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editorial

estrenem nou curs! Montse Anguera
Ja tenim en marxa un nou curs! Un cop tancat
el passat, amb un munt d’activitats que van culminar amb un dels projectes més rellevants de
l’Escola (un programa de ràdio en directe!), ara
encarem el 12-13 carregats de noves propostes,
amb nous objectius a assolir i amb la millor de
les intencions per fer-ho encara millor!
Aquest curs coincideix amb el 20è aniversari de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música. Per
celebrar l’efemèride s’està coent un gran concert
al Fòrum de Barcelona (el 17 de març) amb tots
els alumnes de les escoles associades de 4 a 8
anys. Serà una gran concert, que comptarà amb
la participació de convidats molt especials i del
que de ben segur, els més petits de les escoles
(i les seves famílies) se n’emportaran un molt bon
record!

“

Aquest curs coincideix amb el 20è
aniversari de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música

A més, com cada any, respondrem a les demandes municipals per a participar en l’activitat cultural de Roda i l’Esquirol (no només al nucli de santa Maria, també a sant Martí Sescorts i Cantonigròs): Hem planificat passa-carrers, fires, concerts, tallers oberts a la ciutadania, classes obertes
i... aquest any, estigueu molt atents perquè estrenem LA SETMANA DE L’AMIC! Tota la informació
d’aquestes activitats i altres (audicions, tutories, entrega d’informes...etc) l’anireu trobant penjada puntualment al nostre Blog. (recordeu que podeu subscriure-us-hi i rebre puntualment un correu
electrònic al vostre mail cada vegada que hi hagi un post nou!).
Ah, i ja hem superat la barrera dels 100 seguidors al Facebook!
Encara no heu clicat “M’agrada”?
Aquest curs també estrenem una eina de comunicació nova: el
Moodle. En aquest aulari virtual els professors i professores de
l’escola hi penjarem materials de classe, enllaços d’interès i tot
allò que sigui necessari per al desenvolupament de les classes.
Si encara no disposeu de vostre usuari i contrasenya, poseu-vos
en contacte amb l’escola.
Encarem un nou curs, carregat d’activitats i amb molta il·lusió. No
podem oblidar, però, que el context econòmic no és per tirar coets
i caldrà treballar dur per seguir endavant, per fer entendre al món
que la música ens alimenta l’esperit i ens fa ser més persones!
Des de l’escola treballarem dur per aconseguir-ho...ens hi ajudeu?
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novetats 2013

activitats en curs

Laia Serra

Aquest proper 2013 l’Escola Municipal de Música organitzarem i desenvoluparem algunes activitats noves, vivencials, d’experimentació, de
treball conjunt i d’obertura de portes perquè tots
els nens i nenes, joves i famílies de l’escola i de
Roda de Ter i l’Esquirol pogueu participar i gaudir de la música amb nosaltres amb aquestes
noves propostes!
ELS PETITS PIANISTES
El Toni Costa ha preparat un taller participatiu
obert a totes les famílies de l’Esquirol, on al llarg
de quatre sessions d’una hora els nens i nenes
de 6 a 10 anys no iniciats en la música s’aproparan al piano i coneixeran els seus sons i el seu
funcionament. Es realitzaran jocs musicals amb
cançons i moviment i s’exploraran les possibilitats de l’instrument. Des de la primera sessió, els
nens i nenes podran tocar melodies amb un piano de veritat.
Foto: Montse Anguera

SETMANA DE L’AMIC
Aquest any l’escola
obrirà les portes als
amics i amigues dels
i les nostres alumnes.
Al llarg de la setmana
del 6 de maig, cada
alumne podrà portar a la seva classe
d’instrument, conjunt,
cambra o combo i cor
un amic/ga perquè
senti la música d’aprop i pugui formar part, per
un dia, del món que es viu i que hem construït a
l’escola municipal de música.
Cada alumne de l’Escola tindrà una invitació per
assignatura que fa amb nosaltres i que podrà donar al seu amic/ga. L’amic vindrà i formarà part
de la classe d’una manera participativa i real.
Viurà com mai una experiència musical d’aprenentatge i de gaudi amb la persona que li haurà
entregat la invitació.
Les invitacions les donarem als alumnes una setmana abans de la “setmana de l’amic”. Al blog
i al facebook de l’escola hi anireu trobant tota la
informació!
CONCERTS A L’AULA D’INSTRUMENT

