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Breus

EL COR BOIRA BLAVA A LA FESTA DE LA HOSPITALITAT

per Gina Miserachs

Editorial

Cada any és tradició a la comarca celebrar una festa en Commemoració dels Malalts acollits per la Mare de Déu de 
Lourdes. Aquesta festa -que es realitza en un poble diferent cada vegada- va arribar a Roda de Ter el passat diumenge 
13 de febrer de 2011, després de 12 anys voltant per altres poblacions. 

És un acte molt arrelat a la memòria dels par" cipants i una inicia" va que demostra un gran cor per part dels vilatans 
i vilatanes de Roda, que es van volcar en l’organització d’un dinar de germanor amenitzat per músics de la comarca. 
Diverses en" tats del poble hi van par" cipar i aportar els seus recursos: el Casalot, la pas" sseria... i l’Escola Municipal de 
Música! Entre els músics que van acompanyar l’acte hi van ser: Xavier Baurier, Pep Poblet, el Cor Boira Blava i l’Esbart 
Dansaire de Vic. Va ser tota una experiència ja que per tal d’acollir tanta gent es va adequar el pavelló, un espai en el 
que les nostres cantaires no estan habituades a actuar, però tot i així, ho van fer molt bé.

Arriba el fi nal del curs 2010-2011 i toca fer repàs de la feina feta! Ha estat un any ple d’ac" vitat i de molta música. 

El Claustre de professors estem par" cularment contents de com han anat els Stages, ac" vitat de llarga durada amb 
freqüència mensual que ha aglu" nat la major part de l’alumnat de l’Escola: Banda-Xaranga, Orquestra de Corda, 
Orquestra de Guitarres i Cor Jove. Pensem que el treball en aquests conjunts complementa la formació musical de 
l’alumnat de l’Escola i permet sor" r al carrer a fer música per tothom de manera senzilla. No volem deixar d’agrair-vos 
a totes aquelles famílies que heu estat constants en la par" cipació d’aquesta ac" vitat de cap de setmana.

També cal fer menció al projecte d’aquest curs: l’enregistrament d’un disc. De seguida que vam plantejar aquesta 
ac" vitat en una reunió de Claustre del passat mes de juliol, va semblar que seria una oportunitat única pels alumnes 
de l’Escola –pe" ts i grans!- per veure i viure una faceta més de l’ac" vitat del músic. Ja veieu que fa molts mesos que la 
cosa fa xup-xup...

De cara al proper curs 2011-2012 ja s’estan coent nous projectes, noves ac" vitats i més vivències musicals que preparem 
“a l’unisò” professors i equip direc" u, amb molta dedicació i il·lusió.

Que passeu molt bones i merescudes vacances!
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EXÀMENS DE FORMACIÓ AVANÇADA TUTORIES AMB LES FAMÍLIES
La Formació Avançada a l’Escola és un programa educa" u 
d’aprofundiment en la pràc" ca i la teoria de la música. 
És un bon lloc per aprendre l’estructura de la música i 
crear-ne i per interpretar per al públic un repertori més 
específi c de l’instrument. Els alumnes dediquen com a 
mínim tres hores setmanalment a l’estudi de la música 
a més del temps d’estudi personal, que s’incrementa en 
aquest programa. 

Tot aquest treball s’exposa en audicions i concerts, però 
també creiem que és necessari preparar els nostres 
alumnes per a possibles proves d’orquestra o de grups als 
que potser es voldran presentar algun dia. És  també un 
bon moment per compar" r i analitzar les interpretacions 
dels companys, aprenent d’ells i adonant-se dels errors 
que un mateix comet a través del mirall que suposa veure 
a un amic a l’escenari. És per aquest mo" u que durant el 
curs es realitzen dues setmanes d’exàmens pels alumnes 
de FA coincidint amb el fi nal de cada quadrimestre. 

Aquest exàmens tenen diferents vessants: per un costat 
trobem els exàmens de les assignatures teòriques –que 
consten de l’anàlisi i la creació–, i per altra banda els de 
les assignatures instrumentals que s’organitzen més en 
format concert i que, en alguns casos, són públics.

