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Editorial
Amb aquesta ja seran sis les 
entregues de les revistes 
quadrimestrals de l’Escola 
Municipal de Música de Roda 
de Ter i de l’Esquirol. Amb ella, 
volem explicar-vos les activitats 
que s’han fet al llarg del primer 
quadrimestre, oferir-vos algun 
article que creiem interessant, 
plantejar-vos passatemps 
musicals per entretenir una mica 
a tota la família i recomanar-
vos algun espectacle i alguna 
pel·lícula relacionada amb la 
música, entre d’altres coses. 

També aquesta revista és una 
mostra més de la voluntat 
d’aquest claustre estar a prop de 
tota la comunitat educativa, a més 
de mostrar-nos sense complexes 
i compartir amb tothom el nostre 
amor per la música i l’absoluta 
passió i dedicació per l’educació 
musical.
Aquest serà un any difícil per la cultura i l’educació. La conjuntura econòmica no afavoreix la 
despesa en arts, i les retallades en tots els àmbits són severes; a vegades, injustes. En el nostre 
cas, tot i la obligada contenció en la despesa i l’augment de preus públics (congelats des de fa tres 
cursos), el suport polític dels Ajuntaments de Roda de Ter i de l’Esquirol és manifest i ens encoratja 
a seguir endavant amb alegria i il·lusió. Continuem així amb la construcció d’un model d’escola en 
el que creiem i lluitem per aconseguir, de mica en mica, aquelles millores que són necessàries per 
seguir treballant per una escola cada cop més econòmicament sostenible, pedagògicament eficaç i 
musicalment atractiva.



Celebrem Santa Cecília!
 per Dani Comas
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Com cada any, des de l’Escola Municipal de 
Música El Faristol s’han  dut a terme activitats 
per celebrar la festa de la patrona de la música, 
Santa Cecília. Durant el darrers cursos, s’havien 
dut a terme activitats per als joves i més petits 
de la família, oferint concerts als centres 
educatius i llars d’infants.

Enguany, hem volgut apropar-nos i fer partícips 
d’aquesta data tant senyalada la gent gran tant 
de Roda de Ter com de l’Esquirol a través de dos 
concerts a càrrec dels professors Dani Medina 
(contrabaix i veu), Toni Costa (piano i veu) i Dani 
Comas (guitarra i veu).

A més, com a novetat, uns dies abans del 
concert es va organitzar una trobada prèvia 
amb els assistents amb un doble objectiu. Per 
un costat, per explicar allò que anàvem a fer. Per 

l’altre, per trobar entre tots plegats un repertori 
que fos proper i significatiu per tothom. Com 
a resultat d’aquesta trobada, van sortir temes 
com Ara que tinc vint anys de Joan Manuel 
Serrat, Angelitos Negros d’Antonio Machín o 
País Petit de Lluís Llach, entre moltes altres.

Finalment, el dia 22 de novembre es van celebrar 
els dos concerts i l’èxit fou total. D’entre tot, va 
destacar l’entusiasme per la percussió rítmica 
i els balls de la gent de Roda i la fal•lera per 
cantar de la gent de l’Esquirol. Ens van deixar 
bocabadats pel que fa a la seva qualitat com 
per la quantitat de repertori!

Esperem de tot cor que això sigui un bon 
principi per a que puguem col·laborar moltes 
més vegades amb la gent gran d’ambdós pobles, 
amb la música com a llenguatge comú.

Notícies



La Colla del nas vermell
 per Laia Sellarès
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Ja hi tornem a ser! 

Per cinquè any consecutiu l’Escola participarà a 
la Cantata de la Catalunya Central, una trobada 
de grans dimensions que organitzen les escoles 
de música de la zona 6 de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música (ACEM).

Aquest any, es centra en la Vaca Florinda, 
amb text de Manel Justícia i música de Sara 
Hernández, Ferran Andechaga i Sergi Esparza. 
I en aquesta edició, l’amfitriona serà l’Escola de 
Música Esclat de Manresa, celebrant-se l’acte al 

teatre Kursaal de la mateixa ciutat el dia 18 de 
març. 

Els alumnes de 4 a 7 anys que hi participen ja 
fa un mes que preparen les cançons d’aquesta 
bonica història d’una vaca lletera que somia ser 
pallassa i viure al circ. Un conte que fomenta 
l’esperit de superació, que tracta la diversitat 
d’idees i la necessitat de respectar-les per molt 
estranyes que semblin.

