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editorial

un curs carregat d’emocions

Montse Anguera

Ja tornem a tenir aquí el final de curs, un nou any
que s’acaba i dóna pas a les vacances d’estiu!
Ha estat un any intens, amb activitats multitudinàries (com la Cantata del Nen Enamorat de la
Lluna, que va aplegar més de 800 infants de 4 a
7 anys al Fòrum de Barcelona), activitats als municipis (concerts de cambres, conjunts, cors...)
i activitats a l’escola (setmana cultural, setmana
de l’amic, concerts a l’aula...).

“

Aquest any, a l’escola de música
s’acaba també un cicle.

Els profes que ens quedem rebrem als nous que
El claustre de profes en fem un bona valoració tot s’incorporin amb il·lusió, amb ganes de contii que hi haurà alguns aspectes que caldrà anar nuar construint, entre tots, l’Escola El Faristol, la
polint: fer convocatòries més clares, assegurar mateixa que ara fa 8 anys feia un rentat de cara
l’assistència de l’alumnat, procurar que el con- per iniciar l’etapa que aquest any acabem i que
tacte amb les famílies sigui amb una mica més seguirà fent-se gran al llarg de l’etapa que inicid’antelació... El curs vinent ens seguirem esfor- arem al setembre!
çant per millorar una mica més!
Fotos: Arxiu

Com molts ja sabeu, aquest any a l’Escola de
Música no només s’acaba el curs, s’acaba un
cicle: part dels profes que van engegar aquest
projecte ens deixaran l’any que ve per motius
personals ben diversos... Noves feines, nous
projectes viatges al voltant del món...! Ens deixa
la Laia de Violí (i de l’ED), el Ferran de Flauta
(però torna el curs 14-15!), el Cento de Bateria,
la Gina de Cor i Llenguatge i el Dani de Clarinet.
A tots ells, no només companys, sinó amics de
la vida, els desitgem moltíssima sort en les seves
noves aventures!
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El curs que ve el començarem amb algunes cares noves (com gairebé cada any ha anat passant) i amb les mateixes ganes de fer-nos grans
amb tots vosaltres!

Que passeu molt bones vacances!
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música i emocions

projecte anual 2012-2013

Toni Costa

El claustre del Faristol hem volgut convidar a tota
la comunitat educativa a vincular l’univers artístic
amb l’emocional i d’aquest enllaç han sorgit tota
una sèrie de propostes que s’han materialitzat
durant tot aquest quadrimestre, i de manera intensiva en la setmana cultural i el cap de setmana de treball.
Durant els darrers mesos la música ha fet cobrar noves dimensions a diferents emocions i el
gresol d’emocions s’ha volgut eixamplar i fer-se
més ric a partir dels paràmetres musicals. També
hem tocat de diferent manera segons els estats
d’ànim i els sentiments que es proposaven. També hem viatjat a altres disciplines artístiques i
s’ha realitzat un fanzine i un taller de fotogrames.

Foto: Dani Medina

La idea original del projecte que, cada any engloba a tota l’escola, va sorgir a partir d’un text
de l’escrptor Emili Teixidor, a qui voliem retre homenatge des de bon principi, i que ha suposat
el catalitzador de tot el que aquest projecte ha
esdevngut. Es tractava d’un text de maduresa on
l’autor reflectia la seva visió de l’art i la riquesa
emocional que la vida artistica li havia regalat.
Del text en qüestió vàrem anar desgranant les
diferents emocions que es desprenien de manera que va aparèixer una constel·lació d’emocions
que han forjat el fil conductor de totes les activitats.
El concert de final de curs amb la participació
de tot l’alumnat i professorat de l’escola ha estat
el punt culminant de tot aquest procés. Enguany,
el valor afegit d’aquesta participació global és
que sigui conjunta i al mateix temps! Per això,
l’apertura i el tancament del concert ha sigut
amb tota l’escola a sobre l’escenari, despertant
la curiositat al principi i sintetitzant tot el contingut de les actuacions en un final optimista i festiu
de comiat del curs. També hem comptat amb les
actuacions compartides de cors i conjunts instrumentals, que han començat a treballar amb el
punt de partida de que les emocions desperten
música i la música desperta emocions. I sota
aquesta premissa, donem per tancat el projecte
de MÚSICA I EMOCIONS.
Que sonin les emocions!
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cròniques
sala piano 2

