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editorial nous reptes, nous engranatges

Montse Anguera

Arribem un any més a final de curs, un any en que el context econòmic i social ha patit molts canvis
i les retallades als serveis que es preseten a la ciutadania han estat a l’ordre del dia. Vam començar
el curs amb una retallada de la subvenció que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya a les Escoles Municipals de Música que passava de 600€ anuals per alumne a 460€,
retallada que es va aplicar amb caràcter retroactiu al curs 10-11. El curs 11-12, l’import d’aquesta
subvenció s’ha tornat a retallar a la meitat, passant a ser de 230€. De cara al curs vinent la incertesa
és total i absoluta... es parla de que es reduirà a 110€ o fins i tot es plateja eliminar-la del tot. Aquestes mesures de contenció de la despesa pública faran que tot el cost del servei d’escola de música
recaigui sobre els Ajuntaments i els usuaris.
Creiem que com a col·lectiu (usuaris i professors) hem de defensar la necessitat de preservar el
suport que les administracions han estat concedint a les Escoles Municipals de Música durant els
últims anys. I hem de fer-ho perquè són un patrimoni pel país que ha costat molts esforços construir
i una eina poderosa, insustituible i eficient, de valor educatiu, cultural i social.

“

la pràctica musical aporta valors
afegits que a l’educació que
difícilment podríem
trobar juntes en una altra
activitat

La importància de la tasca
que es fa a les escoles
de música rau en el

fet que la seva
incidència
va
molt més enllà de
l’àmbit purament
artístic. La pràctica de la música és un element que contribueix al
benestar de les persones, a la seva felicitat individual i a la seva
capacitat de desenvolupar-se, expressar-se i comunicar-se. A més,
la pràctica musical aporta uns valors afegits a la educació d’infants
i joves que difícilment podríem trobar juntes en una altra activitat:
- Interrelació social i sentiment de pertinença al grup
- Desenvolupament de les emocions
- Desenvolupament integral del llenguatge expressiu
- Desenvolupament de les destreses motrius
- Estímul de la imaginació
- Treball de l’organització espacial
- Millora de capacitats de la intel·ligència
Venen temps difícils per l’educació musical pública i caldrà estar ben units i remar tots alhora (claustre de professors, equip directiu, responsables polítics dels Ajuntaments de Roda i l’Esquirol i, per
descomptat, usuaris) per evitar que aquesta xaraxa d’escoles de música disgregades pel territori
i adaptades a les peculiaritats de cada context es vegi escapçada. Però tot i les circumstàncies
adverses i el moment fràgil que vivm, els professors i professores de l’Escola Municipal de Múscia
tenim l’energia per continuar construïnt i alimentant aquest projecte. Més que mai, doncs, necessitem unir els esforços i anar tots a la una!
Bones vacances a tothom i moltes gràcies per fer possible aquest El Faristol!
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en directe: la música dels nostres pares i mares

Laia Sellarès i Dani Medina

Aquest curs, com bé sabeu, el projecte anual de l’Escola de Música ha sigut la creació d’un programa de ràdio basat en la
música que agrada o que ha sigut especial pels pares i mares de tots els membres de l’escola, alumnes i professors. A la
última revista ja en començàveu a tenir notícies. Un cop acabat el curs i després de veure l’espectacte que us vam oferir
el passat 16 de juny, us resoldrem algun altre enigma, però no tots!
Tot va començar ara fa un any, quan l’equip de professors planificava el curs i començava a dissenyar el projecte anual.
Després de moltes pujes d’idees, la idea d’un programa de ràdio en directe i tot un curs d’investigació i recerca al voltant
de la música que escolten els nostres pares i mares es va convertir en el punt de partida per començar el nou curs. El
setembre ens posavem mans a l’obra! Per començar vam fer una enquesta en la que cada pare o mare ens escrivia quina
cançó és la que més li agradava, explicant-nos el motiu i si voldrien col·laborar en l’espectacle final d’alguna manera o
altra: musicalment, en la producció o en l’organització.

