
E n s e n y a m e n t

Dins el marc dels actes dels 1050 anys del nom de Ver-
ges, el 19 de juny passat els alumnes de 5è i 6è vàrem 
fer la representació Passejant per la història. 
Amb una barreja de figures estàtiques, d’altres amb 
moviment (amb patins i tot), danses, música especta-
cular i imatges projectades, el teatre representava les 
diferents etapes de la història, dels primers humans 
fins a l’edat mitjana:
La prehistòria. Comença amb l’escena d’un goril·la 
que llença un os enlaire, que representa l’evolució 
de l’home, segueix el Paleolític i després el Neolític. 
Aquestes escenes representen com vivia la gent 
d’aquella època.
L’edat antiga. Egipte. En primer pla es veuen diferents 
personatges de la societat egípcia: els déus i també el 
faraó i la seva dona, els esclaus i un escriba... Tot seguit 
surt com momificaven un mort. Després surten balla-
rines donant l’entrada a Cleopatra amb el seu seguici i 
l’escena de la seva mort.
Grècia. La mitologia grega, amb déus, herois i mons-
tres. El rapte de la bella Helena i la guerra de Troia.
Roma. Desfilada dels legionaris romans, i després es va 
afegint a l’escenari el Cèsar, la seva dona, els esclaus, 
els patricis i els plebeus. També s’escenifica la lluita 
entre els gladiadors.
Edat mitjana. Surten els diferents estaments de l’edat 
mitjana: el rei, la reina, l’Església, els nobles, els page-
sos... Després, un mag, una bruixa i un drac. Al final hi 
ha una guerra entre cristians i musulmans.
L’obra acaba amb una escena final espectacular, que 
vol simbolitzar un desig de pau i entesa entre totes 
les persones.
Vàrem assajar dos mesos llargs amb els nostres mes-
tres. A casa i a l’escola vam fer-nos el material (escuts, 
cascos, part dels vestits...); també ens en van deixar de 
la Processó de Verges.
La primera representació va ser al matí per als alum-
nes i mestres de l’escola, i a la nit en vam fer una altra 
d’oberta al públic en general, i hi va venir molta gent. 

Tothom ens va dir que els havia agradat molt l’obra i n’hi 
va haver que ens van dir que havien descobert coses 
que no sabien o que ja no recordaven.
Ens ha quedat un desig de tornar-hi, però sabem que vol 
molta feina i no es pot fer cada any un muntatge així. 
Ho recordarem sempre.

      MÚSICA (per ordre)

PASSEJANT PER LA HISTÒRIA
De la prehistòria a l’època medieval

Zaratrusta, Natura, La vida és bella, Desconegut, El 
mar Mediterrani de Sakamoto (Jocs Olímpic Barcelona 
92), Calypso de J. M. Jarre, Desconegut, 100 metres de 
Vangelis (Carros de foc), Erics Theme de Vangelis (Carros 
de foc), Bohemian Rapsody de Queen, Els nois del cor, 
Alexandre de Vangelis, Gladiador, Robin Hood, El mar 
Mediterrani, Robin Hood, Bohemian Rapsody, Nessum 
Dorma de Puccini (Turandot) i Calypso.

INTERPRETACIÓ
Martí Aiguavella, Halima Arab, Dídac Blanco, Laia Cuspine-
ra, Ekram El Fachtali, Arnau Fernández, Narcís Font, Alba 
Garcia, Marc Oliver, Elisabet Pareta, Marc Parra, Miquel 
Pascual, Richarda Perich, Jerke Suurhoff, Jimena Waters, 
Arnau Alabau, Gerard Arbat, Roger Armela, Oriol Brusi, 
Gina Cansell, Martí Castañer, Arnau Colomer, Raquel Cos, 
Núria Domínguez, Gemma Falgàs, Biel Font, Kènia Garcia, 
Andra Gheorghe, Gaia Magrané, Júlia Muntaner, Gerard 
Oliver, Sònia Parnau, Víctor Ramirez, Víctor Rubira, Sílvia 
Saló, Roos Suurhoff i Pau Torramilans.

DIRECCIÓ, MUNTATGE AUDIOVISUAL, COMPLE-
MENTS 
Dolors Bombardó, Nuri Elias i Santi Lloret.

VESTUARI
Marta Lloret, Processó de Verges i famílies dels alum-
nes.

COL·LABORACIONS 
Dansa: Mamen Garde 
Florin Vives
Albert Torrellas
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