i ho
troba «divertit». Destaca que

«hem passat estones molt bones»
amb aquesta experiència i que «faig
tots els moviments que em diguin».

alan claret díaz
15 ANYS, 4T D’ESO DE L’OMS I DE PRAT

 «Si ens hi posem ho podem
arribar a fer bastant bé, amb

concentració i esforç», assegura. Ba-
lla el moviment de la Terra, «que és
afegit i té una música més actual».



laura serra ferrer
16 ANYS, 4T D’ESO DE L’OMS I DE PRAT

Assaig d’ahir al Kursaal amb un dels grups de l’Oms i de Prat de Manresa, que balla el moviment d’Urà

VALL DE VILARAMÓ

En el tercer Fem Dansa! hi participen els
instituts Cal Gravat, Guillem Catà, Oms i de
Prat, Ave Maria, Dominiques, Lluís de Pe-
guera i La Clau de Manresa, Llobregat de
Sallent, Vedruna Carme de Cardona, Ger-
bert d’Aurillac de Sant Fruitós, Castellet de
Sant Vicenç i Alexandre de Riquer de Calaf.

«Mercuri»  El missatger alat dels déus,
inventiu, adaptable. És una peça ràpida.
«Venus»  Portador de la pau, desperta
l’afecte i l’emoció. La peça és d’una bellesa
intensa i serena.
«Mart»  Portador de la guerra, ambiciós,
tossut. La peça és molt brusca i de les més
esfereïdores que mai s’hagin compost.
«Júpiter»  Portador de l’alegria. S’acon-
segueix la idea d’una d’aquestes persones
d’etern bon humor, grosses i alegres.
«Saturn»  Portador de la vellesa. La
primera part descriu les xacres i es
transforma cap a una vellesa bella i afable.
«Urà»  El màgic. És un moviment
informal i alegre, ple de transformacions
veritablement màgiques.
«Neptú»  El místic. Una atmosfera
imprecisa suggereix la visió de l’infinit.

12 CENTRES EDUCATIUS

g ELS MOVIMENTS DE LA SUITE

ELS PARTICIPANTS

L’ESPECTACLE

 LLOC: teatre Kursaal de Manresa. 
� MÚSICA: Els planetes, de Gustav Holst.
�DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Montse Colomé. 
� MUNTATGE AUDIOVISUAL: Jaume Ferrer. 
� INTÈRPRETS: els ballarins professionals
Òscar Dasí, Guillem Cirera, Laura Batallé,
Francesc Bravo i Martina Burlet i el cos de
dansa format per 343 alumes de secun-
dària. � DIES: divendres, a les 12 h, per
als alumnes. A les 21 h, per al públic en
general. � ENTRADES: 8 euros. � ADREÇA:
passeig Pere III, 35 � TELÈFON: 93 872
36 36 � WEB: www.kursaal.cat. 

«PLANETA DANSA»