Fotos: Montse Anguera

Durant la setmana cultural, els amics de Ràdio Cabrerès (concretament en Roger Vallès) ens van fer un taller de ràdio,
explicant-nos què era bàsic per fer un programa de ràdio, com es repartien les tasques i en el seu cas, com emetien a
través d’internet. Mentrastant, la comissió del projecte, feia el buidatge de les enquestes, veient quins eren els títols més
escollits o quins temes eren els més especials i apropiats perquè els poguessin interpretar els nostres alumnes. Un cop
triat els temes i arribats a les vacances de Nadal, els professors i professores ja podien començar a arranjar, triar veus
i adaptar la música al nivell de cada conjunt. Agrupant conjunts instrumentals i vocals vam començar a veure com es
desenvoluparia el programa i quins serien els interludis entre cançó i cançó. Els grups de llenguatge i arranjaments van
crear i arranjar la sintonia, els anuncis i els jingles del programa. Per la confecció del guió del programa vam poder comptar amb la Montse de Ràdio Roda, que ens va ajudar a fer el guió i ens va assessorar en altres aspectes com les seccions.

Foto: Montse Anguera

Finalment, un grup de pares i mares amb moltes ganes de treballar i participar van muntar l’exposició: del tocadiscos a
l’mp3: tot un museu de discos, gramòfons, ràdios, andròmines i fins i tot una ciutat musical de playmobil!
Acabat el curs i el projecte final, ja ens ronden noves idees... Si vosaltres també en teniu s’accepten propostes!
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reportatgemúsica per crear comunitat

Laia Serra

El projecte 4 Cordes és la demostració que la
música va molt més enllà del plaer personal de
l’oient o de l’habilitat del músic per llegir i interpretar una partitura. La música és una gran
eina educativa, i fins i tot és capaç de construir
comunitat, sentiments de pertinença i de cohesió, especialment en col·lectius de risc. 4 Cordes és un projecte nascut ara fa tres anys en
el sí de l’Escola Municipal de Música de Mataró
(EMMM), dins de l’àrea de música i comunitat. El
seu objectiu és oferir nous recursos per abordar
les realitats de l’entorn dels nens i nenes de 3r, 4t
i 5è de Primària del CEIP Germanes Bertomeu.
Com fer-ho? Doncs a través de l’aprenentatge
artístic. Els alumnes que hi prenen part desenvolupen habilitats instrumentals a través de
dos instruments de corda, el violí i el violoncel.
Però la iniciativa no es queda pas en aprendre
a tocar aquests instruments, cosa que es podria realitzar en qualsevol escola de música. 4
Cordes vetlla pel desenvolupament de competències socials, comunicatives i relacionals dels
alumnes que hi participen. El projecte, després
d’aquests tres anys, ha pres tal magnitud que ha
aconseguit inscriure’s en una iniciativa europea
com és el Comenius. I l’Auditori de Barcelona ha
decidit adoptar-lo dins del projecte ‘Et toca a tu’.

estranger. El Germanes Bertomeu és considerat
un Centre d’Atenció educativa preferent (CAEP),
una qualificació que reben els centres l’alumnat
dels quals es consideren que tenen especials
dificultats per assolir els objectius generals de
l’educació bàsica a causa de les seves condicions socials i culturals. El projecte parteix de la
capacitació tècnica de nenes i nens de 3r i 4rt de
primària, que aprenen tocar el violí i el violoncel
durant l’horari lectiu. Però la iniciativa no es queda aquí. “Anem més enllà de la qüestió purament
instrumental i musical, ja que també actuem en
matèries com la comunicació, la relació amb
l’entorn i les famílies, des d’una perspectiva educativa global”, diu Serra. 4 Cordes forma part del
que es coneix com a “música i comunitat”, una
disciplina educativa que prové principalment
dels països anglosaxons i que s’està aplicant
amb èxit des de fa més de 30 anys. “S’utilitza
la música per educar en valors, per crear una
identitat col·lectiva i construir relacions entre la
comunitat”, afirma la coordinadora, que defensa

