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Editorial
Un cop més, l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i l’Esquirol us presentem un nou número de la nostra revista.
En aquesta publicació hi trobareu notícies, activitats de l’escola, recomanacions, artices pedagògics, passatemps i altres coses que esperem que siguin el vostre interès i que nosaltres preparem amb molt d’afecte.
Hem centrat el tema d’aquest número en les activitats i novetats que l’Escola de Música està portant a terme, així ja
les podeu conèixer.
Entre els articles i notícies podeu trobar els nous stage i l’enregistrament d’un CD per part dels grups instrumentals i
vocals de l’escola.
Per altra banda, us volem informar de les incorporacions a l’equip docent: la Montse Colomé (Violoncel), l’Eli Pujol
(Piano i Musicoteràpia) i en Dani Medina (Piano, Música i Moviment i Roda d’Instruments).
Finalment volem compartir la nostra alegria pel gran augment d’alumnes que hi ha hagut aquest curs a l’Escola de
Música, ja som 130!
Fins ben aviat.

Notícies
1, 2, 3... Stage!

El curs 2010-11 l’Escola
Municipal de Música de
Roda de Ter i l’Esquirol ha
iniciat un nou projecte dirigit a tots els alumnes de
l’escola que ja toquen un
instrument. Es tracta de
l’1, 2, 3 ...Stage! una proposta per assentar formacions específiques en el si
del centre i que alhora és
obert a tots aquells nens i
nenes, joves, pares i mares
que toquin un instrument i
que vulguin formar part de
la orquestra de corda, de

l’orquestra de guitarres, de profunditzar en el coneixla banda/ xaranga o del cor ement de l’instrument a
de joves.
més de poder consolidar un
repertori per tenir la possiUn dissabte de cada mes
bilitat de fer concerts al llarg
s’organitza un stage a
de l’any amb conjunts amb
l’Escola de Música a Roda
els que no havien participat
i a l’Escola de Primària “El
fins el moment.
Cabrerès” de l’Esquirol [ un
mes a cada centre] i es tre- Aquest curs, a més,
balla per grans conjunts. Tot aquestes noves formacions
i que els alumnes de l’EM participaran del projecte
ja tenen l’hàbit de tocar en anual de l’Escola Municiconjunts, aquests els donen pal de Música enregistrant
un altre visió d’aquest tre- un dels temes treballats al
ball. El repertori és específic llarg de l’any. Així, a banda
i comencen a conèixer com dels concerts i de formar
funcionen les formacions part d’algunes celebracions
més habituals dels seus in- municipals, tots els alumnes
struments. El fet de que du- tindran l’oportunitat de grarant l’any ja es treballi molt var ja no només amb els
en aquesta línia, permet conjunts habituals del cenque els nens i nenes i els tre sinó que a més, amb els
joves desenvolupin noves grups específics de cada inmaneres de comprendre strument.
el treball en conjunt alhora
La idea d’aquest nou proque assimilin molt bé tot el
jecte, que està tenint molt
treballat a priori.
bona rebuda, és que es
El fet de comptar amb pugui consolidar i que les
aquestes formacions per- formacions que s’han creat
metrà als alumnes poder arribin a tenir un molt bon

nivell musical, de manera que l’experiència dels
alumnes sigui molt positiva. A més, els alumnes
faran créixer les formacions, ja que tots els nens
i nenes, de tots els nivells
formen part del mateix
conjunt, així creix la possibilitat de que aquestes formacions tinguin molt pes
en l’aprenentatge dels nens
i nenes i joves de l’Escola.
Cal remarcar que les formacions són obertes i que encara hi ha places en el cor
de joves, en la orquestra
de corda, en la orquestra
de guitarres i a la banda/
xaranga [vents i percussió].
Tots aquells que tingueu
ganes de conèixer d’aprop
aquests conjunts, que tingueu ganes de tocar i de
fer concerts i aquells que
vulgueu tenir l’experiència
d’enregistrar un CD amb
repertoris variats, de tots
els estils i adaptats al nivell
de cada participant, encara
hi sou a temps!
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Santa Cecília a les escoles bressol
història, diferents habitants del bosc comparteixen les seves
cançons amb en Pau
i l’ajuden en la seva
recerca.

