
Els berguedans Robert Agustina
i Xavier González-Costa ho tenen
tot a punt per l’estrena de Queralt!
Un petit musical. Els autors i di-
rectors de l’espectacle familiar,
que han escrit l’obra per encàrrec
de l’Escola Municipal de Música de
Berga amb motiu de la celebració
del centenari de Queralt, esperen
que el muntatge sigui un èxit. Més
d’un centenar de joves de les corals
infantils i trenta músics del centre
berguedà pujaran a l’escenari, amb
cinc actors de La Farsa i Munt
d’Arts, per donar vida a les lletres
de les cançons i els personatges
que protagonitzen aquest conte in-
fantil inspirat en Queralt. 

Després de setmanes d’assajos,
el proper diumenge el teatre mu-
nicipal de Berga (18 h) acollirà la
representació d’aquesta cantata
escenificada o petit musical. Així és

com l’han batejada els seus autors,
ja que tot i que hi ha una part de
teatre a càrrec dels actors, els can-
taires estaran pràcticament estàtics
a l’escenari. 

El director de l’escola de músi-
ca, Xavier Llobet, explica que la
proposta va néixer amb l’objectiu
de poder presentar una producció
d’estrena i escrita a mida en l’ac-
tuació que realitza el centre a final
de curs, i a més, poder-la incloure
dins dels actes de Queralt 2016. Per
altra banda, els seus impulsors
han volgut que sigui un regal per a
la ciutat i que la feina feta quedi per
a la història. És per això que s’ha

editat un conte, que inclou un
disc amb les cançons enregistrades
i també les partitures de l’obra. El
llibre conté també unes il·lustra-
cions inèdites de la berguedana Bet
Calderer. 

El text i les lletres, així com tam-
bé les músiques, són d’estrena i
sense referències berguedanes ni
queraltines pensades per ser in-
terpretades per joves músics i tam-
bé per ser escoltades per un públic
infantil i familiar. Ara només falta
que els cantaires, el músics i el ac-
tors transmetin als espectadors el
sentiment de Queralt que evoca l’o-
bra. 
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Queralt arriba a l’escenari
Robert Agustina i Xavier González signen un musical 100% berguedà

EL CONCERT

Lloc: Teatre Municipal Berga. Dia:
diumenge 18 h. Intèrprets: Cors infantils i
orquestra de l’escola de música de Berga i actors
de la Farsa i Munt d’Arts Entrada: 10 euros a
www.tincticket.com o a la taquilla del teatre 

«Queralt! Un petit musical»

Música

Enregistrament del disc del musical amb el director, Robert Agustina
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Escenarisd’Entrada

El segle XX serà el fil conductor
del concert que la coral Escriny es-
trenarà diumenge (19 h) a l’audi-
tori del Convent de Santpedor. La
seixantena de cantaires de la coral
dirigida per Marc Reguant han es-
tat ultimant aquesta setmana els
detalls del recital, titulat De Cata-
lunya a les Amèriques, que és el ter-
cer repertori diferent que la coral
interpreta en el que portem d’any.
La primera part oferirà peces d’au-
tors del noucentisme català, in-
terpretades al piano per Joel Díaz.
A la segona part, la coral trans-
portarà els assistents a l’Amèrica
del Sud, amb l’acompanyament de
la pianista Lluïsa Vinyes.

El concert de la coral Escriny,
que servirà per tancar els actes de
la festa major del municipi, co-
mençarà amb dos compositors

catalans del segle passat: Manuel
Blancafort i Cristòfol Taltabull. Del
primer s’escoltarà Notes d’anta-
ny, vuit delicades i suggerents pe-
ces per a piano sol que interpretarà
Joel Díaz, pianista i membre del
cor. De Taltabull s’interpretaran
dues peces a cappella, Madrigal,
una de les obres de capçalera de la
musica vocal a capella del segle XX,
i Comiat de l’ànima, una versió
musical del poema homònim del
noucentista Guerau de Liost, pseu-
dònim de Jaume Bofill i Mates.

Després es viatjarà a l’altre cos-
tat de l’Atlàntic per sentir una obra
de Chacho Echenique, cantautor

argentí, harmonitzada per a cor; i
les 6 Indianas, del també argentí
Carlos Guastavino. En aquestes
peces per a cor mixt i piano (a càr-
rec de Lluïsa Vinyes), darrera d’un
aparent aire popular, hi ha un ca-
ràcter acadèmic molt evident, ja
que estan molt ben escrites i far-
cides de detalls i matisos.

La coral Escriny va iniciar l’any
estrenant A Little Jazz Mass, de Bob
Chilcott; i el març va recuperar el
Magnificat de John Rutter, que va
portar a Barcelona i a Sant Joan
Despí juntament amb el Cor Gre-
gal de Barcleona i l’orquestra Ca-
merata Bacasis.
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El segle XX de la coral Escriny
La formació estrenarà «De Catalunya a les Amèriques» a Santpedor

EL CONCERT

Lloc: Auditori del Convent de Sant Francesc.
Santpedor. Dia: diumenge, a les 19 h.
Intèrprets: Coral Escriny, amb
l’acompanyament dels pianistes Joel Díaz i
Lluïsa Vinyes. Direcció: Marc Reguant.
Entrades: 5 euros, anticipades. A la venda a
les llibreries l’Horitzó i Timbaler.

«De Catalunya a les Amèriques»

La coral Escriny està integrada per una seixantena de cantaires
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