“

El projecte 4 Cordes Mataró,
sorgit de la col·laboració entre
l’escola Germanes Bertomeu i
l’Escola Municipal de Música, atreu
l’atenció de l’Auditori de Barcelona
i de programes educatius europeus

Des de l’Escola Municipal de Música i l’IME es
va fer un diagnòstic que va considerar que Germanes Bertomeu, per les seves característiques,
era l’escola que podia abraçar aquest projecte
d’una manera més àmplia i global, en una fase
iniciàtica del projecte. Es tracta d’una escola
situada al barri de Rocafonda, amb una realitat Foto: Laia Serra
social complexa i un alt índex d’alumnat d’origen (continua a la pàgina següent)
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que hi ha molts estudis “que validen i legitimen”
els efectes positius d’aquest tipus d’activitat.
El projecte 4 Cordes compta amb una orquestra pròpia, integrada actualment per una quinzena d’infants. L’objectiu, però, no és formar
una orquestra infantil ben afinada, sinó que
l’aprenentatge musical sigui per als infants un
vehicle de transformació de la seva realitat, involucrant directament a les famílies i a l’entorn del
projecte. Es vetlla tant pel desenvolupament de
les competències socials, comunicatives i relacionals dels infants, com per la creació d’espais
de cooperació amb les famílies i entitats del barri.

Foto: Laia Serra
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L’Auditori s’hi fixa
La dimensió social del projecte 4 cordes ha cridat l’atenció d’organismes importants, com ara
l’Auditori de Barcelona, que l’ha adoptat per al
seu projecte ‘Et toca a tu’. Durant el curs vinent
se celebrarà la segona edició d’aquesta iniciativa, que consisteix bàsicament en la preparació
d’un concert participatiu on els músics de l’OBC
(L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya) comparteixen escenari amb nens i
joves de barris socialment complicats. En la seva
estrena, hi van participar infants del Raval (Xamfrà)
i de Badalona Sud. Durant el curs vinent serà el
torn dels de Germanes Bertomeu. Sònia Gainza,
directora de L’Auditori Apropa -el departament de
responsabilitat social de l’organisme- considera
que el 4 Cordes “s’adhiu perfectament” a la filosofia del projecte. “Ens sembla molt interessant aliarnos amb entitats que ja treballen amb la música
com a eina de desenvolupament i integració social
als barris”, afegeix Gainza. A través d’Et toca a tu,
s’aconsegueix donar visibilitat a aquests projectes, i alhora s’ofereix l’oportunitat als infants que hi
prenen part de treballar amb músics professionals
en recintes com l’Auditori. “Per a l’orquestra també és una experiència molt positiva, agraeixen poder prendre part en iniciatives que vagin més enllà
de preparar el repertori per al concert del cap de
setmana”, assegura Gainza. De moment ja s’han
celebrat cinc reunions amb els agents implicats,
entre els quals hi figuren el popular compositor Albert Guinovart, que s’encarregarà de la peça musical, i de l’escriptora mataronina Lola Casas, que
amb el seu bagatge pedagògic ajudarà a estendre
l’experiència a tots els alumnes de l’escola Germanes Bertomeu, més enllà dels integrants del 4
Cordes. El 17 de maig de 2013 és la data escollida
per presentar a l’Auditori, en forma de concert, el
resultat de tot aquest treball.
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l’article l’educació artística, un dret fonamental

