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CULTURA ■  L’A CT E  T I N D R À  L LO C  A L  T E AT R E  B A RT R I N A  A  PA RT I R  D E  L E S  1 1  H O R E S

Quatre centres educatius participen avui 

en la II Trobada de Cançó Improvisada 

■ El Teatre Bartrina acull avui, a 
partir de les onze del matí, la se-
gona edició de la Trobada de Can-
çó Improvisada. En aquesta oca-
sió hi participen l’Escola Doctor 
Estalella i Graells, de Vilafranca 
del Penedès; l’Institut El Foix 
(Alt Penedès); l’Escola Sant Ni-
colau (Sabadell) i l’Institut Sal-
vador Vilaseca (Reus). 

L’objectiu, a banda de gaudir 
de l’espectacle, és valorar el tre-
ball que suposa utilitzar a classe 
l’estratègia pedagògica que re-
presenta la cançó improvisada.  

En aquest sentit, cal destacar 
la participació dels alumnes de 
5è de primària de l’Escola Estade-
lla Graells de Vilafranca del Pene-
dès, ja que compartiran escena-
ri al costat d’alumnes de centres 
de secundària participants en 
l’acte. 

Aquest esdeveniment és or-
ganitzat per l’Institut Salvador 
Vilaseca, de Reus, i per la Regi-
doria d’Ensenyament i Política 
Lingüística. També compta amb 
la col·laboració del Centre de Re-
cursos Pedagògics del Baix Camp 
i l’entitat Carrutxa. 

La cançó improvisada 
És una eina pedagògica que s’uti-
litza a moltes escoles i instituts 
per treballar la música i el cata-

là, alhora que permet gaudir de 
l’enginy, la creativitat i la ironia 
amb versos improvisats sobre 
qualsevol tema.  

Això fa que la segona edició de 
la Trobada de Cançó Improvisa-
da que se celebra avui a Reus es-
devingui una proposta atractiva 
i diferent per a l’alumnat de secun-
dària. Aquesta pràctica enllaça 
amb la tradició dels antics glosa-
dors presents al principat, Va-
lència i les Illes Balears 

En la primera edició de la tro-
bada, que es va celebrar al març 
de l’any passat, hi van participar 
l’Escola Els Arcs de Barcelona, 
l’Institut Sant Quirze del Vallès, 
l’Institut El Foix de l’Alt Pene-
dès i els instituts de Reus, Baix 
Camp i Salvador Vilaseca. 
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L’objectiu és valorar 
el treball que suposa 
utilitzar la cançó 
improvisada com a 
eina educativa

Recital poètic i 
mural amb 
motiu del Dia 
de la Poesia

CULTURA

■ Coincidint amb el Dia Mun-
dial de la Poesia, el pròxim dis-
sabte, 21 de març, a la ciutat 
se celebraran diversos actes. 
Prèviament, avui, membres 
de Bravium Teatre presenten 
el Carro dels Romanços al pati 
de la Biblioteca Central de 
Reus, coincidint amb l’expo-
sició ‘Reus, una ciutat de roman-
ços’, que es pot visitar fins a 
finals de mes. 

Pel que fa als pròxims ac-
tes, la biblioteca organitza el 
divendres el recital Poesia es-
crita per dones de Reus, en què 
es llegiran poemes creats per 
poetesses locals, i que comp-
tarà amb la col·laboració de 
membres del Grup de Lectu-
ra i Declamació del Centre 
d’Amics de Reus. El recital 
programat inclou la lectura 
de poemes de tretze creado-
res nascudes o vinculades a la 
ciutat. 

Dissabte també s’ha pro-
gramat a l’exterior de la bibli-
oteca la realització d’un mu-
ral que reproduirà algun vers 
o lema extret d’un poema.  

 
OCI 

Suspesa l’actuació 

d’Albert Boira al 

Bravium Teatre 

Per motius aliens a Bravium 
Teatre s’ha suspès l’actuació 
d’Albert Boira prevista per 
aquest divendres.