Toni Costa

El passat 14 d’abril es va celebrar la tercera edició del concert per joves pianistes “Sala Piano” a la
masia de la Garriga de Castelladral que s’organitza
des de la comissió de la Zona 6 de l’ACEM. Ja és el
segon any que l’escola participa en aquest esdeveniment ineludible pels pianistes de la casa que va
tenir de nou un èxit aclaparador d’assistència. Tant
públic com intèrprets van tenir la sort de comptar
amb la presència del pianista i compositor Manel
Camp, de qui els nostres alumnes van gaudir de
la seva complictat compartint escenari tot interpretant les seves cançons.

cap de setmana de treball

Marta Ramón

Enguany ens hem proposat fer pujar a l’escenari a
tota l’escola, tota sencera! Des dels més petits fins
al professorat, alumnes de formació avançada, de
música a mida, adults i nenes i nens, tothom ha tongut cabuda dins el projecte final, tant cantant com
tocant instruments. El professorat de l’escola ha
composat especialment per a aquesta ocasió un
tema instrumental, el Tel·ler d’emocions i un tema
vocal a capella que han donat l’obertura i clausura,
respectivament, del concert final. Entre aquestes
dues peces inicial i final, els alumnes de diferents
formacions s’han agrupat per tocar plegats els temes relacionats amb les diverses emocions que
han anat preparant al llag del trimestre i també durant el cap de setmana de treball.

Foto: Dani Medina

Foto: Montse Anguera

Els duets de piano a quatre mans formats per la
Nerea Fructuoso i la Clàudia Cavalleria per una
banda, i la Mila Vizcaíno amb la Joan Valls per una
altra, van tocar amb moltíssima solvència, sortejant
els petits desajustos amb molt d’encert. Degut al
gran nombre de participants es van haver de fer
dos torns i l’organització va haver de reduir les actuacions a dues per escola. Esperem que de cara
a properes edicions es pugui fer extensiu a la major part de pianistes que formen part de l’alumnat
de l’escola de música perquè ja s’ha convertit en
una de les grans cites anuals tant pels petits com
pels més grans pianistes de la casa! Enhorabona
a totes!

I es que, per a mobilitzar tota aquesta infraestructura calen força hores de treball, de trobar-nos,
d’assajar, de tornar a repetir, d’ajuntar grups que
encara no han tocat plegats, d’unir els nens i nenes de l’Esquirol amb els de Roda de Ter. Quina
feinada! Però quin regust també la feina ben feta! I
quina emoció preparar un concert tan espectacular! I quina experiència tocar plegats amb tantes
persones a l’escenari!
Ens hi vam posar des de ben d’hora al matí de dissabte i fins diumenge al migdia. Anaven assajant
pels diferents espais del municipi, els cors, la banda, les orquestres, els conjunts i les diferents formacions combinant-se de totes les maneres neces(continua a la pàgina següent)
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sàries, ara assaig parcial, ara proves a l’escenari,
ara assajos generals entre diferents grups i els tuttis, aquestes on hi hem de ser tots. I tot va anar sobre rodes, gràcies a la bona organització del professorat de l’escola de música, que es va implicar
totalment durant el cap de setmana, a tot l’alumnat
per participar-hi i fer-ho possible, als pares i mares per ser-ne conscients de com d’important eren
aquests assajos i estar predisposats i a la infraestructura del municipi, cedit per l’ajuntament, que
ens dona facilitat a l’hora de coordinar tantes activitats simultànies.

la música dels més petits

Laia Rovira

El passat 17 de març en Daniel, el nen enamorat
de la lluna, ens va acompanyar fins a la capital catalana per explicar-nos la seva història. I si,
malgrat el mal temps i la pluja constant d’aquell
dia, la sessió de la cantata de la tarda, on la
nostra escola va participar, es va poder realitzar
sense faltar-hi cap detall. La lluna en moviment,
els músics repicant, tots els nens i nenes de les
escoles cantant i el públic ben entregat van fer
que gaudíssim d’una bona estona.
Aquest acte estava emmarcat dins el 20è aniversari de l’ACEM (l’Associació Catalana d’Escoles
de Música) i els protagonistes van ser els i les
alumnes d’entre 5 i 7 anys de l’escola. Enguany, a
diferència de l’any passat, hem treballat la cantata des de les classes de cor 1. I és que a l’escola
de música El Faristol des de ben petits que ja
fem activitats conjuntes amb altres centres i gaudim de la música des de totes les perspectives.