Esperem que els vagin molt bé!

Ja s’acosta el fi nal de curs i és hora de veure com ha anat 
tot i com s’organitza pel següent. Per això els dies 16, 20 
i 21 de juny, tots els nens i nenes de l’Escola de Música 
" ndran tutories. Aquestes es duran a terme durant l’horari 
de la classe d’instrument, excepte en el cas dels alumnes 
de Sensibilització i d’Iniciació I, en el que el professor 
de Música i Moviment donarà als pares els horaris de 
l’entrevista. Els alumnes adults de l’Escola només faran 
tutoria en el cas que ho sol·lici" n al seu tutor.

Aquestes tutories són un moment molt important 
perquè les famílies i el professorat de l’escola es puguin 
trobar i parlar del procés d’aprenentatge, de la situació 
personal i de temes organitza" us com ara si s’ha d’escollir 
instrument, dels horaris del 2011-2012, etc. 

Per aquest mo" u us animem a compar" r amb nosaltres 
aquest espai de diàleg i a preguntar-nos tots els dubtes 
que " ngueu.

Breus
per Gina Miserachs

A!"#$#%&' T(#)*'+(,-'
Notícies

La setmana de l’11 al 14 d’abril, tot just abans de la Setmana Santa, els alumnes de l’Escola de Música van par" cipar en 
les audicions que celebrem cada trimestre.

Tots els alumnes, coincidint amb el seu dia de classe a l’Escola, van tocar i escoltar els seus companys, acompanyats 
pels professors, amics i familiars.

A l’Esquirol, aquests concerts es van fer a l’aula de música del CEIP El Cabrerès, mentre que a Roda de Ter van tenir lloc 
a la porxada de Can Planoles.

Tant per nosaltres –els professors- com pels alumnes, el moment de les audicions és molt especial ja que és el moment 
de compar" r el treball realitzat durant el trimestre, i mostrar-ho a les famílies, companys i amics que els acompanyen.

Així, hi vam poder escoltar tots els instrumen" stes de manera individual, a més dels conjunts, cambres, combos i 
cors de l’Escola, als que s’hi van sumar els alumnes de Sensibilització i de Música i Moviment. D’aquesta manera, els 
alumnes de l’escola van passar a ser els protagonistes de l’escenari durant una estona.

Els professors vam quedar molt contents i encantats amb el gran èxit d’assistència a totes les sessions.

Durant la setmana del 6 al 10 de juny hem celebrat la setmana d’audicions del segon quadrimestre. El format ha estat 
el mateix, tant pel què fa als emplaçaments, com per l’horari i els objec" us. Amb això, hem anat encarrilant el fi nal 
de curs, amb un mes de juny ben carregat: les ja esmentades audicions d’instrument, els exàmens dels alumnes de 
Formació Avançada, les tutories amb les families de tots els alumnes, i la presentació del CD!! 

per Eli Pujol
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Notícies

per Laia Serra

Setmana Cultural plena d’ac" vitats diverses i amb la idea 
d’arribar a tots els sectors de la població. A l’Esquirol 
vam actuar al Casal d’Avis, a Roda de Ter vam estar a 
la Biblioteca Municipal, a l’Es Pai,  a la Porxada de Can 
Planoles i a l’Església. Vam organitzar la Cantata del 
Poble i amb aquesta vam inaugurar el Teatre Eliseu. Vam 
fer una cercavila amb la Xaranga i un concert al Teatre 
Eliseu el dia de la Jornada dels Donants de Sang. Hem 
estat fent el Taller de Gamelan a l’Esquirol i vam dur a 
terme el Taller de Música en Família.

A més, hem estat treballant amb els alumnes als Stages 
d’Orquestra de Corda i de Guitarres, de Xaranga i de Cor 
Jove, hem fet el concert d’hivern a la Coopera" va de 
l’Esquirol, hem enregistrat el disc al Teatre Eliseu amb 
totes les formacions que hi ha a l’Escola, hem par" cipat 
a la Cantata de la Fada Dringuen Dingue a Berga amb 
totes les escoles de la zona sis de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música.

