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EXPRESSAR-SE AMB EL COS «la meteorologia pot ser abstracta, però tots entenem què vol dir ballar sota la pluja i sabem que és diferent anar
moll o sec». És el plantejament que la coreògrafa montse colomé farà als 205 alumnes de sis centres de secundària de manresa, cardona, sallent i
sant Vicenç a l’hora de convidar-los a crear els moviments de «meteodansa». abans els haurà donat nocions d’elasticitat, de coordinació...
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«És un dels projectes més en-
grescadors dels sis anys del Kur-
saal». És la fórmula escollida per
Valentí Oviedo, gerent del teatre
Kursaal de Manresa, per presentar
Fem dansa!, el nou projecte edu-
catiu de l’equipament escènic
adreçat a alumnes de secundària.
Fem dansa! s’uneix a Fem òpera!,
projecte estrenat l’any passat en
què més de 600 alumnes van re-
presentar El petit escura-xemene-
ies de Benjamin Britten i que es re-
peteix enguany amb Brundibár, de
Hans Krása. En el cas del projec-
te de dansa s’hi afegeix el plus
que l’espectacle que ballaran 205
alumnes de 3r i 4t d’ESO de sis cen-
tres del Bages és una producció
d’estrena del Kursaal, sobre la base
d’una idea i guió el meteoròleg Al-
fred Rodríguez Picó.

El projecte educatiu sobre la
dansa del Kursaal i la idea de Ro-
dríguez Picó de crear un muntat-
ge que combinés meteorologia i la
música clàssica (les seves dues
passions) van convergir en Mont-
se Colomé, coreògrafa que va di-
rigir l’espectacle inaugural del tea-
tre manresà. Picó va arribar a Co-
lomé a través de l’escenògraf Llo-
renç Corbella, que sempre va tenir
al cap que l’espectacle del me-
teoròleg s’havia d’expressar a tra-
vés de la dansa. I, a través de Co-
lomé, Meteodansa, un espectacle
que explica un viatge pel món a la
recerca de fenòmens meteorolò-
gics, va presentar-se als respon-
sables del teatre manresà,  que van
trobar «un fil argumental per do-
nar sentit al moviment i fer més fà-
cil el projecte de dansa als alum-
nes i que, alhora, el dota d’un
contingut visual i pedagògic», se-
gons subratlla Cristina González,
responsable del Servei Educatiu
del Kursaal. 

Meteodansa s’estrenarà a la Sala
Gran del teatre el divendres 3 de
maig (21 h); i l’endemà (18 h) es
tornarà a representar dins de la
programació del Petit Kursaal,
«perquè creiem que té interès per
a tot tipus de públic, no només per
als familiars i amics dels alumnes
que hi participin».

La Meteodansa de Rodríguez
Picó inclou pluja, tornados, pe-
dregades, huracans... Un total de
deu fenòmens meteorològics ex-
trems, ubicats als indrets en què es
produeixen, es posen en relació
amb peces d’autors clàssics com

Grieg, Purcell, Txaikovski, Strauss...
El viatge meteorològic pel món
serà narrat en escena pel mateix
Rodríguez Picó, mentre que la co-
reògrafa Montse Colomé s’encar-
regarà del moviment escènic, tant
dels alumnes dels centres educa-
tius (de Cardona, Sant Vicenç de
Castellet, Sallent i Manresa), com
dels quatre ballarins professio-
nals que també prendran part en
l’espectacle. També donarà cos al
muntatge la posada en escena, a
càrrec de Corbella, que inclourà el
globus en què viatjarà el meteo-
ròleg, la projecció d’imatges me-
teorològiques, el vestuari dels ba-
llarins i efectes especials «que fa-
ran partícips els espectadors d’al-
guns fenòmens», diu l’escenògraf.