El 22 de novembre és
un dia ben especial
per tots els músics.
Enguany, per celebrar
la diada de la nostra
patrona Santa Cecília, els professors de
l’Escola Municipal de
Música “El Faristol”
vam voler acostar la
música i la fantasia
als més petits, visitant les escoles bressol de Roda de Ter i
de l’Esquirol.
En Pau i el Bolet és el
títol del conte musical que els professors de l’escola van
explicar als nens i als seus familiars. Creat expressament
per l’ocasió, el conte explica la història d’en Pau, un nen
del poble que un dia surt d’excursió pel bosc. Mentre
passeja, comença a sentir una melodia molt bonica, de
procedència misteriosa. En Pau és molt eixerit i curiós,
i decideix esbrinar d’on ve aquella cançó. Al llarg de la

El públic de les llars
d’infants es va mostrar molt participatiu
amb les cançons del
conte, un repertori
format per cançons
populars catalanes.
Els professors de l’Escola així com les educadores de les llars
d’infants van valorar positivament l’experiència.
Està previst poder fer noves col·laboracions amb les escoles bressol d’ambdós pobles, d’una durada superior,
que permetessin encara una major interacció entre els
nens, els seus familiars, el personal docent i els professors de l’Escola.

Les escoles de Roda canten El Poble
El passat 13 de novembre els alumnes de 5è i 6è de primària (uns 120 alumnes) de les escoles Roda i Mare de
Déu del sòl del Pont van interpretar al pavelló municipal
i acompanyats d’un conjunt instrumental integrat per
professors i professores de l’Escola Municipal de Música
“El Faristol” la Cantata El Poble, amb llibret de Miquel
Martí i Pol i música de Xavier Baurier. El projecte s’inicia el curs 2009-2010 i es desenvolupa en diferents fases d’actuació: sessions de treball del material de suport
creat expressament des de l’escola de Música, treball
dels mestres de música de les escoles de primària a la
seva aula, assajos amb el professorat de cor de l’Escola
de música i concert final.
Els diferents agents convidats i participants a l’acte (regidories d’educació i cultura, personal docent dels centres, equips directius, tècnics...etc) coincideixen en que
tant per la qualitat i com per la implicació personal i
col•lectiva generats, aquest projecte s’ha convertit en
una vivència musical important i inoblidable per a tots
i totes.
La valoració general que fem des de l’Escola de Música
és molt positiva sobretot perquè ens ha permès iniciar
un treball conjunt entre els/les mestres ceips i els professors/es escoles de música creant i desenvolupant un
projecte comú amb els nens de les dues escoles amb un

molt bon resultat. Cal destacar també l’esforç ecomòmic
per part de l’Ajuntament en la sonorització i il•luminació,
dos aspectes molt importants en actes d’aquestes característiques; també, la implicació i esforç de la brigada municipal per fer possible que tot estigués a punt.
Ha estat molt interessant haver tingut l’oportunitat de
col•laborar amb el compositor de la música i la filla del
poeta, fent del concert un acte molt emotiu.
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Gravem un CD

Un Concert d’Hivern

Com cada any l’Escola Municipal de Música el Faristol treballa
amb un objectiu pel final de curs. El del curs passat va ser l’Òpera, a la representació de la qual ja es va poder veure la magnitud
de l’Escola, el treball dels seus alumnes i professors, i -sens dubte- l’obra final representada.

Enguany treballem als stages amb les grans formacions de l’Escola. Amb aquesta previsió de trobades, vam considerar que el mes de desembre ja
tenia moltes activitats pels alumnes i vam decidir
canviar l’habitual concert de Nadal per un concert
d’hivern, que es va celebrar a la Cooperativa de
l’Esquirol el passat dissabte 22 de gener.