REDACCIÓ 

L’Institut Escola Pi del Burgar i 
l’escola Joan Rebull són els dos 
centre de la ciutat que de mo-
ment s’han sumat al projecte La 
Pe i el Cordi fan ballar a l’escola, 
del reusenc Jordi Agràs, que té 
com a objectiu fomentar la dan-
sa entre els escolars com a vehi-
cle educatiu a partir d’un treball 
interdisciplinari entre els nens i 
nenes de 3r i 4t de Primària.  

La iniciativa és fruit de la col·la-
boració de la Regidoria d’Ense-
nyament i Política Lingüística i 
l’Escola de Dansa del Centre de 
Lectura de Reus. 

A través de l’argument d’aquest 
conte, els alumnes treballaran 
els vessants corporal, emocio-
nal, plàstic, lingüístic i musical. 
La lectura del llibre permetrà es-
tudiar el llenguatge per desco-
brir la biblioteca del Centre de 
Lectura i tot el seu llegat de lli-
bres clàssics i contemporanis.  

L’episodi del llibre en què els 
dos protagonistes intervenen 
com a ballarins a l’obra Pere i el 
Llop, de Sergei Prokofiev, és l’eix 

vertebrador que ajudarà a treba-
llar la composició musical i la des-
coberta d’un estil i un temps en 
la història de la música. 

Des dels centres, en l’àmbit 
de l’àrea de música es treballarà 
el desenvolupament del movi-
ment i el llenguatge del cos i la 
dansa. En canvi, des de l’àrea de 
plàstica es dissenyaran i elabo-
raran els vestuaris que faran ser-
vir els nens en un espectacle final 
al Teatre Bartrina en què posa-
ran sobre l’escenari tots els apre-

nentatges i matèries treballades. 
Per poder desenvolupar el pro-

jecte, l’Escola de Dansa del Cen-
tre de Lectura aportarà una pro-
fessora, Juny Cases, que distri-
buirà l’activitat en quinze sessions 
d’una hora a cada centre.  

Vehicle educatiu 
El projecte La Pe i el Cordi fan ba-
llar a l’escola té l’objectiu de pro-
moure la interrelació entre l’alum-
nat; potenciar la socialització; la 
descoberta de nous talents; uti-

litzar la dansa com a vincle inte-
grador i igualitari de gènere; fo-
mentar la sensibilització i la in-
quietud artística que afavoreixi 
nous públics potencials per a la dan-
sa; relacionar les diferents ma-
tèries i àrees de l’escola; desvet-
llar i desenvolupar al màxim les 
capacitats personals i col·lecti-
ves dels nens i nenes o fomentar 
valors com l’autonomia, el res-
pecte, el diàleg, la diversitat, etc. 
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EDUCACIÓ ■  É S  U N A  I N I C I AT I VA  D E  L A  R E G I D O R I A  D ’ E N S E N YA M E N T  I  L’ E S C O L A  D E  D A N S A  D E L  C E N T R E  D E  L E C T U R A

El Pi del Burgar i Joan Rebull integren 

la dansa com a projecte pedagògic 

Imatge d’arxiu d’una edició del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri. FOTO: ALBA MARINÉ

Els dos centres s’han 
sumat a la iniciativa ‘La 
Pe i el Cordi fan ballar a 
l’escola’ que promou les 
capacitats i els valors 
d’aquesta disciplina 

MÚSICA ■  A L  K E YB O A R D  J A Z Z  LO U N G E  D I S S A BT E

El grup Artrio presenta el seu 

darrer treball ‘Canciones’

■ El grup Artrio, format per An-
gie Rodríguez (veu), Joan Ca-
sellas (guitarra) i Iván Sáez (sa-
xofon baríton) presenten aquest 
dissabte el seu darrer disc Can-
ciones. L’actuació tindrà lloc al 
Keyboard Jazz Lounge a partir 

de les nou del vespre. En el seu 
últim àlbum la formació recull 
deu versions d’orígens total-
ment diversos, procedents de 
diferents èpoques i situacions 
geogràfiques. El preu de l’en-
trada és de 5 euros.

Imatge dels membres de la formació. FOTO: ARTRIO