Foto: Montse Anguera

Dani Medina

El concert va ser fantàstic i l’experiència dels
nens i les nenes inoblidable! Poder cantar i compartir la música en un espai tant gran i envoltats
de tants i tants alumnes d’altres escoles fan que
l’activitat que fas a la classe tingui una repercussió molt més àmplia.
Des de que tenim 4 anys que podem gaudir de
les classes de sensibilització 1 que són un migdia a la setmana a l’escola de primària, als 5 anys
ampliem la musicalitat i fem un migdia a l’escola
de primària i una tarda de cor amb els alumnes
de 6 i 7 anys. Un cop anem a primer, comença
l’etapa d’iniciació i com que ben aviat haurem
de triar un instrument farem roda d’instruments.
És l’espai destinat a conèixer, manipular, tocar
i escoltar tot el ventall d’instruments que tenim
a l’escola. També fem música i moviment i seguim amb el cor. A música i moviment aprenem
a fer, escoltar i sentir la música des de la vessant
més sensorial i a partir del moviment corporal,
tant guiat com més lliure. Un cop a segon de primària, ja fem classe d’instrument i comencem a
fer classe instrumental de grup, el conjunt Orff
(instruments de percussió i placa com ara els xilòfons, panderos, carillons, metal·lòfons, caixes
xines, etc.), sense deixar de treballar la veu a cor
i la música i moviment.
Esperem que tingueu moltes ganes de venir a
l’Escola per poder tastar la música des de dins i
descobrir-ne totes les virtuts emocionals i de relació amb els altres que ens dóna!
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l’article

la vuelta al mundo

article de Pedro Sarmiento publicat a la revista Scherzo

La música del mundo será objeto durante el
curso que viene de la mirada de dos avezadas
expertas: Laia Serra y Noemí Rubio. En una
intensa v�����������������������������������
uelta al mundo van a conocer e investigar los ejemplos más diversos de ciertas
prácticas y formas de aprendizaje musical que
en parte nos resultan novedosas. Lo interesante de este viaje que recorre algo más de doce
países es que no lo harán como musicólogas,
cargadas con la grabadora, ni pedagogas de
papel pautado, sino que el viaje es una búsqueda de casos en los que la dimensión comunitaria de la música le cambia la vida a las
personas. La herramienta será la cámara de
vídeo.
Foto: cedida

Quien ha oído hablar del Sistema de Orquestas de Venezuela y de los logros sociales conseguidos por Abreu puede imaginar en parte a
qué nos referimos, pero el hecho de que sean
las comunidades las protagonistas y generado- ras de los proyectos, y que lo hagan en
culturas y espacios tan dispares como Delhi o
San Francisco hará que cada experiencia tengan un perfil bien diferente. Habrá niños, pero
también adultos. Habrá contextos escolares,
pero también poblaciones perseguidas o gru-

pos raciales discrimina- dos. En algunos sitios
aparecerán los instrumentos occidentales y la
música de Beethoven, pero habrá comunidades que recuperen instrumentos tradicionales perdidos o que los fabriquen
a partir de materiales encontrados en la basura. La lista
sería interminable.
El viaje tiene varios
objetivos. Uno importante es filmar
un documental
en el que participarán creadores audiovisuales de
todo el mundo. En estos
meses previos buscan
apoyos diversos, así como
contactos e información sobre
posibles proyectos que visitar en
países como Canadá, Estados Unidos,
Méjico, Colombia, Brasil,
Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Bali, Vietnam, Laos e India, entre otros. El punto de partida lo
dan proyectos conocidos, pero Laia y Noemí
saben por su experiencia en viajes anteriores
que la llegada a cada país abre puertas a lo
desconocido y que la visibilidad de muchos de
estos proyectos es baja o nula. Muchas veces
su impacto es inversamente proporcional al
grado de presencia en los medios.