Aquest any s’aposta per ampliar el nombre de formacions fins
ara existents a l’escola començant a construïr els ciments de
l’Orquestra de Corda, la Xaranga i l’Orquestra de Guitarres. És
per això que s’ha pensat que seria un bon record fer una fotografia a la música que s’ha fet a l’escola en un punt on aquesta
està creixent amb la incorporació de les grans formacions.
És per això que es vol presentar un CD recopilatori on quedi
plasmada tota la música que s’està fent a l’Escola de Música, per
poder gaudir-ne i mostrar-la a tots aquells que vulguin.
Es seguirà treballant, doncs, per aconseguir que el resultat sigui
del gust de tots i per tal que es pugui gaudir amb plenitud de tot
el gran treball que estan realitzant els membres integrants de
l’Escola el Faristol.

Amb el mateix fred que al desembre, vam poder
escoltar els alumnes de sempre i les noves incorporacions que integren l’Escola: cambres, combos, sensibilitzacions, conjunts i cors.
A més, vam comptar amb l’orquestra de corda, el
cor jove, el cor d’adults “Boira blava” i la xaranga,
que per primera vegada ens va acompanyar en un
passacarrers des de l’Ajuntament fins la Coope.
Amb gran èxit de públic, vam celebrar amb música
els dies més freds de l’hivern!

S’obre el Teatre Eliseu
El passat diumenge 27 de febrer es va inaugurar a Roda de Ter un equipament molt esperat i del que l’Escola de Música
en podrà gaudir de manera especial: el Teatre Eliseu.
Des de les Regidories d’Educació i de Cultura de l’Ajuntament de Roda, es va demanar a l’Escola Municipal de Música
que participés activament a l’acte amb la repetició de la Cantata El Poble, estrenada el passat 13 de novembre dins el
marc de les jornades “Miquel Martí i Pol”, al pavelló municipal.
A la una del migdia estava previst l’inici de l’acte, amb la interpretació de la cantata El Poble. Aquesta obra, amb text de
Miquel Martí i Pol i música de Xavier Baurier amb l’adaptació de Gina Miserachs, va estar precedida pels parlaments del
senyor Antoni Llach, alcalde de Roda de Ter; de la senyora Cesca Costa, regidora de Cultura, i del senyor Antoni Fogué,
president de la Diputació de Barcelona.
Estem molt contents del resultat i volem agrair la bona feina feta per tots els que ho van fer possible: les gairebé 60
veus dels alumnes del CEIP Mare de Déu del Sol del Pont i del CEIP Roda, la feina de preparació de les seves mestres de
música, la narració de Mariàngels Martí i l’acompanyament instrumental d’un grup de professors de l’Escola de Música
i del mateix Xavier Baurier.
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El dimarts és el meu dia preferit
per Eli Pujol

Encara que avui no ha tingut un bon matí a l’escola, el
dimarts és el dia preferit d’en Dídac. Després de les classes va cap a l’escola de música: té classe de piano.
Entra amb un somriure a l’aula, com sempre, content de
retrobar-se amb els companys, els espera una hora de
música per davant… li ha anat bé poder explicar al profe
el que li ha passat a l’escola quan li ho ha preguntat.
Després de col•locar els gomets verds corresponents al
calendari d’organització de l’estudi personal, s’adona
que trobar la posició correcta amb l’instrument li costarà
una mica més que altres dies, potser perquè està nerviós… però com que no comencen a tocar fins que tots
l’han trobada, observant-se els uns als altres, no ha acabat la classe amb gens de mal d’esquena. Sort que els
seus companys han conegut amb una sola mirada que
avui hauran de tenir més paciència amb en Dídac.
Han començat amb un exercici rítmic a la zona de movi-

ment. A en Dídac li agrada molt preparar les peces
d’aquesta manera, nota que quan després van al piano,
ja té la cançó al cap i quasi no s’ha d’esforçar gens en
desxifrar la partitura.
La cançó és molt bonica. En Dídac torna a somriure quan
el professor li demana que repetixi el seu fragment, mentre diu als altres companys que es fixin bé en com fa els
finals de frase. Després ha passat quasi el mateix amb la
Laia: a en Dídac li ha anat molt bé veure com posa la seva
mà –que és força petita com la seva- en aquell tros més
difícil. Quan havien de tocar tots els fragments seguits la
Sara s’ha perdut i la cançó s’ha aturat, però només amb
un petit exercici per reforçar la regularitat de la pulsació
n’hi ha hagut prou per solucionar-ho entre tots.