Ignasi Gómez, professor del departament de pedagogia de l’ESMUC
L’any 1998 la UNESCO va adoptar un Pla d’acció
que declarava l’educació, la pràctica de les arts
i la cultura, i el desenvolupament de la pròpia
identitat cultural com un dret fonamental de les
persones. Igualment, al 1989 les Nacions Unides establien com a un dret dels infants la participació plena en la vida cultural i artística, i el
gaudi d’oportunitats apropiades en condicions
d’igualtat.
Les escoles municipals de música i els altres
centres d’educació artística transformen aquests
drets fonamentals en realitats accessibles a una
gran part de la població. Són ben coneguts els
beneficis que la pràctica de la música aporta al
desenvolupament de la personalitat. La sensibilitat i l’expressió musicals permeten a cada individu conèixer-se a sí mateix i comprendre millor el
món que l’envolta. Fer música ens anima a relacionar-nos, a compartir l’impuls creatiu d’altres i
amb els altres. També incentiva la nostra aptitud
comunicativa i millora el comportament social
col·lectiu.
De la mateixa manera, la pràctica musical afavoreix el desenvolupament d’importants competències que ens són útils en contextos diferents
de la nostra vida: la concentració, la perseverança, la motivació, la creativitat, la capacitat expressiva, el comportament en societat, l’esperit
d’equip... La música, a més, uneix les persones
al voltant d’espais i tradicions culturals compartides, d’un patrimoni comú que identifica els pobles, accentua el sentit individual de pertinença
social i, sovint, també el de solidaritat més enllà
de les pròpies fronteres.

Foto: cedida

sic als països nòrdics i anglosaxons, o la jugendmusik als centreuropeus- comparteixen la missió
de familiaritzar amb la música a grans grups de
població, iniciar un gran nombre de persones
en l’exercici d’una activitat musical pràctica, i
acompanyar amb una formació i orientació adequades a aquells joves que volen abordar uns
estudis musicals de grau superior.
En els darrers cinquanta anys les escoles municipals de música de tot Europa han crescut fins
a arribar a un nombre que supera les sis mil, que
atén prop de cinc milions d’estudiants, i que han
evolucionat cap a models de centre més oberts,
dinàmics i compromesos amb l’entorn, en els
que la qualitat és la prioritat. La solidesa de les
estructures acadèmiques i curriculars, el desenvolupament i innovació continuats tant de l’oferta
formativa com de les estratègies pedagògiques,
així com el desenvolupament professional dels
docents han permès molt sovint assolir alts nivells d’eficàcia i eficiència.

“

Les escoles de música permeten experimentar
a Europa hi ha més de sis mil
la música d’una forma vital i asseguren el creixeEscoles de Música que atement de noves generacions que seran capaces
de mantenir la música viva en la seva multitud
nen a prop de cinc
de formes. Aquests centres representen una
milions d’estudiants
idea europea que, tot i haver-se desenvolupat a
partir de tradicions diverses -els conservatoris a
l’Europa llatina, la música escolar i la youth mu- (continua a la pàgina següent)
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Les escoles municipals de música de tot Europa han comptat, a més, amb el progressiu reconeixement dels responsables polítics competents, que han sabut valorar l’efecte de plusvàlua social i cultural que genera la seva tasca formativa i artística, i que les han entès com a equipaments educatius
i culturals de base al que tot ciutadà pot aspirar. A Catalunya, en particular, aquest reconeixement
ha estat evident al llarg dels darrers 20 anys, i ha servit perquè el nostre país recuperés, d’alguna
forma, la distància amb Europa en aquest àmbit, que tradicionalment ha estat abismal.
Malgrat la complexa conjuntura econòmica en la que ens movem, és del tot necessari garantir la
continuïtat de la tasca que realitzen escoles de música i centres de formació artística, doncs són les
institucions que garanteixen l’educació de qualitat i els espais de participació cultural de les perso-