Aquest any al llarg de la setmana del 18 al 22 de
febrer, cada professor d’instrument organitzarà
una tarda de concerts a dins de l’aula. La idea
és que tots els alumnes d’un mateix instrument
Les sessions giraran al voltant de cançons que comparteixin plegats unes hores de concerts: els
aprendran a partir del treball vocal i que des- alumnes més petits sentiran tocar els més grans
prés experimentaran amb el piano. Es planteja i els més ganàpies faran un paper de suport,
l’activitat amb quatre grans temàtiques: la can- d’encoratjar i d’ajudar als alumnes principiants.
çó de l’espia, la cançó dels xinos, la cançó de
la cascada i la cançó dels fantasmes...si vo- Aquesta activitat serà oberta als pares, mares i
leu saber i conèixer totes aquestes melodies, familiars dels alumnes, així que podran escoltar
tocar el piano en grup, divertir-vos aprenent i compartir una jornada on cada nen, nena i jove
i créixer amb la música, no dubteu en inscriu- tocarà el que s’ha estat preparant per aquesta
re-us en aquesta activitat! Més informació a: ocasió a mode d’audició.
escola.faristol@gmail.com.
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projecte anual
art i emocions

Toni Costa

El projecte anual d’aquest curs tindrà com a eix
vertebrador la figura de l’escriptor Emili Teixidor, amb els personatges, les històries i, sobretot, la seva visió de l’art i les emocions que
aquesta desprèn, genera i suggereix. A banda
del treball combinat entre diferents agrupacions, aquest projecte té com a repte cabdal
articular la intervenció conjunta de tota l’escola
al mateix temps. D’aquesta manera el concert
final comptarà amb dues actuacions molt especials on tots els alumnes de l’escola compartiran l’escenari per interpretar dues peces
arranjades especialment per ells i per l’ocasió.

l’article

Durant tot el que queda de curs els alumnes prepararan tot aquest repertori tot fent una exploració en les imatges, les idees i les emocions que
els hi desperten els temes musicals que toquen.
Tot aquest procés es desenvoluparà des del mes
de gener fins el dia del concert en les diferents
classes de conjunts i cambres, instrument i en
dues activitats especialment dedicades a treballar-ho, la Setmana Cultural i el Cap de Setmana
de treball.

acem, vint anys a la frontera entre dos segles
L’Associació Catalana d’Escoles de Música compleix 20 anys i volem dedicar aquesta primera
revista de l’any a la seva jove però intensa trajectòria, marcada per la frontera entre dos segles:
encontres, trobades, descobriments i personatges clau que han marcat la seva personalitat i la
de les escoles que en formem part.

Dani Medina

La idea d’articular una xarxa d’intercanvi, de participació i de treball cooperatiu entre les escoles
de música del territori català es va gestar a les
Primeras Jornadas de Estudio sobre las Escuelas de Música que es van celebrar a Madrid l’any
1991.Organitzades pel Ministerio de Educación,
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i Caja Madrid, aquestes jornades
aglutinaven figures claus de l’educació musical
a nivell europeu i presentaven noves metodologies, maneres d’organitzar-se i d’entendre la funció de les escoles de música i els serveis públics
amb una mirada atenta a les portes del segle
XXI.
Convidats especials com Gillian Moore, actual
cap d’estudis del Southbank Centre (Londres),
que presentava un projecte comunitari a les escoles de primària amb la Història d’un soldat
d’Stravinski; van servir de catalitzadors i inspiradors per acostar noves pràctiques educatives
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(ve de la pàgina anterior)
en matèria artística al territori espanyol i català.
El president de la European Music School Union
(EMU), Josef Frommelt, presentava la possibilitat de participar en xarxes d’escoles de música a
nivell europeu que servissin de plataformes d’intercanvi, formació i investigació entre centres.
Amb el repte de participar de manera activa a la
macroxarxa que significava l’EMU i de posar en
pràctica tots els nous in-puts que les jornades
aportaven; quinze escoles de música d’arreu de
Catalunya es posaven mans a l’obra per crear
una estructura que aglutinés les escoles de música del territori català i servís d’àgora per al debat, la formació, la participació i l’articulació de
projectes comunitaris compartits.
L’any 1993 l’ACEM, ja com a entitat formalitzada i
sota el paraigües institucional del Consell Català
de la Música, participava per primera vegada a
l’assemblea general de EMU, que es celebrava
a Arvika, un poblet situat al sud-oest de Suècia.
Nascuda l’any 1973, l’EMU compta actualment
amb sis mil escoles de música associades que
donen servei a quatre milions d’estudiants d’arreu d’Europa.
En aquest repàs genealògic de trobades i encontres, cal destacar la figura d’Elisa Roche,
personatge clau un la gestació de l’ACEM. Pedagoga revolucionària i visionària avançada al
seu temps, l’Elisa va ser la responsable d’incloure a la LOGSE l’article 39.5, que consagrava per
primera vegada l’establiment de dos sistemes
d’ensenyament musical a l’ordenança educativa: un de professional (Conservatoris) i un altre
de no-professional (Escoles de Música i Dansa).
Malgrat les turbulències polítiques que ha sofert
el sistema educatiu els darrers anys, aquesta
distinció ha pogut perdurar amb la LOE dins l’article 48.3.