S’acosta el concert de final de curs, i tots han anat aprenent a tocar el piano a partir d’un mateix repertori en
comú. En Pau els diu que avui han de decidir entre tots
com es repartiran les cançons. Gairebé en totes les peces està molt clar qui les ha de tocar, la discussió és breu:
tots coneixen molt bé els punts dèbils i les habilitats de
cadascú i parteixen d’aquesta informació per organitzarse. Només hi ha hagut una mica de polèmica a l’hora de
pensar el repertori de la Laia, ja que no coincidia el que
els companys creien que ella tocaria molt bé i el que
ella tenia ganes de tocar. El professor ha aprofitat per
preguntar-los si creuen que és preferible tocar les cançons que millor els surten a cadascú o les que més els
agraden. En Pau aprofita totes les oportunitats per ferlos reflexionar! Finalment han arribat a un acord, sense
necessitat d’intervenció del professor.
Han fet un primer assaig del concert amb el repertori escollit. Mentre tocava en Dídac, la Laia era l’encarregada
de fixar-se en la posició dels canells, mentre que la
Sara havia d’estar atenta als detalls de la partitura, per
avisar-lo després de tot el que hagués passat. Tots s’han
aplaudit, després d’escoltar amb molta atenció als seus
companys, mentre feien la tasca que tenien assignada.
Cap al final de la classe han avançat una mica la composició que estan fent des del mes passat. Van començar escrivint un poema entre tots a partir d’una idea
que els va donar en Pau. Tan bon punt van decidir que el
donaven per acabat, van començar a dedicar-hi una estona a cada classe per anar-hi posant música. En Dídac
està content perquè els està quedant molt bé: La Sara
es va inventar una idea genial per representar un dels
elements, i mentre ho toca, ell posa el pedal i queda
molt bé! Mentrestant en Pau, com que destaca des del
punt de vista tècnic, pot ser molt àgil amb els dits i fa un
efecte molt bonic al registre agut de l’instrument.
Al vespre, després de sopar, en Dídac decideix que
abans d’anar a dormir farà un dibuix sobre l’escenari de
la composició, mentre en Pau penja al moodle els materials de la classe i els comentaris sobre la feina que han
de fer per la propera classe, i escriu un correu electrònic
als pares dels alumnes per recordar-los que consultin
aquesta informació, així com l’horari del concert de final de curs.
Amb el dibuix damunt la taula d’estudi, en Dídac somriu
content de formar part d’un grup ric per la seva diversitat de perfils, sempre respectuosos els uns amb els altres, i plens de creativitat i d’amor per la música! Pensa
que tenen molta sort de tenir un professor com en Pau,
i quan s’adorm, somia amb el poema de la classe de
piano.
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Receptes, que no fórmules!
per Dani Medina

“En educació no hi ha receptes!” Aquesta és una frase
que se sent força quan es parla de d’educació. L’he sentida, sovint, el primer dia de classe de pedagogia i l’he
llegida a molts pròlegs de llibres. Aquesta frase serveix
per avisar als alumnes o els lectors del què no trobaran.
Aquesta sentència es converteix gairebé en un axioma,
en un principi elemental de qualsevol apropament a la
pedagogia. Diuen “no espereu trobar receptes aquí”,
com si no estigués ben vist demanar-ne, com si, en ferho, volguessis “copiar” allò que fan els altres, com si no
fóssis creatiu o no sabessis inventar res nou!
Em proposo, doncs, reivindicar les receptes en l’educació,
com en el món de la cuina en el que els sabers circulen
de boca en boca. Sabers que parteixen de l’experiència
concreta de qui cuina i que es desplacen a través dels
relats de les pràctiques culinàries. Per què no, també, fer
circular d’aquesta manera els sabers de mestres i professors i posar-los a disposició de qui busca una recepta?