Amb la voluntat de créixer en presència als pobles, que 
els alumnes puguin gaudir de la música interpretant-la i 
mostrant-la al públic, de fer créixer l’ac" vitat musical de 
l’entorn del centre i de donar la oportunitat de sor" r al 
carrer als nostres alumnes, volem fer memòria de totes 
les ac" vitats de les que hem format part amb constància 
i il·lusió.

Aquest curs 2010-11 hem par" cipat a la Fira de 
Pessebristes de Roda de Ter – on es va actuar de manera 
simultània a la Plaça Major i a la Porxada de Can Planoles 
en el marc de la inauguració de l’acte –, a la Festa dels 
Tonis de Roda de Ter, vam actuar per Santa Cecília a 
les Escoles Bressol dels dos pobles, vam dissenyar una 

I després l’hem tornat a interpretar al Teatre Eliseu amb 
els professors de l’Escola acompanyant-la.

Aquest fi nal de curs hem fet la presentació del disc. 

En total s’han fet ac" vitats de tota mena, algunes de les 
quals s’han anat succeïnt de manera regular un dia a la 
setmana –com el Taller de Gamelan-, un cap de setmana 
al mes – com els Stages –, o un cop al trimestre – com 
els concerts de l’Escola –. A aquestes ac" vitats se’ls 
ha de sumar les audicions i classes obertes que es fan 
trimestralment a l’Escola el Cabrerès i a la Porxada de 
Can Planoles, obertes al públic d’ambdós municipis.

Des de l’Escola Municipal de Música es creu molt 
important formar part de la vida cultural dels dos 
municipis de manera regular, així com formar part 
del motor dinamitzador de la seva ac" vitat musical i 
ar! s" ca. És per aquest mo" u que en aquest curs s’ha 
procurat par" cipar al màxim d’ac" vitats de les que se’ns 
ha demanat col·laboració. Per altra banda, també s’ha 
procurat proposar ac" vitats diverses i de qualitat  pels 
dos municipis. 

La valoració general de la par" cipació a aquestes 
ac" vitats ha estat molt posi" va i tant el Claustre de 
l’Escola com l’Equip Direc" u mostrem molt interès per 
con" nuar par" cipant de manera ac" va a la vida del 
poble, així com iniciar projectes que impliquin el màxim 
de persones de L’Esquirol i de Roda de Ter.
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Articles

per Dani Medina

Un total de 70 persones de públic i tots els pe" ts ar" stes 
dalt de l’escenari del teatre recentment inaugurat van 
celebrar amb 40 minuts de música el fi nal de curs entre 
encanteris, desencanteris i ganes de ballar, en una 
jornada que l’Escola de Música dedicava a donar èmfasi 
als primers pe" ts grans passos de la vida musical dels 
futurs músics del poble.

El passat 14 de maig va tenir lloc a l’Escola de Primària Sòl 
del Pont de Roda de Ter el taller de Música en Família per 
a infants de 0 a 3 anys, que l’Escola de Música organitza 
per tercer any consecu" u.

Aquesta vegada s’ha pogut comptar amb la professora 
Alba Pujol, especialista en Educació Musical en edats 
primerenques, així com en Musicoteràpia i veu.

Per tancar el taller – que enguany ha superat la vintena 
de par" cipants – els alumnes de 4 a 6 anys de l’Escola de 
Música van oferir un concert al Teatre Eliseu: la Cantata 
de la Fada de Dringuen Dingue, acompanyats pels 
professors de l’escola.
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Articles

families que van aprofi tar la setmana 
per marxar de vacances, fet que podia 
signifi car l’efecte invers, en quant a 
par" cipació.