Des de l’Escola continuem creient que és una 
gran oportunitat tant pels alumnes i les famílies 

Notícies

 
   pàgina 4

com pels professors per compartir impressions 
i emocions amb altres escoles veïnes. Podrem 
veure els més petits en un gran escenari, amb 
músics que els acompanyaran i una posada en 
escena que encara és un misteri. I és que el 
motiu ben bé que s’ho val: si tens un somni i 
lluites per aconseguir-lo de ben segur que seràs 
feliç.

La gran novetat d’aquest any és que tothom 
que participi es podrà endur un record únic 

en forma de conte amb il•lustracions originals 
de Manel Justícia, acompanyat d’un CD amb 
les cançons. Recordeu que aquest any és el 
cinquè aniversari d’aquesta trobada i potser 
l’organització encara ens té preparada alguna 
altra sorpresa...

Esperem que, novament, sigui un èxit de 
participació i que tota aquesta colla de petits 
grans músics ens tornin a sorprendre. Sens 
dubte una gran oportunitat d’aprendre plegats.
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“Les cançons dels nostres pares”:
El projecte final de l’Escola

per Dani Comas

tasca durant el curs 
09-10; o bé l’any 
passat, a través de 
l’enregistrament 
d’un CD que 
representés tot 
el ventall de 
formacions que 
integren l’Escola de 
música.

Doncs, anant 
encara una mica 
més lluny, per 
aquest curs 11-12 
estem treballant 
en un projecte que 

Com ja sabeu, l’Escola treballa cada curs 
acadèmic amb la mira posada en un projecte 
anual. Com l’any passat, el presentarem al 
concert de final de curs que es farà al Teatre 
Eliseu de Roda de Ter.

Aquest projecte de l’Escola té l’objectiu 
d’implicar de manera directa tots els membres 
de la comunitat educativa, assolint de manera 
conjunta un objectiu comú.Creant i organitzant 
una òpera, per exemple, on tothom tenia la seva 

Articles

a diferència dels fets fins al moment inclou la 
participació dels pares i mares dels alumnes de 
l’Escola. Però... com ho farem això? Molt senzill:

La idea central per aquest any és que el repertori 
que interpretin els alumnes al concert de final 
de curs estigui format per les cançons que 
d’una manera especialhan passat a formar part 
de les vides dels seus pares i mares. Per trobar 
aquestes cançons, ja ha començat a circular 

una enquesta en la que es demana a tots els 
pares i mares que ens facin arribar les seves 
cançons i els contextos que l’han fet important. 
Potser és el record d’un amor o una anècdota 
de joventut el que ha fet que la música hagi 
agafat un significat especial...

A partir d’aquí, el professorat i l’alumnat ens 
posarem novamenten marxa per triarles 
cançons i per d’adaptar-les a les diferents 
formacions de l’Escola que participaran en el 

concert final. De ben segur, aquest ens depararà 
moltes sorpreses. Ja us anirem explicant, a 
mesura que avanci el projecte.

Fins a aquest moment, us donem les gràcies per 
participar tan activament en El Faristol. Esperem 
fer un projecte ben significatiu i emotiu per tots 
i que la música ens uneixi un cop més en una 
gran diada al Teatre Eliseu!



Inquietuds en moviment:
La formació continuada

per Cento Carbó i Pepe Reche
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En aquest article volem presentar-vos un dels trets característics del claustre de professors de 
l’Escola: la formació continuada. En una societat cada cop més dinàmica i complexa, és necessari 
un aprenentatge continu per tal d’adaptar-se millor als nous reptes que planteja l’educació musical i 
proporcionar una resposta innovadora i enriquidora.

Si bé la formació dels profes de l’Escola és ja de partida ben diversa pel que fa als àmbits musicals 
(música clàssica, moderna, antiga, pedagogia, musicologia, jazz...), aquesta no s’ha aturat.

A més dels cursos que realitzem a dintre de l’Escola, molts profes també complementen els seus 
coneixements amb d’altres externs. Sense oblidar que durant el curs passat, a dins del nostre claustre, 
hi ha uns quants profes que van acabar diferents màsters i graus: la Montse Anguera, directora de 
l’Escola, va acabar el curs passat el Màster de Organització de Centres de Formació Musical (ESMUC-
UAB); la Gina Miserachs el Màster en Rehabilitació de la veu (UAB); el Dani Medina va presentar 
el projecte final de Grau de Pedagogia General (ESMUC) sota el títol de Desbordaments, entre la 
pedagogia crítica i la música comunitària; també el Pepe Reche va acabar el Grau de Música Antiga 
(ESMUC) investigant uns trompistes que van estar a Barcelona fa més de dos-cents anys.