la cuina la meva mare és diferent. No hi ha original i
còpia i l’autoria es relativa. En algun lloc he llegit que
un llibre no és de qui l’escriu sinó de qui el llegeix. El
mateix passa amb les receptes.
Quan oblidem la vessant creativa d’una recepta la
convertim en una fórmula, obviem la possibilitat que
ens ofereix d’innovar, d’adaptar-nos a nous contextos,
d’incorporar altres elements no previstos i acabem
convertint-la en una repetició estàtica de procediments fixats.
Aquesta divertida història que em van explicar una vegada posa en evidència com d’estèrils es poden tornar
les receptes quan es confonen amb les fórmules, quan
s’oblida el context i no es deixa espai ni a l’imprevist ni
a la creativitat:

Les receptes s’associen a la gastronomia i tothom sap
que no hi ha una sola manera de fer un plat. La mateixa
recepta d’un pastís, depenent de qui el fa i com el fa,
pren un gust o un altre, té una mida o una altra, una textura o una altra... sempre és diferent! Un pessic de sal o
un rajolí d’oli no és una mesura exacta, mitja hora al meu
forn (que només escalfa per sota) no és la mitja hora del
forn elèctric del meu veí, sinó tinc un ingredient concret
n’hi afegeixo un altre. Les receptes són canviants i es fan
pròpies de cadascú en el moment en que es posen en
pràctica. És com s’aprèn a cuinar, partint d’una recepta
que ens han explicat i fent-nos-la nostra. Per què no ferho també amb l’educació?
Quan rebutgem les receptes, el seu lloc sovint és ocupat per les fórmules. A diferència de les primeres, les
fórmules són fixes i tancades, busquen reproduir exactament teories, sense tenir en compte un context concret.
Les fórmules són universals, en canvi, les receptes són
pròpies de cada cuiner; les primeres són teòriques i les
segones pràctiques.
Com passa amb la cuina, les receptes no són inamovibles,
estan obertes, ens arriben de l’experiència de cadascú,
de pràctiques concretes i es posen a disposició de nous
contextos, de noves situacions. Les receptes testimonien
un saber que parteix de la pràctica i al circular entre les
persones deixen sempre espai a la pròpia creativitat de
cada cuiner, a la improvisació, a noves proves que potser
esdevindran noves receptes.
Les fórmules, en canvi, són abstractes, no estan vives, es
limiten a la repetició sense deixar espai a la creativitat de
cadascú. La recepta de l’escudella de la meva àvia, quan

Una mare ensenya a la seva filla petita a fer pa. Li diu
quins ingredients posa a la pasta, com s’ha d’amassar
i com donar-li forma... al final de tot, abans d’anar al
forn, cal tallar les puntes a la barra. La filla, tota estranyada pregunta perquè se li tallen les puntes i la mare
respon que així ho feina la seva mare i així ho havia
après. La nena no dubta en preguntar a l’àvia com fa
ella el pa i, per sorpresa, torna a sentir la mateixa recepta acabant amb les puntes de la barra tallades. La
néta també pregunta a l’àvia perquè talla les puntes de
la barra i l’àvia respon que la seva mare li va ensenyar
així.
Per sort, la besàvia encara és viva i la nena corre a preguntar-li la recepta del pa. Quan pregunta perquè es
tallen les puntes del pa, la besàvia respon que ella ho
feia així perquè el seu forn era massa petit i d’aquesta
manera hi cabia millor tot el pa.
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A diferència de la mare i l’àvia, la filla és qui té la voluntat d’anar més enllà de la recepta, la interroga, la posa en dubte
per arribar-ne al fons. El que la mare i l’àvia expliquen ja no són les receptes, són la fórmula que elles tenen per fer el
pa. Fórmula que no respon una necessitat aparent, sinó a una tradició determinada.
La recepta amb el seu context i punt de partida ve de la besàvia, que fa veure a la neta que les receptes no son fórmules
tancades. No sé si s’entén massa aquesta frase...
Philip Meirieu, en la seva Carta a un joven professor descriu amb una mirada optimista els nous professors:
“detrás de la típica petición de recetas, [está] la preocupación por comprender lo que está en juego
en lo más íntimo del acto de enseñar”.
I és aquest buscar receptes el que forma l’aprenentatge, anar més enllà de la simple reproducció i indagar en l’essència
de tots els ingredients que es fem servir. Fer circular receptes entre professors significa posar-nos en disposició de compatir sabers i experiències en primera persona. En definitiva, per donar i deixar-nos donar amb el saber fer més singular
de les pràctiques educatives de cadascú.