Encara que des de la comissió 
organitzadora en fem una 
valoració posi" va en general 
-tant dels aspectes logís" cs, com 
de la qualitat dels talleristes 
convidats, com que l’assistència 
i par" cipació de la majoria 
d’ac" vitats-, van ser uns dies 
tant intensos que es feia 
difcícil tenir una impressió 
de totes les ac" vitats. És 
per aquest mo" u que hem 
volgut demanar a alguns 
professor de l’Escola, 
talleristes convidats 
i famílies que hi van 
par" cipar, com va ser la 
seva vivència i què els 
va sembla la Setmana 

L, S*+),&, C!-+!(,- 2011
per Eli Pujol

Durant la setmana del 28 de febrer al 4 de 
març a l’Escola Municipal de Música El Faristol 
vam celebrar la Setmana Cultural. Enguany 
coincidia amb la setmana blanca de les 
escoles de primària, fet que va tenir els 
seus avantatges i els seus inconvenients: els 
alumnes no havien d’anar a l’escola, per 
tant tenien molta disponibilitat horària 
per par" cipar a moltes de les ac" vitats, 
però evidentment també hi havia moltes 

DILLUNS
La setmana va començar amb un dilluns ben carregat de propostes: assaig extraordinari de la Xaranga, taller de 
Gamelan d’Indonèsia, taller d’improvisació guiada amb la tècnica del Soundpain! ng, taller de Música i Paraules, 
taller de Guitarres, xerrada sobre com es grava un CD i concert “Rock & Roda” al vespre.

Els professors de l’Escola Carles Hernández i Dani Comas va conduir el Taller de Guitarra que es va fer dilluns a la 
Biblioteca Municipal de Roda de Ter i posteriorment el Taller de Soundpain! ng a la Porxada de Can Planoles, també 
a Roda de Ter. Creuen que la Setmana Cultural va ser una bona pensada per tots aquells alumnes i pares que van 
voler provar experiències noves relacionades amb la música, tan si hi par" cipaven ac" vament com si ho feien com 
a oients.

Hi va haver més èxit d’assistència al taller de Soundpain! ng, tant d’alumnes com de families, que van poder veure 
com treballaven i com responien els seus fi lls davant de companys i professors.

Cultural en general.

Tot seguit us presentem aquestes opinions 
recollides, en forma de resum de totes les 
ac" vitats programades.
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DIMARTS
Dimarts es va fer un assaig extraordinari del Cor Jove, es va fer una segona proposta de taller de Música i Paraules, 
al vespre es va tancar la jornada amb un taller i concert sobre Música Electrònica casolana amb el DJ Abre.

La Laia Sellarès, professora de l’Escola, va dinamitzar un dels tallers de Música i Paraules. Aquest taller en principi 
anava adreçat a alumnes que ja toquen algun instrument, però fi nalment va ser un taller familiar on es va crear 
molt bon ambient. L’objec" u del taller era musicar uns poemes curts, d’origen japonès i el resultat, segons la 
Laia, va ser espectacular. Van treballar a par" r d’imatges, la veu, representacions amb mímica i fi nalment els 
instruments que tenien a l’abast. Va ser un molt bon punt de trobada entre gent que ja fa temps que fa música i 
gent que no n’ha fet mai. Això és el que buscàvem amb moltes ac" vitats de la Setmana Cultural.

El DJ Abre, de Manlleu, va dirigir el taller de Música Electrònica casolana dimarts a l’Esquirol. Ens explica que va 
quedar molt posi" vament sorprès per l’experiència. Ell preveia que els assistents " ndrien edats compreses entre 
els tretze i els quinze anys, però quan va adonar-se que la majoria de nens eres més joves va decidir-se a enfocar 
els con" nugts del taller cap a una vessant més pràc" ca, intercal·lant molts exemples de tot el que anava explicant. 
Va percebre que els nens i nenes s’ho van passar bé i es mostraven molt atents a tot el que s’explicava sobre els 
sinte" tzadors i de la síntesis, un món tan interessant i alhora desconegut per molts. I és que DJ Abre creu que 
és important per la formació dels alumnes que puguin conèixer un ventall com més ampli millor d’experiències 
musicals, des de les més clàssiques fi ns a les més actuals, per així aprendre a ser crí" cs i poder escollir el que més 
els interessa.