(continua a la pàgina següent)
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¿Violinistas o
activistas?
Laia y Noemí,
violinistas tituladas
en
pedagogía
del
violín
por la Escuela Superior de
Música
de
Cataluña, hace
ya tiempo
que decidieron que este
campo, desconocido o al
menos desdibujado para muchas
personas,
merecía
toda su atención. En cierto sentido, son ellas quienes
han generado su propio espacio
de trabajo a sabiendas de que existe una
demanda social que no encuentra voz en los
cauces convencionales. Desde que hicieron
un estudio de los proyectos comunitarios en
Reino Unido no han dejado de generar nuevas
ideas y de proponer formas de enriquecer iniciativas tradicionales (colegios o escuelas de
música) o de inventar nuevas pautas de interacción comunitaria a través del arte.

Para ellas la música comunitaria no es una
alternativa a la educación musical, sino una
vía paralela de práctica musical en la que la
música sirve como herramienta de cohesión
social. Cada vez somos más conscientes de
las diferencias sociales que se dan en nuestro entorno y notamos que el modelo clásico
de enseñanza necesita ampliarse y abrirse a
nuevas prácticas. Por eso vemos en los últimos años orquestas sinfónicas que colaboran
con cárceles, escuelas de primaria que vertebran proyectos de solidaridad o coros que
tienen como objetivo la integración social.
Además de su extensa formación académica en el ámbito del desarrollo comunitario, la
pedagogía musi�������������������������������
cal o la gestión cultural, Noemí y Laia llevan años creando y trabajando en
proyectos en los que la dimensión social del
arte abre, para sorpresa de muchos, nuevas
puertas a la creación artística.
El objetivo de esta vuelta al mundo de Comusitària, nombre del proyecto que entre las dos
crearon hace aproximadamente cinco años, es
lanzar una mirada al mundo, estudiar ejemplos
que puedan servir de referencia, aplicar lo visto a su trabajo y difundir esas prácticas para
desarrollar aquí una disciplina en la que casi
todo está por hacer. Dentro de la amplísima
gama de proyectos comunitarios que hay en
el mundo, buscan un determinado perfil: que
sean proyectos que integren distintas expresiones artísticas, que impliquen a una red de
distintos agentes de las comunidades en que
se inscriben (instituciones, profesionales, grupos sociales, etc.), que produzcan resultados
artísticos de calidad y que apliquen metodologías y pautas trasladables a otros contextos.
El viaje tiene una equipo expedicionario, formado por Laia Serra y Ferran Badal, y un campo base dirigido por Noemí Rubio. El carácter investigador lo proporciona la Universidad
Ramon Llull, al inscribirse este proyecto en el
doctorado que inicia Laia Serra. Estarán encantadas de recibir propuestas y apoyos en //
comusitaria@gmail.com/.

Més informació del projecte a
http://comusitaria.wix.com/peripluses
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l’entrevista
Dani Comas
Quan vas començar a tocar el a fer música?
Vaig començar a tocar el cello a l’Escola de
Música de Santa Perpètua de la Mugoda,
que està al costat del meu poble. Vaig començar amb set anys, em sembla...
Quins instruments toques a part del cello? Toques algun altre instrument?
Si!! M’agrada molt cantar!
(a la Marta, eufòrica amb la pregunta, li cau
un got a terra)
Canto molt! Estic estudiant cant tradicional
a l’Aula de Música Tradicional de Catalunya. I també faig percussió tradicional. El
que més m’agrada és la pandeireta gallega.
Et podem sentir tocar en algun grup?
Ara estic col·laborant amb la cantautora
Marta Márquez i tot just ara ens hem presentat en un concurs que es diu Sona 9. El
project es deiu Venus Iacta Est i fem una
mena de pop - folk - líric - experimental. El
disc del projecte es diu Viva cridà ella.
Què vol dir venus iacta est?
Saps els antics romans? Per dir “la suerte está echada” deien això però en sentit

Aigua o vi?				

Depèn

Pasta o arròs? 			

Arròs

Mozart i Beethoven?		

Mozart

Beatles o Rollings? 		

