
Que els alumnes visquin l’expe-
riència de pujar dalt d’un escena-
ri i no només de cantar. Aquest és
l’objectiu de l’Escola Municipal
de Música de Berga, que torna a
apostar per una proposta que por-
ta els joves estudiants del centre
educatiu a escena amb un espec-
tacle que combina música i teatre. 

Després de la bona resposta en
les produccions realitzades fins
ara, enguany 130 nens d’entre 8 i
13 anys protagonitzaran l’òpera in-
fantil El petit escura-xemeneies, de
Benjamin Britten. Una obra de
caràcter pedagògic i que l’autor va
pensar per ser interpretada per
professionals, però amb la parti-
cipació d’un grup d’amateurs, que
en aquest cas seran els joves alum-
nes. La producció s’estrena aquest
diumenge al Teatre Municipal de
Berga i es podrà veure en doble
sessió a les 6 i a les 8 de la tarda.

El director de l’Escola Munici-
pal de Música de Berga, Xavier Llo-
bet, també responsable musical
del muntatge, està convençut dels
beneficis del projecte: «és bo per
als nens participar en muntatges
que no només siguin musicals, i

que els comportin una mínima
presència a l’escenari». En els dar-
rers 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 de
Hans Krasa, una altra òpera in-
fantil. Aquesta vegada han apostat
per una obra que combina la par-
ticipació de quatre solistes vocals
adults, Queralt Sales, Judit Sub-
irana, Ricard Sabata i Miquel Gili;
d’un gran cor format pels nens de
l’escola; i d’un grup de set músics,
tots exalumnes de l’escola ber-
guedana, que continuen la seva

formació. A més, el muntatge es-
cènic té la direcció de Maria Ca-
sellas, que ja va treballar amb els
alumnes del centre fa dos anys
amb Brundibar.

Una obra coneguda arreu
Una altra de les diferències amb les
produccions realitzades fins ara és
que «aquesta òpera presenta un ti-
pus de música menys comercial,
però que és molt atractiva i inte-
ressant», diu Llobet. En aquest
sentit, fa ressaltar que «és una
obra universal que s’ha fet a tots els
teatres del món com una activitat
educativa i participativa», i anima
tots els berguedans a passar pel

teatre «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 destacat 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 fins a la llicèn-
cia dels drets d’autor o el vestuari,
entre d’altres». En aquest sentit ha
recordat que, com en la resta de
concerts, es tracta d’un projecte
autofinançat en col·laboració amb
el consistori de Berga i de l’asso-
ciació de pares del centre.
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Escenaris d’Entrada

L’ESPECTACLE

Òpera infantil de Benjamin Britten.
Intèrprets: Cor de veus blanques de l’Escola
Municipal de Música de Berga. Solistes: Miquel
Àngel Gili, Ricard Sabata, Judit Subirana i
Queralt Sales. Músics: conjunt instrumental
d’ex-alumnes de l’EMMB Direcció musical:
Xavier Llobet.  Direcció escènica: Maria
Casellas  Dia: diumenge 18h i 20h. Lloc:
Teatre Municipal de Berga. Entrades: 12
euros. Venta a www.tincticket.com

El petit escura-xemeneies

L’òpera infantil puja a l’escenari
L’escola de música de Berga aposta per un nou espectacle que combina música i teatre
L’obra de Britten mou 130 alumnes del centre, quatre solistes i un conjunt instrumental



El petit escura-xemeneies

MÚCAB DANS
Dissabte, a les 17.30 h. Adre-

çat a nens i nenes de 4 a 11 anys,
Imagina’t proposa un original es-
pectacle que barreja dansa, músi-
ca en directe i la interacció multi-
mèdia a temps real. El signa la
companyia Múcab Dans. Bombo-
lles de paper és una peça de 30
minuts on s’introdueix l’especta-
dor en un món de fantasia que
continua amb un taller de dansa
familiar de 40 minuts aproxima-
dament. Teatre Conservatori.
Manresa. Preu: 8 euros (6 amb
el carnet d’Imagina’t) 

RICARD CANALS
Avui, a les 23 h. El cantautor

manresà, que ja ha tastat els Di-
vendres amb Ànima que celebra
el restaurant Cal Magre, presenta-
rà en concert diverses cançons
dels seus tres treballs (Una mo-
neda a l’aire, 2007; Coses que
passen, 2009 i Distàncies curtes,
2012) i n'estrenarà dues de no-
ves. Acompanyarà Ricard Canal el
teclista Joan Comaposada. Cal
Magre. Callús. Entrada lliure.

ROB WALTMANS
Diumenge, a les 18 h. Concert

de Rob Waltmans, organista titu-
lar de la basílica de Meerssen. In-
terpretarà composicions de Flet-
cher, Bach, Daquin, Noble, Guil-
mant, Nieland, Morançon, Léfebu-
re-Wély, Yon i Moretti. És el quart
concert de la 22a edició del festi-
val Internacional d’Orgue d’Igua-
lada. Basílica de Santa Maria.
Igualada. Entrada lliure.







MÉS PROPOSTES
FOTOVICENTE.COM

Assaig de l’espectacle al Teatre Municipal de Berga, que s’estrena diumenge en doble funció

JOSEP COMELLAS 

ARXIU/MIREIA ARSO

� LLOC: Capella del Mas Sant Joan (Escola Municipal de Música). Pas-
satge del Mas Sant Joan, 5. Sant Joan de Vilatorrada. �DIES: avui,
20.30 h. � ENTRADES: 5 euros (gratuït per als alumnes de l’escola).
Ara fa un any publicaven el seu primer treball com a duet, un disc–llibre

titulat Viatges i flors, dotze temes originals i dotze històries lligades a les
cançons. Avui, Jordi Jet Serra (Jo Jet) i Maria Ribot les porten a Sant Joan.

JO JET I MARIA RIBOT, A SANT JOAN

A MÉS A MÉS

� LLOC: Teatre Kursaal. Manresa
�DIA: avui, a les 21 h. � ENTRA-
DES: 10/12 euros La Sala Gran
del Kursaal acollirà avui la presen-
tació de Protesta, el cinquè treball
discogràfic de Cesk Freixas, que
coincideix amb els deus als esce-
naris. Més rítmic i amb estètica pro-
pera al rock, el disc té els arranja-
ments i la producció musical del
guitarrista Víctor Nin, amb Freixas
des del 2006. REDACCIÓ

CESK FREIXAS I LA
SEVA «PROTESTA»

Presentació de treballs, sense enquadernar, 
fins a l’1 d’abril de 2015 a l’Ajuntament 

del Pont de Vilomara i Rocafort

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
del Pont de Vilomara i Rocafort

XVIII PREMI DE POESIA
SENYORA JOSEFINA OLIVERAS

(VÍDUA DE GUAÑABENS)

Bases del concurs al telèfon: 
93 831 8811