DIJOUS
La tarda del dijous de la Setmana Cultural va començar a l’Esquirol amb el taller de Música en Família, el taller Toca 
la Corda i el de Danses Tradicionals. Després les ac" vitats es van traslladar a Roda de Ter amb una Jam Session a 
l’Escola de Música i tancant la jornada amb un taller i mostra de Percussió Corporal amb en San"  Serratosa a l’ES 
PAI.

En Ruben Bes, professor de l’Escola, va conduir una Jam Session, dijous a la tarda. Afi rma que va ser un taller 
curiós, sobretot perquè malgrat que la diferència d’edat dels par" cipants –entre nou i trenta anys- era molt gran, 
s’entenien tocant i fent música junts! Abans de començar no sabia quin perfi l ni quan" tat d’usuaris " ndria, ja 
que era un taller obert a tots els alumnes de l’escola i a la població en general, fet que limitava la possibilitat de 
preparar acuradament el que es faria. De totes maneres aquesta no va ser una preocupació, ja que aquest element 
sorpresa és defi nitori de les Jam Sessions: no saber ni què tocaras ni amb qui, es tracta de fer música a l’instant 
amb qui sigui.

Cap dels par" cipants no havia assis" t mai a una Jam, ni sabia ben bé en què consis" a, de manera que van anar 
directament al gra, fent-ne una mentre s’explicava en què consis" a. En Ruben els va donar algunes indicacions 
d’es" l i patronatge, i els va ensenyar alguna pe" ta melodia per prendre com a mo" u musical i... a tocar!!

Van aprendre algunes escales per improvisar damunt qualsevol estructura de blues, van fer rodes senzilles d’acords, 
van treballar al voltant d’alguns es" ls com el swing, el funk i fi ns i tot el cha-cha-cha. També van aprendre algunes 
melodies per tocar damunt dels patrons d’aquests es" ls, com ara l’Oye Como Va del Tito Puente o el C’ Jam Blues 
del Duke Ellington. També van treballar els “quatres”: es tracta de fer un diàleg improvisat entre la bateria i la resta 
d’instruments, i fi ns i tot van fer “batalles d’instruments”, on u" litzaven la improvisació per enfrontar-se als seus 
“contrincants”, però mai amb violència!! sempre musicalment...

La jornada de dijous es va tancar amb un taller de 90 minuts de Percussió Corporal a l’ES PAI. Pel percussionista 
nascut a Roda de Ter San"  Serratosa, el taller PerCOSsió va ser la seva estrena com a tallerista de percussió corporal. 
Va quedar molt content amb l’assistència i amb la par" cipació de tothom, i és que va ser una de les ac" vitats més 
concorregudes de tota la programació. En San"  creu que va anar bé que hi hagués una combinació de professors 
de l’Escola de Música,  alumnes i gent que no estava vinculada a l’Escola ni al món de la música, per tal que el taller 
fos realment ric i dinàmic, amb una bona interacció entre les diferents edats i nivells.
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DIVENDRES
Després d’un intercanvi de clarinets entre els alumnes de l’Escola Municipal de Música El Faristol i els de l’Escola 
Municipal de Música de Taradell, la Setmana Cultural es va tancar amb un magnífi c concert del cor ARSinNOVA a 
l’església de Roda de Ter.

La Laia Sellarès destaca una ac" vitat de la Setmana Cultural molt mo" vadora: l’intercanvi dels clarine" stes de El 
Faristol amb els alumnes de clarinet de Taradell. La trobada va començar amb un dinar i alguns jocs per entrar en 
contacte i conèixer tots els par" cipants. Després de dinar, ja van formar uns grups per preparar la presentació del 
concert: un dels grups va elaborar unes cartolines que il·lustraven el repertori, músics i l’origen de la música klezmer, 
un altre grup va preparar el programa. Finalment van fer l’assaig on alguns van descobrir que compar" en repertori 
amb altres nens de la comarca de la seva mateixa edat. Durant tot el dia hi va haver molt bona comunicació, 
sobretot entre els adolescents, potser massa... Una experiència per repe" r!