15 Aniversari de l’ACEM Palau Sant Jordi, març 2008.Foto: cedida

Elisa Roche, que va acabar una llarga lluita contra el càncer ara fa quatre anys, es va enfrontar,
per una banda, al sistema tradicional d’educació musical instaurat a l’Espanya vuitcentista; i
per l’altra, a la misogínia institucionalitzada que
encara als anys noranta es respirava a les institucions polítiques i educatives. Com assessora tècnica dels primers anys de formació de
l’ACEM, i malgrat les resistències que es va trobar a l’entorn polític, va ajudar a introduir la música a la formació reglada i va aconseguir crear
una arquitectura capa����������������������������
ç���������������������������
de resistir els atacs, desajustos i inèrcies d’un temps en què l’educació
musical es concebia encara com una espècie de
gremi medieval.
Les noves línies de reflexió i pràctica experimentades pels centres d’educació musical durant els
anys posteriors a les Jornadas de Estudio sobre
Escuelas de Música; unides al debat d’aplicació
de la LOGSE i a la miríada de possibilitats que es
presentaven de la mà de l’EMU ara fa vint anys;
van ser claus en el dibuix del caràcter personal
de l’ACEM.
Amb 110 escoles de música associades repartides en set zones, tres comissions de treball formals i llaços de treball estables amb la Union de
Escuelas de Música y Danza (UEMYD) i l’EMU,
entre d’altres; l’ACEM representa diverses maneres d’afrontar el desenvolupament dels serveis
públics i la capacitat d’adaptació de les escoles
de música i dansa a les noves demandes socials, els ajustaments polítics i el constant diàleg
entre l’educació artística i els reptes del futur.

Foto: Oriol Morte
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cròniques

concert a la sala rodona de L’Esquirol Ruben Bes
El passat 27 d’octubre, una part de l’alumnat de Formació Avançada de l’Escola, ens va oferir un
concert en el marc del Cicle de Concerts a la Sala Rodona que organitza l’Ajuntament de L’Esquirol.
L’encàrrec d’aquest concert s’havia produït a finals del curs passat, però per indisposició de dates,
es va decidir posposar-lo al principi d’aquest curs. En aquest concert hi vam poder escoltar, per una
banda cambres, combos i el conjunt del programa de Formació Avançada; i per l’altra, part del repertori individual que estan treballant alguns dels alumnes d’aquest programa. En aquesta vetllada
musical vam poder gaudir d’un repertori variat: des de clàssics impressionistes com Erik Satie fins
a standards de swing de Duke Ellington, passant per cançons de música popular de la Trinca, entre
d’altres.

Foto: Laia Serra

Aquests concerts articulen múltiples funcionalitats. Per una banda, són un espai de motviació per
l’alumnat que ja ha assolit un cert nivell tècnic i estètic; i per l’atra, un repte i una experiència in situ,
per a l’adquisició de destresa i naturalitat a l’escenari. Creiem imprescindible oferir aquests espais
als estudiants, per tal que puguin mostrar en públic el treball realitzat i puguin viure en la pròpia
pell totes aquelles sensacions que vivim els músics quan trepitgem l’escenari. En última instància,
creiem que és una manera directa de retorn cap al municipi de tot l’esforç que aquest fa per mantenir aquest servei tant preuat i necessari que és l’Escola Municipal de Música.