Foto: cedida

obre els ulls espectacle amb la companya IRANiGAMI

Gina Miserachs

El passat 22 de juny a les 19:00 a Roda de Ter
hi va haver un espectacle ben inusual. Una unió
curiosa i ben interessant va arribar al Teatre Eliseu de mans del Grup de Cambra de Formació
Avançada de l’Escola de Música “El Faristol” i la
Cia. IRANiGAMI de Badalona. El Cor Jove també hi va participar obrint l’espectacle amb quatre
cançons d’estils ben diferents acompanyades
per en Dani Medina al piano.
La Cia. IRANiGAMI és una companyia escènica
juvenil (de 12 a 18 anys) que vol crear espectacles multidisciplinars, on les diferents
vessants de les arts escèniques es reuneixin
i fusionin per explicar un fet comú i concret.
En ella es realitza una tasca d’educació de
la veu i es treballa l’expressivitat del grup a
partir de la interrelació entre la música, la literatura, la dansa i el teatre sempre mantenint com a eix central la interpretació vocal
col∙lectiva.

la que s’ha realitzat una intensa recerca de la identitat personal i els aspectes que la van creant mica en
mica.
L’acompanyament instrumental de l’obra que estat a
càrrec del Grup de Cambra de Formació Avançada
de l’Escola de Música “El Faristol”.
L’experiència ha estat molt enriquidora per a totes les
formacions participants ja que han pogut veure i treballar amb agrupacions musicals o escèniques que
parteixen d’altres concepcions artístiques. Esprem
poder col·laborar conjuntament en altres ocasions.
Foto: Gina Miserachs

L’espectacle creat aquets curs ha sigut
“Obre els ulls”, L’obra és una creació pròpia
de les integrants de la companyia a partir de
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l’entrevista cento carbó, professor de percussió

Pepe Reche

se m’ha oblidat i sempre m’ha
acompanyat. Crec que fou la
xispa definitiva. Després van
arribar el djembé, els bongós,
unes baquetes i la història
continua...

Pepe: I d’on ve aquest accent teu?
Cento: Del sud, “dónde el sol
más calienta”.

I el teu nom qui te’l va posar?

Foto: Cedida

Àfrica o Amèrica? Afroamèrica

Endevina.... els meus pares!
El meu nom ve de Vicent i ja Bateria o batucada? Segons el
som uns quants en la família, pressupost! Jajaja. Prefereixo batuera necessari aires nous.
cada!
Hi-hat o crash? Hi-hat
I allà comença el teu interès Djembé o darbouka? Ambdós!
per la música?
Enamora’t o encanta’t? Enamora’t
Si, per València és bastant
fàcil trobar-te en un ambient Fort o fluix? Fort d’intencions...
musical i festiu i clar, la cabra
Gat o gos? Gos
tira pa’l monte.
Històric o heavy? Històric!
I quan t’endinses en el món de la percussió?

Què té que et transforma?
La ressonància simpàtica
dels tambors m’entra pel
cos, m’altera el sistema nerviós i comence a dançar i
oleeeeeeeee!!!

Què és el que més t’agrada
transmetre als teus alumnes
d’aquest món percudit?
La passió per la música, el
bon humor i el valor de creure
en el que fas.

Explica’ns un acudit de percussionistes!

Des de petit ja demanava bateria, tambors i qual- ¿Que es lo peor de un solo de batería? Que luego
sevol cosa sensible de ser percutida!
viene el solo de bajo......
Jo em vaig iniciar en la música instrumental a través del bombardí (tuba) i el meu mestre que era
molt bo em va ensenyar el ritme amb el cos i mai
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Aquest curs El Faristol s’ha posat les piles amb
les xarxes socials i la comunicació digital. A partir d’ara podeu seguir tota l’activitat de l’escola a
través del facebook i el bloc, que des de fa unes El proper curs 2012-13, l’EMM, amb la seva
setmanes té cara nova.
clara aposta per les noves tecnologies de
l’aprenentatge i la comunicació, enceta una nova
Des de http://www.escolaelfaristol.com po- interfície digital que complementarà tots els redreu seguir totes les activitats, cròniques, foto- cursos de l’aula a través d’aquesta plataforma
grafies i informacions rellevants qua afecten tant anomenada Moodle. Aquest, és un programari
a processos acadèmics com a activitats i altres que està basat en la idea de la pedagogia cons“pollastres”.
tructivista social, filosofia que radica en que el
coneixement es construeix i es crea en grup, de
Per subscriure-us al bloc només heu de posar el forma cooperativa.
vostre correu electrònic a l’espai que trobareu a
baix a la dreta, així podreu rebre les novetats del Durant aquest curs 2011-12, ja s’han fet diverbloc directament al correu electrònic.
ses proves pilot amb els alumnes de formació
avançada de l’escola, i després de l’èxit obtingut, hem decidit expandir-ho a la resta de la comunitat educativa. Si voleu fer una primera ullada a aquest entorn, ja es pot fer des del link que
trobareu al bloc de l’escola. Així doncs, el proper
curs, els vostres tutors us facilitaran un usuari i
una contrasenya per poguer accedir a totes les
assignatures que estigueu matriculats.