La família Sanglas-Ocaña va par" cipar en moltes ac" vitats de la Setmana Cultural. Els nens estaven de Setmana Blanca 
però van estar ben enfeinats amb totes les propostes musicals de El Faristol. En destaquen tant les més acadèmiques 
-assaigs extraordinaris de xaranga, orquestra de guitarres... -, com tot de propostes diferents a les que fan normalment 
i que els van entusiasmar: Música i Paraules, Taller de Sinte" tzadors, la Jam Session, Taller de Percussió Corporal, el 
concert amb el Cor ArsINnova. D’aquest concert diuen que en van sor" r especialment cap" vats per la perfecció i la 
qualitat de les seves veus.

Ens expliquen que els pares primer van haver d’engrescar perquè els nens vencessin les ganes de fer simplement 
vacances de setmana blanca, però que un cop van haver par" cipat en alguna ac" vitat, aquesta ac" tud va canviar 
ràpidament, i fi ns i tot es van organitzar amb alguns companys per anar a totes les sessions que van poder. Pels pares 
va signifi car evidentment uns ajustaments extres en l’horari familiar habitual, que segons afi rmen valia la pena fer, 
per situar-se una mica més a prop de les possibilitats que normalment s’ofereixen tant a Roda de Ter com a l’Esquirol, 
propostes innovadores i originals, di% cils de trobar en una escola de música convencional. Per això conclouen el resum 
de la seva experiència agraïnt a tot el professorat de l’Escola per l’esforç que fem pels seus fi lls i fi lles, i també per les 
famílies, que també en gaudeixen.

Des de la Comissió organitzadora de la Setmana Cultural, en general pensem que la gent que va venir cada dia va gaudir 
d’una setmana amb ac" vitats molt variades, coneixent diferents professors de l’escola i els professors convidats, que 
ens van explicar i ensenyar coses molt interessants. Per nosaltres mateixos, els professors de l’Escola El Faristol, també 
és sempre molt interessant veure com treballen els companys ja que veus els teus companys, és molt enriquidor!
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L’entrevista
D,&# M*"#&,
Profe de Música i Moviment, Roda d’Instruments i Piano

Com has arribat aquí, a Roda de Ter i 
l’Esquirol?

Vaig conèixer el projecte de l’Escola a 
unes jornades de pedagogia que havíem 
organitzat els estudiants de l’ESMUC; 
per altra banda, en aquell moment jo 
ja treballava amb altres companys (de 
Roda) a l’Escola de Música de Mataró. 
Va ser l’es" u passat que em vaig 
assabentar que buscaven un profe per 
fer unes quantes assignatures, així que 
em vaig oferir per la feina. 

Parla’ns del que has estudiat, quina és 
la teva formació musical?

He estudiat Piano i Contrabaix a 
l’Escola de Música de Cerdanyola del 
Vallès, el meu poble natal, i després 
al Conservatori de Terrassa. He fet 
Pedagogia de la Formació Bàsica 
i General a l’ESMUC. També vaig 
començar la carrera de Filologia 
Catalana, he fet cursos de còmic 
i de caricatures... He fet dansa 
contemporània durant uns quants anys 
i molts cursos d’Orff , Soundpain! ng, 
Dalcroze i coses així. A més de Direcció 
d’Orquestra i de Cor a Finlàndia.

Et veig molt interessat en diferents 
metodologies pedagògiques...

Sí! Sóc molt inquiet! El perfi l de profe 
actual necessita de molts inputs, 
diferents visions i backgrounds...

I, a més, toques molts instruments!

Bé, toco el piano i el contrabaix, però 
xipollejo el baix elèctric, la guitarra i 
també la bateria.

Vaja! Això són uns quants! Per què 
tants?

Perquè m’avorreixo amb un de sol (Riu).

Pel curs vinent, què t’agradaria 
estudiar?

L’any vinent? M’agradaria aprendre a 
tocar la percussó, la derboca, l’ukelele 
i fer piano jazz... ah! i fer alguns curs de 
cuina japonesa.

Dani, aquí a El Faristol, quines 
assignatures fas?