Acabaré amb les paraules plenes d’ironia de la pedagoga Roser Batlle, paraules que em provoquen rialla i complicitat:
“En educació no hi ha receptes! (...) Això de l’educació ha de ser una filigrana artesanal i complicadíssima, on no hi valen fórmules estandarditzades que simplifiquin la feina. Quedaríem malament si
qüestionéssim aquest axioma. Per a alguns quedaríem com “marujas”, passant-nos les receptes de
gaspatxo: tot plegat massa prosaic i simplista. Per a d’altres, quedaríem com a conductistes, que és
un pecat dels grossos: sempre buscant la resposta mecànica, sense anar a les causes profundes, bla,
bla... (...) Però resulta que la pròpia experiència desmenteix tossudament teories tan elevades. Sí
que n’hi ha, de receptes. I moltes funcionen la mar de bé. El que no hi ha és una sola recepta, així,
en singular. (...) Hi ha receptes a punta pala, el que passa és que no totes funcionen per a tothom.
Per això precisament ens les hem de passar! Sense més històries. Sabent que el que a tu et funciona
potser a mi no em funcionarà. Com les receptes del gaspatxo. Jo li poso poma” .
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L’entrevista
Montse Colomé
Profe de violoncel, música de cambra i conjunt
Quan vas començar a estudiar cello?
Vaig començar a estudiar cello als 7
anys. Els reis em vam portar “el violoncelet” que tant havia demanat. Quant
tenia 4 anys la meva mare va començar a estudiar cello i jo em vaig enamorar del so, però en aquell temps
era molt estrany i molt car d’importar
trobar cellos més petits dels d’¼, així
que vaig haver de tocar el violi durant
3 llargs anys fins que vaig créixer prou
per arribar (estirant molt els dits!) a
les distàncies del cello!
Vas néixer en una família de músics?
Sí, el meu pare és professor del Conservatori de Sabadell, i el meu germà
ja tocava el violí quan jo vaig néixer.
Així que la música ha estat al meu
voltant des d’abans de néixer.
Quin és el teu instrument preferit? I
l’intèrpret?
Ara? La viola de gamba! i Jordi Savall
el meu ídol. Però cada cop que sortia
una orquestra per televisió i enfocaven a les trompes… saltava cridant:
“la trompa, trompa…” sort que no era
l’època del Xin-xan!
Quina és la cosa més curiosa que t’ha
passat mentre tocaves en un concert?
Doncs mira, l’any passat mentre estàvem tocant una opera de Cavalli
al fossat del teatre de l’òpera de
l’Academy, un dels cantants havia de
llençar una fletxa al aire representant
Cupido… però aquest cop la punteria
va anar escassa, va volar per sobre
meu i va anar a parar just al costat del
meu company. Quin ensurt!
Estàs casada?
Sí, em vaig casar el maig passat en una
sala de concerts a Londres i després
vam celebrar-ho en un Pub. Molt
senzill. Va ser molt bonic tenir tota la
família allà encara que una mica més i
no arriben a temps! ja que havien tancat els espais aeris durant les dues setmanes abans del casament per culpa
de cendra volcànica!