I actualment, durant el present curs 2011-12, tenim també uns quants professors que estan realitzant 
projectes finals de Grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals. Creiem que aquesta inquietud 
constant enriqueix a cadascú de nosaltres, però com a membres del claustre de l’Escola, l’equip 
uneix esforços i suma ments i braços envers la música tant a Roda com a l’Esquirol.

 Bé, més que dir nosaltres com són els projectes dels profes, deixem que ells mateixos ens expliquen 
allò que estan preparant:

Articles
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Ferran Badal, La Flauta Moderna
Com bé tots sabeu, la flauta travessera és un instrument que s’associa principalment al món de la música 
clàssica amb un extens repertori específic per aquest instrument.
Però el meu projecte es centrarà en el món de la Música Moderna. Consistirà en fer una recerca dels 
diferents àmbits musicals relacionats amb la música moderna, jazz, latin-jazz i música tradicional com el 
flamenc o la música llatinoamericana on hi hagi la flauta travessera com a instrument rellevant o principal.
El procés de treball es basa en seleccionar i confeccionar un repertori  que englobi els diferents estils; 
analitzar les característiques pròpies dels diferents flautistes, estètiques i formacions. Composar els 
arranjaments propis i finalment realitzar un concert. Aquest es realitzarà el proper 29 de maig a l’ESMUC; 
hi estareu tots màximament benvinguts!!
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Toni Costa, El concert per a piano i orquestra de Hummel
Redescobrir músics del passat i treure la pols a la música que feien i la manera de fer-la són alguns dels 
propòsits  que centren l’atenció de molts estudiosos i intèrprets actuals de la música antiga.
La proposta del meu projecte final de la carrera de música antiga es basa en el plantejament d’una 
interpretació amb instruments històrics del concert per a piano i orquestra en la menor de J. N. Hummel 
(compositor austríac de principis del segle XIX), obra del qual se’n realitzarà el primer enregistrament en 
directe de la història amb instruments originals.
Aquesta aproximació del concert, té com a punt de partida l’estudi dels elements clau de l’estil compositiu 
de Hummel, per tal de desvetllar els secrets del seu estil interpretatiu i posar de relleu els seus recursos 
expressius mitjançant una de les seves obres més monumentals. En base a la recerca a partir de fonts 
primàries (com manuscrits, edicions originals i altres documents de la època) es pretén  donar llum a una 
sensibilitat entre dos ideals (el clàssic i el romàntic) que miren, a la vegada, al passat i al futur.
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Cento Carbó, Afrodiàspora
Tum tumpra ca tum! Les percussions. D’aquí i d’allà. No hi ha fronteres que aturen el ressò dels tambors. I 
es que cada cultura ressona.
El meu projecte arreplega expressions de diferents territoris americans i antillans marcats per la influència 
africana i europea: Cuba, Brasil, Perú, Colòmbia, Veneçuela i Puerto Rico. A partir de repertori tradicional, 
sobretot en format de percussió i veus, realitzo una actualització pel que fa a instrumentació, tímbrica, 
format, arranjaments a través d’un grup format per quatre cantants, dos percussionistes, una guitarra i un 
ordinador. Un repte per a mi era introduir la informàtica musical en un concert en directe. L’experiència 
està resultant molt satisfactòria ja que et dona molts recursos a diferents nivells: pots crear ambients, 
pots disparar qualsevol tipus de so enregistrat o creat artificialment, realitzar tractament digital del so en 
directe, etc.
Pel que fa al treball escrit, faré una crítica al concepte de “world music” i les implicacions sociopolítiques 
que hi ha al darrere així com un anàlisi de com es construeix un producte “world music”. La cita es el 
divendres 18 de maig a les 20h en la Sala d’Orquestra de l’ESMUC.