Beatles
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Marta Ramón, professora de violoncel
i orquestra de cordes
amorós. Alguna cosa semblant a l’”amor ha
estat llançat”.
Què és el que més valores de fer música?
Compartir-la, tocar amb gent... M’agrada
la música perquè em transporta, i això
m’agrada molt.
Què és el que més t’agrada d’ensenyar
musica?
Ai, doncs que m’ho passo molt bé!
Posa’m un exemple.
La música transmet valors que no transme(continua a la pàgina següent)
Foto: Dani Comas
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cançons les porto dintre, o sigui que no
m’emportaria res. Amb les cançons que
porto dintre ja faria.

ten altres àrees d’aprenentatge. El fet de
tocar en conjunt, pensar musiclament, comunicar-te sense paraula... quan veus que Quina és la cançó que més cops has estot això passa és preciós!
coltat a la teva vida?
Quines són les coses que t’han sorprès
del Faristol?

Crec que el concert d’Elgar per cello i orquestra.

L’equip docent (riu). Però en positiu, eh? Amb quin músic t’agradaria molt poder
Perquè està molt implicat i funciona molt en tocar algun dia?
grup. Això és molt important i alhora molt
Amb Cohetus.
difícil de trobar.
Què t’emportaries a una illa deserta?
Mira, m’agrada la pregunta perquè les

Molt bé, moltes gràcies! Recollim aquest
got?
Vinga!

entre bambolines

Entrevistar a la Marta no ha estat fàcil. Porta una agenda plena de músiques diverses, escenaris musicals de tots colors, classes, cursos i inquietuds multisonores.
Darrere d’aquesta façana tranquila i calmada s’amaga una Marta que no para de
moure’s per descobrir coses noves cada dia encara que ens expliqui la seva vida
amb comptagotes. És titulada superior en Etnomusicologia i ha fet un Màster de
Gestió Cultural. Li enteressen les músiques del món, especialment les de procedència africana. Ha realitzat una investigació etnogràfica sobre les músiques de
Guinea Equatorial, on hi ha viscut durant un any per realitzar la investigació des del
més a prop possible. Ha escrit nombrosos articles per La Porta Clàssica. També
és còmplice del naixement de la Jove Assocació de Musicologia (JAM) de Catalunya, que ha organitzat congressos, cursos i tallers arreu d’Espanya desde l’any
2008. Podeu seguir el projecte que comparteix amb la Marta Màrquez a http://
venusiactaest.wordpress.com. A partir d’ara, si la trobeu pels carrers de Tona,
demaneu-li que us canti una cançó, que de ben segur us transportarà a llocs que
no heu imaginat mai.
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la recomanació

enciclopedia de malos alumnos y rebeldes que llegaron a genios.

Cento Carbó

Amb un títol és magnífic que ho diu tot, la peça
Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch i Anne Blanchard editada per Catapulta (2008) és un volum
enciclopèdic en que se’ns relata la insolent joventut de diversos personatges que van marcar
la història, la literatura, les arts o les ciències.
Descobrim que l’educació de Carlemany va ser
completament mediocre, excepte en els esports
on era excel·lent, sobretot en la piscina; el mestre
de Leonardo da Vinci el definia com “capritxós i
inestable”; Balzac era contínuament castigat de
genolls i a fuetades en els dits perquè detestava
el col·legi; Darwin va ser un mal alumne a qui
interessaven molt més la caça i la pesca que la
història, la geografia o el llatí; Verdi va suspendre
diverses vegades l’examen d’ingrès al conservatori milanès; Charles Chaplin no va anar mai al
col·legi; i A. Einstein era una catàstrofe: els seus
mestres creien que era lent perquè reflexionava
hores abans de respondre a una pregunta i no
aconseguia aprendre res de memòria. Així fins a
27 figures als que la història va encimbellar a la
glòria, convertint-los en genis.

“

Verdi va suspendre diverses vegades
l’examen d’ingrés al Conservatori
milanès.

Es troben a faltar dones en el llibre. Només apareix una, Agata Christie, els pares de la qual li van
comprar un gosset quan tenia 5 anys perquè no volien que aprenguera a llegir massa ràpid, així que
va llegir i va escriure d’amagat de la seua família.
És un llibre molt recomanable per a alumnat de Secundària, siguen o no mals estudiants; tots ells
trobaran algun personatge amb que identificar-se, i aprendran a veure tots aqueixos hòmens i dones
a qui estudien com un poc més que seriosos retrats en els museus o en els llibres de text.
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passatempos

mots encreuats:

sopa de lletres
Remena bé i troba sis instruments musicals:

“pinta y colorea”
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