Quins són els teus interessos a part
de la música?
M’agrada molt la restauració de
mobles antics així com el disseny de
vestits d’època. El meu gran somni seria poder ser dissenyadora de moda
i anar de Tours amb les companyies
d’òpera. Tot i que ara vaig de Tours
igual però tocant…
Així que vols ser dissenyadora de
moda?
Sí mira, tots tenim una fantasia o altra. A mi m’agrada poder crear coses que puc tocar i mirar. La música
em produeix una satisfacció en el
lloc i el moment però un cop passat
el concert… no queda res material.
Amb artesania pots tenir un resultat
material al que pots regalar o mirar
o tirar si no t’agrada. Tots hem volgut tirar el nostre instrument per la
finestra en algun moment o altre de
frustració però valen massa diners.. si
no m’agrada la corbata o la camisa o
el barret que he fet puc riure i tirar-lo
per la finestra!
On et veus d’aquí a 5 anys?
M’agradaria poder crear el meu propi
grup de música antiga amb el meu
marit i poder compaginar la meva

vida personal amb la professional.
No sé ben bé a quin país anirem a
parar però aquesta és precisament
la màgia de l’imprevist!
Perquè t’agrada ensenyar?
La música m’ha permès expressar les meves emocions quan no
hi havia paraules, m’ha ensenyat a
compartir , tolerar, respectar , m’ha
donat molts moments de felicitat i
molts d’inquietuds. M’ha permès
viatjar, descobrir un país, una cultura i una llengua nova. He tingut la
sort de créixer envoltada de música. I si puc transmetre els meus coneixements a una nova generació
i fer que els meus alumnes puguin
compartir, descobrir, expressar-se i
potser tenir un moment ‘màgic’ en
aquesta societat plena de pressió
per l’èxit, ja estaré contenta!
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Cartellera
Fitxa tècnica
Títol de la pel·lícula:
Eroica (2003)
Director:
Simon Cellan Jones
On veure-la:
podeu trobar-la al you
tube.

Sinopsi
El títol d’aquesta pel•lícula documental fa referència a la Tercera Simfonia de Beethoven, inicialment dedicada a Napoleó i coneguda com a Simfonia Eroica.
La televisió britànica BBC va produir-la per celebrar el 200 aniversari de l’estrena. Així, ens porta
al juny de 1804, al palau del príncep Lobkowitz, on
Beethoven dirigeix per primer cop la partitura.
A més d’explicar què té d’especial aquesta obra,
a través de les imatges podem tafanejar una mica
en la vida privada del compositor, veiem qui li roba
el cor i què en diuen d’ell altres músics com Haydn
o Ries, el seu secretari.
Una pel·lícula amb molts tocs d’humor (no us perdeu l’inici!) i músics de veritat interpretant la peça
amb els instruments del temps de Beethoven.

Recursos
a la Xarxa
que porta a terme el Cento Carbó, profe de percussió de l’Escola, treballa en el disseny d’un parell
d’instruments del gamelan.
No sabeu què és un gamelan? És l’orquestra tradicional
de l’illa de Bali (Indonèsia). Alguns de vosaltres, ja heu
tingut l’oportunitat d’escoltar els nostres instruments i,
a més, aprendre a tocar-los durant la Setmana cultural.
Per als que us ho heu perdut, podeu conèixer els diferents integrants d’aquest conjunt a través d’aquesta
pàgina:
www.cite-musique.fr/gamelan/shock.html

Enguany participem novament al concurs Clau de so del
Museu de la Música de Barcelona.

És un joc que ofereix el museu de la música de París,
Cité de la musique, on podeu interactuar amb els diferents tipus de gamelan i els seus instruments, podeu
veure les decoracions i posar-vos a tocar en qualsevol
moment.

Per a aquesta ocasió, el Taller de construcció d’instruments

Què ho passeu bé!

Gamelan mecànique de la Cité de la Musique
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Passa - Tempos
Sudoku Musical
Uneix els Punts

Les 7 Diferències
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