La coreografia que Colomé pro-
posarà als alumnes serà original,
i s’anirà desenvolupant en el treball
que es farà als centres educatius
Seran 8 sessions a cada centre, que
començaran per explicar als es-
colars que «amb el cos es poden ex-
pressar sentiments, perquè la dan-
sa encara fa por, sobretot al sexe
masculí», apunta la coreògrafa.
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El Kursaal produeix un espectacle ideat per
Rodríguez Picó que ballaran 205 escolars
El projecte educatiu Fem dansa! s’estrenarà el 3 i 4 de maig amb un muntatge que combina el moviment, la música

clàssica i la meteorologia La coreògrafa Montse Colomé i l’escenògraf Llorenç Corbella donen cos a la proposta



Montse Colomé, Alfred Rodríguez Picó i Llorenç Corbella observen el cel a la terrassa del teatre Kursaal

MIREIA ARSO

Quan era petit, Alfred Rodrí-
guez Picó tenia una gran jar-

dinera amb un gerani... i un poblet
fet de casetes de fusta. Els habi-
tants del poblet devien estar «fins
als nassos» del Picó perquè els
feia patir tota mena d’inclemències
meteorològiques. Tenia ampolles
d’aigua amb forats de diverses mi-
des en funció de si els volia enviar
un plugim, una pluja més abundo-
sa o bé un diluvi... També tenia un
pot de farina, per a les nevades, i
un de pedretes, per a les pedrega-
des... I una llanterna, per a repro-
duir tempestes! El poblet de la jar-
dinera del gerani és l’origen de l’es-
pectacle Meteodansa, segons va
confessar ahir el meteoròleg. Per a
l’espectacle, però, ha decidit viatjar
pel planeta, en glogus, per localit-
zar els fenomens meteorològics,
«en un homenatge a Els viatges
extraodinaris de Jules Verne».
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Un poblet 
sota un gerani

8 sessions de treball als instituts
Els alumnes dels sis instituts
del projecte Fem dansa! parti-

ciparan, dins de l’horari lectiu dels
centres, en vuit sessions de treball a
càrrec de coreògrafs professionals.

2 assajos generals al Kursaal
Per tal d’unificar les coreogra-
fies que s’hauran treballat a

cada centre, s’han previst dues ses-
sions al teatre abans de la posada en
escena de l’espectacle a la Sala Gran.

Xerrada de l’home del temps
Alfred Rodríguez Picó oferirà
una xerrada per explicar els

principals fenòmens meteorològics
que es treballaran en l’espectacle.

Els instituts de Fem dansa!
Mare de Déu del Carme (Cardona) 44
Castellet (Sant Vicenç de Castellet) 25
Llobregat (Sallent) 50
Oms i de Prat (Manresa) 50
Guillem Catà (Manresa) 20
Cal Gravat (Manresa) 16

Va fer prediccions del temps a
la premsa i a la ràdio abans de

destacar com a home del temps a
TV3 (1984-2002). Presenta El
temps del Picó a BTV i el magazín
matinal Picó.cat a La Xarxa.

Destaca per la seva versalitat:
ha treballat en teatre (Come-

diants, Carles Santos...), òpera (Liceu,
Opera de París), grans esdeveni-
ments (Jocs 92, Expo de Sevilla...).

Reconegut amb el Premi de la
Crítica de Barcelona (1999) i

el Premi Max (1998), darrerament ha
estat director artístic de la Fira del
Teatre al Carrer de Tàrrega.
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El poble on fa més fred és Oimia-
kón, a Sibèria. Han registrat menys
71 graus. Alfred Rodríguez Picó pre-
cisa que no és el lloc on fa més fred
(una base científica), sinó l’indret ha-
bitat on fa més fred. Quina música ha
triat el meteoròleg per a aquest punt
del viatge? El llac encantat, d’Anatoli
Liadov. Té llistes amb «centenars»
de peces musicals sobre fenòmens
meteorològics, que li permeten il·lus-
trar des del lloc més càlid del planeta
(la Vall de la Mort, al sud-oest de Cali-
fòrnia) fins al que rep més llamps
(una muntanya d’Uganda).
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