recursos a la xarxa incredibox
http://www.incredibox.com/en/#/application
Aquesta web és una aplicació online que permet a l’usuari crear un tema musical a partir de material
sonor existent (samplers). Incredibox és ofereix fins a vint samplers diferents classificats segons el
tipus de contingut: efectes, ritmes, melodies, cors i veus; tots ells combinables de qualsevol manera per construir una cançó. La forma d’introduir cada element musical és ben senzilla, tan sols
cal arrastrar de la part inferior el ritme o melodia que ens interessa i soltar-ho en el personatge que
apareix sense roba per “vestir-lo” musicalment, d’aquesta manera anem
creant diferents textures i ambients.
L’aplicació també ens permet fer algunes funcions de deejay bàsiques
així com gravar la nostra sessió en
directe.
Imatge: cedida

Atenció que enganxa!
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cartellera chico y rita

Toni Costa

Ambientada entre la Havana, París i Nova York als anys 40, Chico y Rita
es un homenatge al jazz llatí emergent en aquesta época. El llargmetratge
explica la història d’amor i desamor entre la cantant Rita Labelle i el
pianista Chico Valdés, que semblen trets directament de la lletra d’un
bolero! La banda sonora és molt recomanable, ja que compta amb obres
de Stravinsky, Bernstein i sobretot grans clàssics del jazz i música de Bebo
Valdés, a qui està dedicada la pel·lícula i, qui és en realitat, el personatge
principal.
Direcció: Javier Mariscal, Fernando Trueba y Tono Errando. País:
Coproducció Espanya i Regne Unit. Gènere: Animació i musical. Any: 2010

la recomanació guillem roma

Aquesta vegada la nostra recomanació va
per un músic de les nostres terres, en Guillem
Roma, i ens fa una especial il·lusió convidar-vos
a anar-lo a escoltar i endur-vos el seu disc a
casa. Va néixer el 1984 i ha viscut entre Manlleu, Cantonigròs, Barcelona, Ciutat de Mèxic
i l’Havana. Després de publicar el seu primer
treball discogràfic “Secret Place” (Afònix 2007)
a principis del 2012 ha autoproduït el seu segon àlbum “Oxitocina” (Autoeditat 2012) on es
combina la seva música de cantautor amb les
influències de músiques del món i el jazz. En
aquest disc hi apareixen uns col·laboradors de
luxe, fins a 16 músics que us faran gaudir d’una
molt bona estona. Després de fer la presentació
del disc a Manlleu i a Vic, encara sou a temps
de veure’l, en diferents formats.

Foto: cedida

Més informació: www.guillemroma.com

Propers concerts:
9 d’agost a l’Esquirol
amb la banda quasi al complet
16 d’Agost a Tàrrega
2 guitarres, violoncel i percussió)
Foto: cedida
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Any: IV

passatempos

2n Quadrimestre 2011-2012

7 diferències

Aquests dos combos semblen iguals però
tenen 8 diferènies. Troba-les!!!

Sidoku musical

	
  

	
  

Si ja sabeu com funciona un sudoku però els
números us espanten una mica, proveu amb
aquest sidoku musical. A cada casella, una
figura rítmica i una clau de sol diferent.

Jeroglífic
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