Ruben Bes, Smooth Jazz
El meu projecte final gira al voltant de l’smooth jazz. Aquest gènere, que pel nom a priori, molta gent no 
el situa, no és més que la branca del jazz i música moderna que en podríem dir més “comercial”. Segur 
que us podeu situar més si pensem en la música de fil musical d’ascensor, de dentista, etc. Jazz (vocal 
o instrumental) portat a una estètica més pop. De fet, a Roda de Ter, hi tenim el referent musical per 
excel·lència a Catalunya, Pep Poblet.
En quant al projecte, consta de tres parts: La primera, una recerca on analitzo el marc teòric d’aquest 
gènere, es a dir, els orígens, la funció d’aquesta música, l’estètica, principals autors, etc., la segona, un 
anàlisi dels seus trets més representatius, i una tercera part, en la qual, a partir de la recerca i l’anàlisi, 
aplicaré tot allò après composant un repertori de temes propis per tal de realitzar un concert.
Aquesta última part, segurament la més important, consistirà en composar els temes, arranjar-los per a la 
formació que ho interpretarà, assajar amb els músics que m’acompanyaran i dirigir-los, i finalment realitzar 
un concert a l’ESMUC, que serà el proper 29 de Maig, a les 10h, i on per cert, hi esteu tots convidats.
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Laia Serra, Art per la construcció social
Amb la voluntat de conèixer les implicacions socials i participatives dels equipaments de nova generació, 
la investigació aposta per realitzar un estudi d’implicacions pràctiques que ha de servir per defensar o 
contradir la convicció que el segle XXI necessita de noves estratègies per democratitzar la cultura, evitar 
que el seu accés sigui restringit i replantejar la creació artística per tal que interpel·li activament la societat 
contemporània. La cultura com a bé públic comú hauria de plantejar noves fórmules des d’aquests 
equipaments perquè la seva dimensió social, econòmica, simbòlica i inclusiva no es deteriori en moments 
convulsius sorgits en contextos de crisi.
El projecte “Art per la construcció social” vol ser un instrument que contribueixi a la reflexió de la tasca 
educativa i social de les institucions culturals públiques. Es tracta, doncs, de fer un balanç d’aquelles 
organitzacions dedicades a la producció, creació i difusió culturals que ja impulsen aquesta línia de treball 
i que poden brindar-nos dades i informació per facilitar la construcció d’un marc conceptual d’una nova 
visió de les polítiques culturals que procuren arribar al màxim de població i de territori.
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Laia Rovira, El Moviment i l’Educació musical
Com a professora de l’Escola de Música, m’he interessat en la música i el moviment com a eix vertebrador 
del meu projecte final de l’ESMUC, per això es titula “El Moviment i l’Educació Musical”.
Bàsicament m’agradaria poder respondre a les següents preguntes: “Sabem treballar a través del 
moviment?”, “hi ha prou recursos?”, “hi ha una millora en l’aprenentatge musical si es treballa amb el 
moviment?”.
Tot això està distribuït en tres parts: una primera de recerca dels orígens del moviment i el desenvolupament 
psicomotriu dels infants de 6 i 7 anys; una segona que parla de la interdisciplinarietat entre la música i la 
dansa i la tercera és una proposta didàctica basada en la investigació- acció. La metodologia per a realitzar-
lo és ben diversa, ja que combina diferents metodologies, textual-recerca, analítica i de treball de camp, 
segons la part a treballar.

Pepe Reche, ”Las lluhidas Academias de musica”
El meu treball i concert de final del màster en interpretació de la música antiga és compartit amb un 
company clarinetista, l’Oriol Garcia.
En aquest projecte, estudiem i revivim el mode de guanyar-se la vida dels músics actius a Barcelona a la 
dècada de 1790. El nostre títol fa referència a una activitat molt habitual i de les més destacades per als 
músics d’aquell temps: les acadèmies, que és el nom amb el que es coneixien els concerts que celebraven 
a casa algunes famílies benestants (els petits nobles i els burgesos) i també alguns gremis de la ciutat. 
Un altra de les qüestions que estudiem és la construcció d’instruments de vent fusta, com les flautes, els 
oboès, els fagots o els clarinets. Tant pels músics d’abans com pels d’ara és un esdeveniment principal: 
encara avui conservem alguns d’aquells instruments antics.
Però després de tot, el més interessant per nosaltres és el concert. El 4 de maig, tocarem a la seu del 
Gremi dels Velers de Barcelona els grans èxits que s’escoltaven al teatre de Barcelona, una cosa així com 
les cançons dels pares dels pares dels pares dels pares dels nostres pares... que per alguna cosa és música 
antiga!
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Toni Costa, profe de piano
per Dani Medina

Com és que has anat a parar a El Faristol?
Doncs, de sobte...Va aparèixer! Jo no ho tenia 
previst però a mitjans d’estiu va haver-hi una 
vacant per a algunes classes. M’engrescava 
el projecte, connectava amb els seus trets 
característics, i m’estimulaven els seus 
desafiaments. Vaig pensar que podriaaportar 
alguna cosa bona i també que n’aprendria molt.I 
aquí estem!