santa cecília

Marc Crivillé

El dia 22 de novembre, com bé sabeu, és el dia de la nostra patrona Santa Cecília i per celebrar-ho,
els professors de l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol vam organitzar un concert
amb els alumnes i mestres de l’escola El Cabrerès.
Amb un concert didàctic, dinàmic i participatiu vam apropar als alumnes de l’escola, algunes de les
músiques modernes més representatives del segle XX, tot mostrant un collage dels quatre grans
gèneres que han tingut més influència en la música popular: el jazz, el rock, la música llatina i el reggae. Partint d’aquest grans estils, es van donar a conèixer (explicant les principals característiques
musicals i la seva evolució) els diversos sub-gèneres poc coneguts (però igual d’importants!) com
ara són : l’smooth jazz, new orleans second line, rockabilly, la timba, el calipso, l’ska i el rocksteady.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)
El grup de professors de l’Escola de Música “El
Faristol” format per el Cento Carbó (bateria i percussió), la Laia Rovira (acordió i saxo soprà) , en
Rubén Bes (teclats) i el Marc Crivillé (saxo tenor)
van impressionar i exaltar els nens, nenes i mestres assistents al concert.
Entre cançó i cançó, en Cento explicava els trets
característics de cada gènere musical i animava,
amb l’humor i simpatia que el caracteritzen, als
assistents a participar; animant-los a fer ritmes
bàsics i característics de l’estil amb les mans i
diverses parts del cos. La celebració de la nostra patrona va adquirir un clima molt alegre i va
acabar com una gran festa, on tots els nens, nenes i mestres del l’escola El Cabrerés ballaven,
saltaven i cantaven.
Volem agraïr a tots els assistents que varen fer
possible aquesta fantàstica diada de Santa Cecília! Pels professors de l’escola de música El
Faristol va ser una experiència molt gratificant
escoltar com els nens s’ acomiadaven amb un:
“Us demanaré per reis!”.

Foto: Laia Serra

fira de pont a pont

Pepe Reche

Com cada any, de nou l’Escola de Música va estar present durant la Fira de Pont a Pont que celebra Roda
de Ter a mitjans del mes de desembre. Entre les diferents activitats que tenien lloc al voltant de la Fira, hi va
participar una gran part de l’alumnat de l’Escola amb un concert a la plaça Major. Uns minuts abans, just al
migdia, una petita cercavila a càrrec de la xaranga va engegar la festa musical. Formada pels instrumentistes de vent i els percussionistes que conformen la batucada, van començar a animar al públic que ja era
present, tocant en el tram de baixada des de l’Escola fins la plaça i també un cop arribats allà.
Al damunt de l’escenari que s’havia preparat, i precedits pels cantaires d’El Casalot, vam poder escoltar
una cambra, un combo i el conjunt de Formació Avançada, a més de l’orquestra de corda i la banda. Vam
poder sentir música molt diversa amb els grups formats pels músics de totes les edats tant de Roda com
de l’Esquirol. Tothom va poder compartir la nostra música en una jornada festiva envoltats per les parades
dels artesans i sota l’atenta mirada del Tió gegant de la plaça.
Foto: Laia Serra
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l’entrevista Dani Carbonell, professor de clarinet

Dani Comas

Quan vas començar a tocar el Clarinet?

Vaig començar als 10 anys
al conservatori de Sabadell i
vaig s seguir a Terrassa fent
batxillerat musical. Vaig començar a tocar amb el mestre Guzman, després amb en
Pere Benítez, i ja a Terrassa
amb la Queralt Roca. He fet
algunes classes amb Joan
Pere Gil i Josep Fuster. Durant un temps em vaig passar
més hores als parcs de Terrassa (entre classe i classe)
que a casa meva.
I actualment... A on et podem escoltar?

Que has vist que t’hagi sorprès en aquests
Foto: cedida

primers dies al Faristol?

Anar a treballar veient la boira,
els camps verds, les vaques...
no tens la sensació d’anar a
treballar. M’agrada molt les
ganes de l’equip de professors. Molt dinàmica i amb inquietuds molt diferents a les
que havia conviscut fins ara.
Què creus que és el més
important en el procés
d’ensenyament-aprenentatge de la música?

Crec que un “mestre” és el
que sap transmetre amb passió, i convertir-te a tu mateix
Ara mateix estic fent espectaen el millor “mestre”. El millor
cles pedagògics per escolars
“mestre” acaba sent un maamb en Landry el Rumbero,
teix quan sap escoltar, recode cançó popular en clau de
pilar i destriar musicalment
rumba catalana, mitjançant
tot el que ha anat absorbint
una historia que explica
durant el seu aprenentatge.
l’amistat entre dos personatI definitivament, crec que el
ges de cultures diferents. La
més important en tot procés
gitana i la paia. Estic també a
la Banda de Sabadell, i en un projecte anomenat d’ensenyament-aprenentatge (i no només musiPetita festa, de música popular d’aquí amb aires cal) és saber escoltar i escoltar-se.
de “Forró”. I de moment només això. Però mai se
(continua a la pàgina següent)
sap...