Doncs aquest any faig Música i 
moviment, Roda d’Instruments 
i Piano. Per al curs següent, a 
més  d’aquestes tres, també faré 
Sensibilització, Llenguatge, Conjunt...

Tens alguna anècdota com a profe 
aquí a l’Escola?

(S’ho pensa una mica...) Sí! Un dia que 
feia classe i un nen (no diré qui) no 
parava. Quan li vaig demanar si podia  
calmar-se i estar-se quiet, ell em va 
respondre: “Dani, si fem Música i 
Moviment, doncs jo faig música... i 
moviment“.

Després de tocar tants instruments 
i de fer tantes assignatures, a què 
dediques el temps lliure?

M’agrada llegir, especialment sobre 
fi losofi a i educació. A més, m’encanta 
cuinar (de fet, les meves companyes 
de pis n’estan molt agraïdes).

I pel que fa a la música, quin és el teu 
primer record musical?

Sens dubte, la Simfonia Fantàs! ca de 
Berlioz. Recordo escoltar-la a casa, 
sobretot l’úl" m moviment, el cinquè, 
quan entren les campanes que fan el  
tema del Dies irae... Em feia por, el 
meu pare reia molt i jo plorava a saco. 

També (bé, jo no ho recordo 

exactament) sé que el meu pare 
posava els cascos a la panxa 
de la meva mare quan estava 
embarassada.

I ara, quina música escoltes tu? 
Quins discos portes al cotxe?

(Sense dubtar-ho ni un moment:) 

Flamenquillofusió: " nc discos de La 

Shica, d’Ojos de Brujo. També " nc 

Antònia Font. Ah! I us recomano 
qualsevol disc de la Maite Mar! n.

Quin diries que ha estat el millor 
concert al que has anat?

(Mentre pensa, se li dibuixa un 

somriure a la cara.) A la festa major 
de Parets del Vallès. No sé qui tocava 
però allà tothom va acabar ballant 
descalç a la gespa. Les sabates van 
fer-se una pila i, després, ningú era 
capaç  de trobar les seves.

Dani, ara has de triar, ràpid:

- To o semitò? To.

- Sos@ nguts o bemolls? Bemolls.

- Mar o muntanya? L’Empordà (que 
ho té tot!)

- Individual o col·lec@ u? Col·lec" u, 
sempre, tot.

I per acabar, un desig de futur...

(Ni tant sols ens deixa acabar la 

frase:) Que es valori la musica, l’art 
i l’educació com es mereixen.

per Pepe Reche
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Recursos 
a la Xarxa

Per Cento Carbó

Per Dani Comas

 metronomeonline.com

En aquesta adreça podeu trobar el 
primer, que és un de ben clàssic, 
senzill i fàcil de fer servir.

 bestdrumtrainer.com/* 

El següent que us presentem 
és un metrònom on pots 
modifi car fi ns i tot quan i 
sona i quan no! Fins i tot 
podem escriure compassos 
de silenci.
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Aquest quadrimestre presentem una pel·lícula del director Kenneth Bi, 
estrenada ara fa quatre anys.

El fi lm és interessant pel fet que ens mostra una manera especial i par" cular 
d’entrendre la música pel que fa al mètode de transmissió, d’interpretació i 
de vivència de la música i, en aquest cas, de la percussió dels tambors Taiko.

La història transcorre entre Hong Kong i les muntanyes de Taiwan. Sid, fi ll d’un 
important cap mafi ós, es veu obligat a fugir a les muntanyes de Taiwan on 
entra en contacte amb els membres d’una pe" ta comunitat que viu entregada 
a perfeccionar la ment i el cos a través de la percussió dels tambors zen, un art 
mil·lenari que procedeix de Xina. Sid es converteix en un més de la comunitat 
fi ns que un dia arriba una no" cia de Hong Kong: la seva familia està immersa 
en una lluita entre bandes i el necessita. Sid haurà de triar entre la lleialtat a 
la seva família i nou sistema de valors recentment après...

Cartellera

F#+G, +J$&#$,

Títol de la pel·lícula:

The Drummer (2007)

Director:

Simon Cellan Jones

 advanced.bestmetronome.com

I el darrer, simplement fantàs" c: per què 
estudiar amb metrònom si ho pots fer amb 

un percussionista?