Per què creus en la pedagogia de grup per fer 
classes d’instrument?
Per la diversitat de referents que permet, per la 
diversificació de rols i tasques, per la vivència del 
procés i la seva evolució en entorn grupal, per la 
dimensió que cobren l’exploració, la interpretació 
i la creació que són un repte comú.

mida perquè tingués les mans entretingudetes i 
em van apuntar al conservatori del poble. 

Així que vas començar amb la guitarra? I el 
piano quan va aparèixer? 
Doncs la guitarra no va acabar de solucionar el 
problema, però em vaig començar a interessar 
per la música…El que passava és que tocar la 
guitarra em feia molt mal als dits!Però entre 
classe i classe aprofitava a tocar un piano que 
hi havia a la sala d’alumnes. Em sentia còmode 
i m’agradava el que sonava dels meus dits. La 
meva mare em va preguntar si volia tocar el piano 
i jo vaig dir que sí. En pocs anys ja no em podien 
treure d’allí. Als onze anys ja s’havia convertit en 
la meva distracció preferida i després en la meva 
màxima eina d’expressió.

Una peli? Hable con ella
Un llibre? Seda, d’Alessandro Baricco
Un lloc? El Delta de l’Ebre
Una cançó? La la la…Por la mar chica del 
puerto, de Mayte Martín! Molt maco.
Una articulació (picat, lligat, portato...)? 
Segons el moment, però variadet, no?
Una tonalitat? No ho sé, blau major…
Un pianista? O dos, o tres, o quatre... 
Sviatoslav Richter, Tete Montoliu, Hiromi, 
Francesco Tristano.
Un/a cantaor/a? Morente, pare i filla.

L’Entrevista
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Com va començar el Toni petit a fer música?
De petit era un nen una mica “inquiet de 
mans”. Tenia el costum d’agafar tot allò que em 
despertava curiositat per examinar-ho, costum 
que encara mantinc avui…Un dia vaig desmuntar 
l’estilogràfica del meu pare de tal manera que no 
va haver-hi forma de recomposar-la! En aquell 
moment els meus pares van prendre la decisió. 
El meu pare era un gran melòman de la guitarra, 
així que me’n van comprar una que m’anés bé de 

Com va aparèixer la vocació pedagògica al teu 
escenari?
Des dels dotze o tretze anys vaig veure clar que 
seria músic. Jo veia que molts músics donaven 
classe també. Em va començar a convèncer 
aviat el fet de compartir la música en l’àmbit de 
l’aula. M’agrada molt el contacte directe amb les 
persones, em considero una persona empàtica i 
penso que amb la música podia aportarun valor 
afegit a l’educació general. Quan vaig acabar el 
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Sidokus.com és un lloc creat per 
un grup de catalans que han 
adaptat el popular  trencaclosques 
dels números per fer-nos pensar 
com col·locar a la graellauns 
instruments o les diferents notes.

Ens ofereixen de tots els nivells, 
des dels més fàcils fins un que 
anomenen “Dodecafònic”. Sí, heu 
llegit bé: un sidoku que utilitza les 
12 notes musicals i que a la vegada 
amaga melodies molt conegudes al seu interior. Sabreu quan comenceu, però no quan l’acabareu!
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Per a aquesta edició, una de les seccions que més ens ha tret la son (literalment...) a la comissió de 
la revista ha estat la delspassatempos. Aquesta inquietud i aquest insomni ens van portar al web que 
us presentem.

sidokus.com
per Pepe Reche

conservatori vaig començar a estudiar la carrera 
de pedagogia de l’instrument a l’ESMUC i, ara, 
la meva dedicació ja és totalment vocacional.

Explica’ns la teva relació amb el flamenc.
El flamenc i jo tenim una relació molt íntima. El 
so de la guitarra em resulta més que familiar. 
M’encanta!La idea de traslladar al piano el so 
de la guitarra flamenca sempre m’ha semblat 
un gran repte. M’atrau el fet de poder fer 
intel·ligible una música que viu en un estigma 
d’inaccessibilitat pels no entesos o iniciats. 
D’altra banda, des de fa un any el flamenc és 
patrimoni immaterial de la humanitat, i cada 
cop s’interpreta a més llocs del món i per 
músics d’arreu. Aquesta dimensió universal i 
el seu potencial pedagògic em va fer decidir a 
acabar la carrera amb un projecte de didàctica 
del piano flamenc, una aproximació a una 
música des d’un instrument fora d’ella però 
que la podia enriquir i, al mateix temps, podia 
enriquir a persones que sempre l’havien vist 
llunyana. 