Fotos: cedides
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(ve de la pàgina anterior)
A on t’agradaria tocar el clarinet algun dia i
per què?
A les fanfàrries de l’est amb les seves esbojarrades melodies. Perquè els seus músics sovint
saben transmetre un sentiment d’alegria a través
de la música, en la proporció inversa a la tècnica
dels seus instruments. I també sempre m’han fet
gràcia els món del circ. Per la seva filosofia de
vida i espectacle i perquè musicalment poden
ser molt rics. Tot i que puntualment ja ho he fet
una mica...
I el lloc més curiós on hagis tocat mai el clarinet?

Els lavabos i les dutxes son uns llocs curiosos
on escoltar com sonen els instruments. Sovint
abans dels espectacles en teatres em tanco a
les dutxes o lavabos dels camerinos a tocar una
estona i escoltar com sonen.

Clarinet o clarinet baix?
En general el clarinet. Però el clarinet baix
s’agraeix molt quan és present en el moment
precís.
Pernil dolç o pernil salat?
Salat!
Aigua o vi? Aigua
Un color? Taronja
Una Fruita? Plàtan
Un estil de música? Klezmer
Presto o lento? Sense presto no hi ha lento.
I sense lento no hi ha presto. Un pessic de
cada.
Rubatto o a tempo? Un rubatto a temps, pot
ajudar a tornar-te a tempo.

Que li recomanaries a una persona que s’apunta a classes de música per primera vegada?
Que escolti molta música.
Explica’ns una cosa bona i una de dolenta de ser professor de música.
Sincerament, jo n’estic molt agraït i em costa massa dir-ne de dolentes. Perquè crec que me les
hauria d’inventar. Si t’agrada la teva feina, només tens motius per parlar-ne bé. M’agrada la relació
humana que pots arribar a aconseguir amb els alumnes. Els veus créixer, madurar, evolucionar... En
tots els aspectes. Musicals i humans. I això és molt agraït.

recursos a la xarxa el clarinet

Pels amants i curiosos del clarinet, aqui teniu dues webs on podreu conèixer des d’aplicacions pel
mòbil fins a vídeos, curiositats i molt més. Clarinetades és el bloc d’en Pau Barrina, clarinestista de
Vilafranca que comparteix notícies, concerts, clarinetistes, obres, canyes i altres recomanacions per
abordar el món del clarinet. El clarinet i jo, és la pàgina web del professor Javier Bofarull, on trobareu
més jocs interactius i altres recursos on-line.

Imatge: cedida
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la recomanació
la educación prohibida

Cento Carbó

La Educació Prohibida és una pel·lícula documental independent d’Argentina estrenada a
l’agost de l’any 2012. La mateixa documenta
experiències educatives no convencionals en
països d’Amèrica Llatina i Espanya, on estan representades institucions educatives amb pràctiques vinculades a les idees i pedagogies com
l’Educació Popular, Waldorf, Montessori, Cossettini, Educació Llibertària, Homeschooling i altres
referències dins de l’anomenada pedagogia progressista.
Aquesta obra és considerada la primera pel·
lícula en espanyol estrenada que fou finançada
mitjançant un model de crowdfunding.
La pel·lícula es va publicar sota una llicència de
Creative Commons del tipus Copyleft. El documental es divideix en 10 episodis temàtics que
aborden diversos aspectes de les pràctiques
educatives en el context escolar i fora d’ell.

“

Foto: cedida

La libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios.
Lo que necesitamos es trabajar con humildad y observar, porque el secreto es la mirada del ser humano sobre los otros: no podemos ver si no nos enfrentamos al aprendizaje interno, al cambio
personal. Para poder ser maestros debemos aceptarnos como un
continuo proceso en desarrollo.

podeu descarregar-vos la pel·lícula
gratuïtament a:
http://www.educacionprohibida.com/
http://www.reevo.org/
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passatempos

Laberint:
En Pepe bufa per un costat de
la trompa, però, per quina de les
tres campanes surt el so?

Sidoku musical:
Si ja sabeu com funciona un sudoku però si els
números us espanten una mica, proveu amb
aquest sidoku musical. A cada casella, un dels
següents símbols:

Jeroglífic:
Ajuda al Ministre Wert a desxifrar aquest jeroglífic!
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Si voleu col·laborar amb la comissió de la revista o
voleu donar la vostra opinió us podeu adreçar a:

escola.faristol@gmail.com
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