Que gaudiu d’ells!

Us oferim en aquesta ocasió una selecció de metrònoms online. No només un sinó que podeu triar quin d’aquests 
tres us va millor per estudiar.
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per Eli Pujol

En una mateixa setmana, tres oportunitats diferents 
de conèixer el talent d’aquests joves músics.

Durant la primera setmana del mes de juliol, el 
Centre d’Arts Escèniques d’Osona L’Atlàn! da de Vic 
acollirà tres concerts de la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC).

Prop de cent cinquanta joves músics d’arreu de 
Catalunya passaran a Vic uns dies d’intens treball 
musical. Aquest concert és la culminació del 51è 
encontre de la JONC i del 26è encontre de la JONC 
Alevins i permetrà veure a l’escenari de L’Atlàn" da el 
resultat de tot aquest treball. Una ocasió única per a 
escoltar les noves generacions de músics del nostre 
país.
La Jove Orquestra 
Nacional de 
Catalunya neix el 
setembre de 1993 
amb el nom de 
Jove Orquestra 
Simfònica de 
Catalunya (JOSC). 
No va ser fi ns al 
1999 que va  passar 
a anomenar-se 
com ara, JONC. 
L’Orquestra va ser 
dirigida per Josep 
Pons des de la seva 
fundació fi ns a l’any 
2001, any en què 
Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director 
ar! s" c.

Dilluns 4 a les 20’30h a la Sala 1 Ramon Montanyà, 
primer concert: JONCS Alevins.

La JONC Alevins va néixer l’any 1997 arran del bon 
treball de la JONC.

De la mateixa manera que la JONC, forma part de la 
Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya. La 
JONC Alevins està formada per joves músics fi ns a 
19 anys i el seu objec" u és la introducció al treball 
d’orquestra d’alta qualitat.

El treball que es realitza vol complementar i enriquir 

la bona tasca que es fa a les Escoles de Música i als 
Conservatoris.

Dimarts 5 a les18’00h a la sala 2 Joaquim Maideu, 
segon concert: Música de Cambra Contemporània.

La JONC ve desenvolupant dins de les seves ac" vitats 
un ampli treball de música de cambra. La música de 
cambra s’entén com una eina indispensable per al 
desenvolupament de la formació musical i personal 
dels joves músics. És per això que s’inclou en la 
majoria d’encontres de treball de l’orquestra.

En aquesta ocasió s’aprofundeix en la música 
contemporània amb la col·laboració ines" mable dels 

compositors Josep 
Maria Guix, Ramon 
Humet  i Hèctor 
Parra i se cerquen 
dos objec" us 
f o n a m e n t a l s : 
facilitar l’accés dels 
joves músics a les 
diferents visions del 
fet musical actual, 
i aprofundir la 
col·laboració amb 
els compositors del 
país.

Tot plegat, ajuda als 
intèrprets i al públic  
a conèixer diferents 

maneres d’entendre i viure la música.

Divendres 8 a les 20’30h a la sala 1 Ramon Montanyà, 
tercer concert.

La JONC abasta fi ns als 25 anys i des del seu naixement, 
els seus objec" us principals han estat: facilitar una 
formació orquestral integral als joves músics del 
nostre país, i col·laborar ac" vament en la inserció 
dels joves músics en la vida laboral i contribuir a la 
formació i a l’enriquiment de nous públics

La JONC ha par" cipat en els fes" vals i sales de 
concerts més importants del país, sota la direcció de 
mestres del pres" gi.

TRIPLE CONCERT DE LA JONC A L’ATLÀNTIDA
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En Tulinet només podrà escapar-se del Laberint 
Silenciós si escull bé el silenci correcte.

El pots ajudar?

The Faristol News. Publicació de l’EMM de Roda de Ter i 
l’Esquirol. Juny de 2011. Número 5.

Si voleu col·laborar en el butlle!  o donar la vostra opinió us 
podeu adreçar a escola.faristol@gmail.com
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