I ara música antiga? Ets un noi de contrastos, 

no?
Transversal, potser. M’estic especialitzant en 
l’estudi dels pianos històrics, perquè dóna 
resposta a moltes preguntes sobre l’estil 
compositiu i interpretatiu de músics i músiques 
antigues (podríem dir-li clàssica). M’afavoreix 
la reflexió i m’està donant una perspectiva més 
completa del meu instrument. En qualsevol cas, 
sóc dels que pensa que la música és quelcom 
indivisible i les barreres estètiques o estilístiques 
no van enlloc. Totes les manifestacions musicals 
són, com a molt, cosines germanes. Totes les 
músiques tenen un groove, un caminar, un 
aire…que es pot copsar, i pot formar part del 
teu llenguatge personal.

Per acabar, ens podries dir quins projectes 
tens en ment pel 2012?
Doncs uns quants… Acabaré el Grau de 
Música Antiga, m’agradaria aprendre a 
cuinar algun plat ben xulo, viatjar sovint, fer 
classes molt maques,acabar la certificació de 
l’OrffSchulwerk a San Francisco…Ah, itreure’m 
el carnet de conduir d’una vegada per anar de 
Roda a l’Esquirol i viceversa!

Recursos a la xarxa
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per Cento Carbó

Cadillac Records, de Darnell Martin

Cartellera
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EEUU, 2008. Música de Terrence Blanchard, 
Steve Jordan.

En aquesta ocasió, us proposem una pel·lícula 
molt recomanada per entendre una mica més 
el naixement i l’auge de les mítiques figures 
del blues a través del mític segell Chess Recors, 
en el Chicago dels anys 50. Personatges com 
Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James, Leonard 
Chess, Little Walter es donen cita en aquest film 
per rememorar aquells anys turbulents on es 
gravaren discos de llegendes de la música negra.

per Cento Carbó
La Recomanació
7è Festival Internacional de Percussió de Catalunya
Durant el mes de febrer, 
l’Auditori de Barcelona 
ofereix un cicle de tretze 
concerts amb una variada 
oferta d’actuacions de 
grups molt heterogenis on 
la percussió té un paper 
vertebrador. 

En el programa, trobarem 
expressions rítmiques 
tradicionals de la península, 
d’Itàlia, d’Àfrica, música 
urbana, contemporània, 
de l’Índia, del Brasil, de 
Llatinoamèrica... tot un 
ventall de sonoritats, timbres, 
cultures on cada concert és 
una oportunitat única per 

didàctics basats en els 
instruments d’arrel basca, 
a més d’impartir cursos i 
de col·laborar amb diversos 
grups. El seu primer disc 
l’han anomenat 20 Hatz 
Proiekt, que significa, en 
resum, la suma de les 
experiències musicals que 
han compartit en els seus 
viatges i treballs musicals. 
El punt de partida està en la 
importància que han donat 
als rics ritmes del folklore 
basc; renoven el sentit 
clàssic del folk, analitzen la 
tradició musical basca des 
de l’òptica experimental. Per 
a tot això usen el tubiogh de apropar-se a formes d’expressió singulars.

Particularment, recomanem el concert del dijous 
16 de febrer de Iñaki Plaza i Ion Garmendia 
acumulen un gran recorregut amb els 
instruments tradicionals d’Euskal Herria i s’han 
servit d’aquesta experiència per oferir concerts 

pvc com a baix, o diferents instruments bascos 
com la trikitixa, la alboka, el txistu i la txalaparta 
processada, o la txalaparta de fusta o pedra amb 
bidons de plàstic.

Sala 3 Tete Montoliu de l’Auditori de Barcelona, 
a les 21h.
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Sidoku d’instruments
Si ja sabeu com funciona un sudoku però els 
números us espanten una mica, proveu amb 
aquest sidoku d’instruments.
A cada casella, un instrument diferent de la 
família del vent metall. Els coneixeu tots, no? 
(... si no, pregunteu-li al Pepe!)

Laberint musical

Les dues corxeres que teniu a dalt 
s’han caigut de la partitura.
Podeu ajudar-les a tornar al 
paper?
Alerta! no desafineu pel camí... i 
completeu la cançó.

7 diferències
Als nostres profes, el Cento 
i el Ruben, els han sortit uns 
imitadors. Però no els han pogut 
copiar del tot bé...
Trobeu les 7 diferències!

Passatempos


