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TOTS A L’ESCENARI Les tres primeres edicions de Fem Dansa! van ser produïdes íntegrament pel Kursaal. En
sumar-se al projecte del Mercat de les Flors, el nou coreògraf, Álvaro de la Peña, ha establert que els ballarins
estiguin durant tot l’espectacle a l’escenari. Per aquest motiu s’han programat dues funcions, la d’ahir i la de demà
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Mateu Peramiquel (Súria, 1991) va
crear Existència paral·lela com a treball
de final de carrera a l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), però ja
el va concebre com un projecte per di-
vulgar-lo en el circuit professional. L’es-
trena oficial serà avui (21 h) a la Sala Pe-

tita del Kursaal de Manresa: «estic molt
content perquè veia aquest teatre com a
referència». A més, com que es volia
encaminar a fer música per a dansa i tea-
tre (ara cursa un màster a la Danish Na-
tional School of Performing Arts), Pera-
miquel va crear una performance amb la
seva germana Gemma.

L’espectacle, amb la col·laboració d’un
grup «d’amics», en bona part bagencs, ex-
plica «els sentiments» de la Clara, una
noia de 19 anys que té una depressió. El
guió, que va escriure amb Blanca Vila, es
basa «en transmetre en forma d’art l’ex-
periència de tenir una parella que pateix
i no saps com tractar. Per a la societat, la
depressió és un tema tabú».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El surienc Mateu Peramiquel estrena
espectacle de música i dansa a la Petita
EL CONCERT

COMPOSICIÓ I ARRANJAMENTS: Mateu Peramiquel
 GUIÓ: Blanca Vila i Mateu Peramiquel 
 COREOGRAFIA I DANSA: Gemma Peramiquel 
 VEU:Anaïs Vila  GUITARRES ELÈCTRIQUES: Eric
Sans  BAIX ELÈCTRIC: Nicolas Mellón  BATERIA:

Xavier Bargués  PIANO I TECLAT: Mateu Pera-
miquel  LLOC: Sala Petita del teatre Kursaal.
Manresa.  HORA: 21 h  PREU: 15 i 12 euros.

Tots dansen és un espectacle de
dansa contemporània que, a pe-
tició del coreògraf Álvaro de la
Peña, ha demanat «improvisació»
als gairebé 350 nois i noies de 3r i
4t d’ESO que hi participen. És la
proposta de la quarta edició del
projecte Fem Dansa! del teatre
Kursaal de Manresa, que es va
posar en escena ahir i tornarà
demà a l’escenari de la Sala Gran.
En cadascuna de les sessions hi
han participat prop de 200 alum-
nes, d’un total d’11 centres de se-
cundària del Bages i de Calaf. 

Les tres primeres edicions de
Fem Dansa! (Meteodansa en dues
ocasions  i Planeta Dansa) van ser
produïdes íntegrament des del
Servei Educatiu del Kursaal, amb
la coreògrafa Montse Colomé. En-
guany el Kursaal ha estrenat alian-
ça amb el Mercat de les Flors,
centre de referència de la creació
i producció de la dansa d’àmbit na-
cional, i s’ha sumat a un projecte
que es fa també a altres ciutats ca-
talanes com Granollers, Mataró,
Olot, Sant Cugat del Vallès i Vila-
nova i la Geltrú.

Amb el nou lideratge d’Álvaro de
la Peña, en aquest muntatge s’ha
donat més importància «al procés
de treball, amb la implicació dels

alumnes, que no pas al resultat de
l’espectacle. I els alumnes també
valoren el fet de ser tota l’estona a
l’escenari, i no haver d’esperar el
seu torn», destaca Cristina Gon-
zález, responsable del Servei Edu-
catiu. És per això que els alumnes
dels onze centres d’ensenyament
han participat de forma activa en
el procés creatiu en el transcurs de
les vuit sessions de treball que
s’han fet abans de pujar a l’esce-
nari. A més, els professors dels cen-
tres, que també són a l’escenari,

van haver d’anar a Barcelona a fer
quatre sessions de formació. Així,
les dues funcions de Tots dansen
no oferiran exactament la matei-
xa coreografia.

