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L
a desconstrucció d’un
fagot arriba al mínim de-
nominador comú d’una
doble canya que fa un

soroll horrorós, talment com una
gallina. L’ocurrent comparació la
va exclamar ahir al matí entre ria-
lles l’Oriol, un nen que assistia di-
vertit i encuriosit, amb quatre
companys d’escola, a la classe im-
partida pel professor Ramon Ara-
gall en el marc de la jornada anual
Tastets instrumentals. Una inicia-
tiva del Conservatori Municipal
de Música de Manresa que en la
segona edició va aplegar més de
180 nens i nenes de 6 anys de les
escoles La Font, Bages, Valldaura,
Renaixença i Paré Algué. «L’objec-
tiu és donar a conèixer el centre
als col·legis de la ciutat i fer que els
infants s’apropin als instruments,
alguns dels quals probablement
mai han vist ni tan sols en foto»,
va explicar Carme Botifoll, direc-
tora del Conservatori.

Els Tastets van convertir el Con-
servatori ahir al matí en una olla
de grills que anava perdent deci-
bels a mesura que, en petits grups,
els joves alumnes es distribuïen
per les aules del Conservatori per
conèixer la forma, el so i les pos-
sibilitats de diversos instruments.
Alguns tan coneguts com la gui-
tarra, el piano i la bateria i d’altres
menys famosos com el trombó,
la tuba i el fagot. Al final de la jor-
nada, cadascun dels infants es va
endur a tan casa no tan sols una
experiència insòlita per a la im-
mensa majoria d’ells sinó també
un dibuix dels instruments i els
instrumentistes per retallar i apa-
rellar, cortesia de l’Escola d’Art
de Manresa.

«Mai saps on hi ha un nen dotat
per a un instrument», va comentar
Botifoll: «Quan els nostres docents
en detecten un, ho comuniquem
a l’escola per tal que ho faci saber

als pares». Els Tastets van prendre
forma l’any passat: «No sabem si
algun dels petits que van passar
pel Conservatori l’any passat va
decidir apuntar-se al centre, però
és cert que a l’inici d’aquest curs
vam tenir un augment d’inscrits
de l’edat en qüestió. Potser alguna
cosa hi té a veure».

El Conservatori de Música de
Manresa té prop de 700 alumnes
i un cos docent de 40 professors.
A més, segons va apuntar la di-
rectora, «les activitats del Servei
Educatiu -espectacles per a es-
colars, projectes amb escoles bres-

sol, el Música en Vena que s’adreça
a residències d’avis i hospitals i
els Tastets- impliquen fins a tres
mil persones».

En una aula plena amb xilòfons
i altres instruments de percussió
com la marimba, la caixa, les tim-
bales i, fins i tot, un gong, l’estrella
era la bateria, que la petita Israe,

de La Font, atonyinava amb estil.
«No n’havia tocat mai cap, abans»,
va dir encara amb un somriure
d’orella a orella dibuixat al rostre.
L’habitacle, dins del qual intentava
posar ordre Ramon Torremilans,
era el més proper al caos sonor
amb mitja dotzena d’infants en-
cantats d’haver conegut tantes te-
cles i baquetes.

Exercicis de piano a quatre
mans, guitarres més grosses que
els guitarristes, trombons de colors
i violins agraïts quan els pinçaven.
La d’ahir va ser una jornada que
molts nens no oblidaran.

El Conservatori de Manresa apropa els
nens al fascinant món dels instruments
Més de 180 infants de 6 anys van participar en una jornada que divulga la música a les escoles
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Els infants van aprendre que hi ha molts instruments que es basen en l’acte de percudir

Crònica

Toni Mata i RiuMANRESA

LA SINGULAR
HISTÒRIA
D’UNA FICCIÓ
BEN REAL

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA
Direcció: Andrés Lima. Autoria: Juan Ma-
yorga. Intèrprets: Sergi López, Míriam Is-
cla, David Bagés, Guillem Barbosa, Anna
Ycobalzeta i Arnau Comas. Dijous, 7 de
març. Teatre Kursaal de Manresa.

E
l canvi de data per no coin-
cidir amb la vaga del 8 de
març no va ser un obstacle

perquè El chico de la última fila
tingués una afluència de públic
excel·lent. La peça de Juan Mayor-
ga és la història d’un professor de
secundària, Germán (excel·lent
treball de Sergi López), que queda
captivat i atrapat per la narració
que un dels seus alumnes, Clau-
dio (fascinant composició de Gui-
llem Barbosa), va escrivint i entre-
gant-li per capítols. Un joc educa-
tiu i innocent però, fins on arriba-
rà? El relat també atrapa la Juana,
dona de Germán (com sempre,
gran Míriam Iscla), una galerista
d’art en hores molt baixes. I també
s’inclou en la històrioa el com-
pany d’institut de Claudio, Rafa
(Arnau Coma), i els seus pares, Es-
ther i Rafa (Anna Ycobalzeta i Da-
vid Bagés). Una minuciosa peça
d’orfebreria, meticulosa i detalla-
da on realitat i ficció es juxtaposen
sense que se sàpiga l’abast de ca-
dascun.

Claudio mostra una compulsió
obsessiva per escriure i descriure
la família del seu company, el dia
a dia, les relacions personals i ín-
times i les reaccions del seu en-
torn. Hi ha, també, una cara fosca
i oculta però, alhora, atraient, que
és l’autèntica intencionalitat del
noi, i el relat en forma de teranyina,
de realitat ficcionada o de ficció
realitzada, atrapa, sedueix i esdevé
el glop d’aigua fresca dels asse-
degats Germán i Juana.

Què hi ha darrere de tot? O és
simplement el relat d’un noi que
cerca la fugida d’una solitud o
una realitat excessivament simple
per a ell? O és la cerca d’una po-
derosa lliçó literària per cercar i
trobar un estil poderós? Com
aconsegueix crear vincles tan po-
derosos amb el seu entorn des
de l’anonimat, fer néixer i créixer
una confiança cega? Un relat
d’apassionant entreteixit tractat
amb una cura molt minuciosa de
la qual, sens dubte, Sergi López
esdevé l’artífex imprescindible i
necessari, en aquest apassionant
i clarobscur viatge que és El chico
de la última fila. Una amalgama
entre el poder de la paraula escrita,
la ficció i la realitat que els espec-
tadors del Kursaal van acomiadar
amb sonors i llargs aplaudiments.

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez

MIREIA ARSO

Oriol Garriga, Oli Clown, durant la posada en escena d’«Olicopter», divendres a Manresa

L’estrena d’Olicopter, d’Oli
Clown, el manresà Oriol Garriga,
va omplir divendres la Sala Petita
del Kursaal. El pallasso manresà
portava a escena el seu primer
muntatge en solitari, concebut
com un espectacle de clown pro-
tagonitzat per una estrella del rock
i amb la participació del públic.

REDACCIÓ MANRESA

«Olicopter», d’Oli
Clown, omple en
l’estrena a la Sala
Petita del Kursaal

La petita Israe va exhibir caràcter a la bateria El menut Oriol va conèixer les virtuts del fagot

Les escoles Valldaura, Bages,
La Font, Renaixença i Pare
Algué van participar en una
matinal feliçment ‘sorollosa’
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