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BERGA BERGUEDÀ SETMANAL

Berga projecta el film «Rastres
de sàndal» dins del +Solidaritat

El Pavelló de Suècia de Berga
acull el proper dijous 19 de març
la projecció de la pel·lícula Rastres
de sàndal, guanyadora d’un dels
premis Gaudí, dins de la progra-
mació del +Solidaritat que orga-
nitza l’Ajuntament de Berga i el
Consell Comarcal del Berguedà
per promoure la feina de les enti-
tats socials. 

La sessió s’iniciarà a les 8 del

vespre i abans de la projecció del
film hi haurà una breu xerrada de
la portaveu de la comunitat Sikh a
Catalunya, Gagandeep Singh. Des-
prés de la pel·lícula, hi haurà un
tast de cuina índia. El preu per par-
ticipar-hi serà de 5 euros i els joves
fins a 25 anys i els majors de 65
anys tindran una entrada a preu re-
duït per 3 euros. Els actes del mes
de la solidaritat continuaran fins a
final de març. 
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Amb la finalitat que els alumnes
tinguin una experiència que com-
bini música i posada en escena,
l’Escola Municipal de Música de
Berga torna a apostar per una
proposta que porta als joves estu-
diants del centre educatiu a dalt de
l’escenari del Teatre Municipal.
Després de la bona resposta tant
dels infants com del públic en les
produccions realitzades fins al
moment, enguany 130 nens d’en-
tre 8 i 13 anys protagonitzaran l’ò-
pera infantil El petit escura-xeme-
neies, de Benjamin Britten. Una
obra de caràcter pedagògic i que
l’autor va pensar per ser interpre-
tada per professionals, però amb
la participació d’un grup d’ama-
teurs, que en aquest cas seran els
joves alumnes. 

El director de l’Escola Munici-
pal de Música de Berga, Xavier Llo-
bet, i també responsable musical
del muntatge, ha assegurat que «és
bo per als nens participar en pro-
jectes que no només siguin musi-
cals, i que els comportin una mí-
nima presència a l’escenari». En els
darrers anys, el centre, juntament
amb l’elenc d’actors de la Farsa, ha
presentat dos espectacles musi-
cals: Annie, el musical i Oliver; i en
solitari i únicament amb nens,
van portar a escena Brundibar,
una altra òpera infantil. En aques-
ta ocasió han apostat per una obra
que combina la participació de
quatre solistes vocals adults -Que-
ralt Sales, Judit Subirana, Ricard Sa-
bata i Miquel Gili- tres berguedans
i un bagenc, que formen part del
món professional o que estudien
per arribar-hi; d’un gran cor format
pels nens de l’escola; i d’un grup de
set músics, tots ells exalumnes de
l’escola berguedana, que conti-

nuen la seva formació. Per al di-
rector és «important mantenir la
col·laboració amb alumnes que ja
no estudien al centre». A més, el
muntatge escènic compta amb la
direcció de Maria Casellas, que ja
va treballar amb els alumnes del
centre fa dos anys amb Brundibar.

Una òpera «universal»
Una altra de les diferències amb

les produccions realitzades fins
ara és que «aquesta òpera presenta
un tipus de música menys co-
mercial, però que és molt atracti-
va i interessant», diu Llobet. En
aquest sentit, ressalta que «és una
obra universal que s’ha fet a tots els
teatres del món en algun moment
o altre com una activitat educati-
va i participativa», i anima a tots els
berguedans a passar pel Teatre
Municipal de Berga el proper di-
umenge 22 de març a les 6 de la
tarda, «perquè és una oportunitat
per als berguedans». Les entrades
es poden comprar a través del
web www.tincticket.com al preu de
12 euros. 

Fent referència al cost de les en-
trades, Llobet ha ressaltat que «es
tracta d’un preu molt ajustat des-
prés de tenir en compte totes les
despeses del muntatge, des del llo-
guer de partitures a la llicència dels
drets d’autor o el vestuari, entre
d’altres». En aquest sentit ha re-
cordat que, com en la resta de
concerts que s’inclouen dins del
Cicle de música per a la ciutat, es
tracta d’un projecte autofinançat
i que únicament compta amb la
col·laboració de l’àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Berga «que
cedeix el teatre i el personal tècnic»
i de l’APA. «La resta de finança-
ment l’hem d’obtenir a través de les
entrades», ha finalitzat. 
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L’escola de música
torna a escena amb
una òpera infantil de
caràcter pedagògic

«El petit escura-xemeneies» mou 130 nens,
quatre solistes i un grup de músics d’exalumnes


Alguns dels solistes amb el cor de nens al Teatre Municipal en un dels assajos del muntatge 
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