La improvisació dels alumnes
ha partit d’una música que ja els va
proposar el coreògraf i que és
igual per a tots les ciutats on es fa
el projecte; ara bé, en cada lloc la
peça final és diferent i identifica-
tiva. A Manresa es va triar Vacan-
ces, la música amb la qual es tan-
ca el correfoc de la festa major.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El Kursaal estrena aliança amb el Mercat
de les Flors per al projecte Fem Dansa!
Més de 300 alumnes han creat amb el coreògraf Álvaro de la Peña un espectacle contemporani

11 CENTRES DE SECUNDÀRIA

Funció d’ahir:
Quercus de Sant Joan, Gerbert d’Auri-
llac de Sant Fruitós, Alexandre de
Riquer de Calaf, Llobregat de Sallent
i Lluís de Peguera de Manresa.
Funció de demà:
Vedruna Carme de Cardona, Castellet
de Sant Vicenç, Oms i de Prat, Cal
Gravat i UEC La Clau de Manresa i
Escola Diocesana de Navàs.

g LA XIFRA

Alumnes ballant durant la funció d’ahir al matí de l’espectacle «Tots dansen» adreçada als seus companys

MARTA PICH

MARTA PICH

AVUI ALS ESCENARIS 

Berga és una de les ciutats es-
collides com a seu del Festival In-
ternacional de Cinema d'Autor de
Barcelona d’enguany. Durant el
darrer any, l'entitat 9,5 Grup In-
ternacional Cinematogràfic ha re-
cuperat les projeccions de cinema
a la ciutat de Berga. Amb la vo-
luntat de continuar promovent i
acostant noves propostes al públic,
l’entitat ha estat seleccionada com
una de les seus d'aquest reconegut
festival i el Teatre Patronat pro-
jectarà tres pel·lícules durant
aquest mes d'abril. També són
seus del certamen Girona, el Prat
de Llobregat, Santa Margarida de
Montbui, Terrassa, Vic i Vilafran-
ca del Penedès. 

La primera de les pel·lícules
que es podrà veure serà Les deux
amis, el debut en la direcció de l'ac-
tor Louis Garrel, aquest diven-
dres 22 d’abril a les 10 de la nit. Se-
guidament, el divendres 29 d’abril,
també a les 10 de la nit, es podrà
veure Taklub, de Brillante Men-
doza. La darrera serà la preestre-
na de la pel·lícula guanyadora del
Premi del Públic del D'A 2015, Les
amigues de l'Àgata, dirigida per
quatre joves directores: Laia Ala-
bart, Alba Cros, Laura Rius i Mar-
ta Verheyen. Serà el dissabte 30 d’a-
bril a les 10 de la nit. L’entrada per
a la projecció dels diferents films
serà de 3 euros i gratuïta per als so-
cis i sòcies de l’entitat.

La regidora de Cultura de l'A-
juntament de Berga, Mònica Gar-
cia, s'ha mostrat satisfeta que Ber-
ga sigui una de les seus d'aquest
certamen i  ha destacat que aquest
fet no és casualitat, «sinó fruit de la
feina que ha fet el Grup Interna-
cional Cinematogràfic en els dar-
rers mesos». Ramon Gassó, presi-
dent d'aquesta entitat que treballa
per recuperar la programació es-
table de cinema al Berguedà, ha as-
segurat que «es tracta d'un pas més
per aconseguir-ho».  Per altra ban-
da, Josep Maria Salat, membre de
l'entitat, ha remarcat que els films
que es veuran a Berga són treballs
que són poc habituals en els cir-
cuits comercials, un element com-
partit amb gran part de la progra-
mació que ofereix el Patronat. 

DANI PERONA | BERGA

El Teatre Patronat
programa aquest abril «Les
deux amis», «Les amigues
de l’Àgata» i «Taklub» 



Berga projecta
tres films dins el
Festival  de Cine
d’Autor de
Barcelona


