SiNTONiA
BUTLLETÍ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT XAVIER MONTSALVATGE

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT FA UN
CONCERT PER LA PAU
El dimarts 17 de març, els alumnes de nivell elemental
i mitjà de l’Escola Municipal de Música d’Olot van oferir
un concert titulat Música per la Pau al Teatre Principal
d’Olot. El programa va constar de 17 peces que formaven una antologia de la música que ha transmès un
missatge de pau al llarg de la història. Cada una de les
peces va estar interpretada per un conjunt instrumental o coral diferent: orquestra de corda, grup de vent,
conjunt de guitarres, big band, ministrers, cor de veus
blanques, etc. D’aquesta manera, el públic assistent va
poder escoltar música de diferents estils i sonoritats.
Cal destacar peces com Imagine, el Cant dels ocells, Don’t
worry be happy, Amigos para siempre, La vita e bella, etc.
El concert es va fer en col·laboració amb la Fundació
Nzuri Daima, que està treballant per millorar la qualitat de vida de nens i nenes d’Uganda i Tanzània a
través de la música. Tot el teatre estava decorat amb
paraigües que els mateixos alumnes havien pintat
amb missatges alegres i de pau.
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activitats
LA GUITARRADA ARRIBA A LA XV EDICIÓ
Els alumnes de l’àrea de guitarra van participar, durant el mes de març, en el 15è Aniversari de la Guitarrada. Van assistirhi un total de 120 alumnes de guitarra de diferents escoles de la província de Girona i Barcelona. L’activitat musical va
constar de dues parts. Durant els dies 21 i 22, els nens i nenes van poder gaudir d’unes colònies guitarrístiques a càrrec
dels professors que formen part de l’associació organitzadora, i el dia 29 van oferir al públic un concert a l’Auditori de
Salt. El concert va consistir en la interpretació per part d’una gran orquestra de guitarres de diferents peces que s’han
interpretat durant aquests quinze anys de Guitarrada.

ELS FLAUTISTES DE L’ESCOLA TORNEN A
PARTICIPAR A LA FLAUTADA

TROMBOCAT, LA TROBADA DE TROMBONISTES DE
CATALUNYA

El dissabte 14 de març es va celebrar la 14a Flautada de les
comarques gironines organitzada per l’Escola Municipal de
Música de Girona. Aquesta activitat, adreçada als alumnes
de flauta travessera, va consistir en un dia de convivència
fent assajos i un concert. Els professors de la trobada van
valorar molt positivament tota la jornada, tot i que el dia va
començar amb pluja. Finalment, però, el dia es va aclarir,
i els 102 alumnes i 12 professors participants van poder
fer totes les activitats, que van finalitzar amb un concert
al Centre Cultural la Mercè.

Ferran Reig, Pol Coromina i Joan Maria Riera van ser 3
dels 110 trombonistes d’arreu de Catalunya que el dia
21 de març es van trobar al Conservatori del Liceu de
Barcelona per celebrar el Trombocat. Durant la jornada
hi va haver classes amb Ilja Reijngoud, solista de jazz,
i Ximo Vicedo, solista de l’orquestra de RTV. També es
van fer diferents tallers impartits pels membres de la
junta de l’Associació Trombocat, entre ells Jordi Estartús, professor de l’Escola Municipal de Música d’Olot.
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TORNA EL GIRACONCERT A OLOT
Durant els dies 17, 18 i 19 d’abril va tenir lloc la VI Edició del Giraconcert. Aquesta activitat, organitzada pel
Conservatori de Música de Girona amb la col·laboració
de nombroses escoles de música de la província, té
com a objectiu organitzar una petita gira de concerts
als alumnes més avantatjats de cada centre per tal que
tinguin l’oportunitat de tocar en diferents auditoris. Un
dels concerts va tenir lloc a l’Auditori Pare Antoni Soler
de l’Escola Municipal de Música d’Olot. Hi van participar alumnes del Conservatori de Girona, l’Aula Musical,
l’EMM de Girona, Sol de Solfa, l’EMM de Llagostera, La
Flauta Màgica i la mateixa Escola Municipal de Música
d’Olot. Durant el mateix cap de setmana, els alumnes
de l’escola olotina també van tocar a Girona i Figueres.

ELS MINISTRERS ACTUEN EN LA PRESENTACIÓ
DELS FOLLETS DEL MALAGRIDA
El dia 22 d’abril, a l’Escola Malagrida es van presentar
els capgrossos que representen els follets que acompanyen la geganta Fada Grida. Cada follet representa un
dels quatre elements: aigua, foc, terra i aigua. Durant
la presentació van actuar els Ministrers, que van tocar
entre altres peces la música de la Fada Grida, que van
compondre els alumnes de composició el curs passat.
També van actuar la Colla de Grallers del Malagrida,
formada per pares i professors d’aquesta escola i que
reben formació de gralla i timbal a l’Escola de Música.
UNA BALLARINA GEGANT BALLA AMB LA MÚSICA
DE VINT VIOLONCELS
En el marc del Festival Sismògraf, el dissabte 25 d’abril,
una desena d’alumnes i antics alumnes de violoncel de
l’Escola de Música van posar música a un dels espectacles del festiva, The Dancer Music Box, de la companyia
Antigua i Barbuda. Van tocar juntament amb altres vint
violoncel·listes vinguts d’arreu de les comarques gironines per acompanyar una ballarina gegant.

2a TROBADA D’ORQUESTRES DE CORDA DE LES COMARQUES GIRONINES
Enguany la Camerata de l’Escola de Música, dirigida
per Xavier Badosa, va tornar a participar en la trobada
d’orquestres de les comarques de Girona, que va tenir
lloc el dia 25 d’abril a l’Auditori de Girona. Seguint el
format de l’any passat, la trobada va consistir en una
jornada de treball amb el director Philipe Fournier i un
concert en el qual es van interpretar obres de Mozart,
Grieg , Warlock i Bartock. A part de la Camerata, també
hi va participar l’Orquestra del Conservatori de Girona,
la Jove Orquestra de Figueres, la Jove Orquestra de la
Selva i l’Orquestra de Cambra de Sant Feliu de Guíxols,
entre d’altres.
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ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
D’OLOT INTERPRETEN LA CANTATA LA FÀBRICA DE
COLORS
El dia 7 de maig de 2015, els alumnes que formen la Coral de Sensibilització i Iniciació de l’Escola Municipal de
Música d’Olot van interpretar la cantata La Fàbrica dels
Colors al Teatre Principal d’Olot. La cantata, composta per
Sergio Salinas, narra una història en què els colors són els
protagonistes. Vivint sense ordre ni concert, decideixen
barrejar-se, però el resultat és que tot es converteix en
negre. Només amb la creació de la Fàbrica dels Colors pot
tornar tot al seu color habitual. En total hi intervingueren
115 nens i nenes d’entre 4 i 7 anys, acompanyats d’una orquestra integrada pels professors de l’escola i alguns dels
alumnes més avantatjats. La narració del conte va anar a
càrrec de Tàlia Bel i Montse Mundet. L’Escola Municipal
d’Expressió també hi va col·laborar amb la realització del
cartell, obra de Marina Faja.
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TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL ORGANITZAT
PER L’AMIPA
La tarda del diumenge 26 d’abril, l’AMIPA va organitzar un
taller espectacle de percussió corporal titulat Fes música
amb el teu cos, de Santi i Mariona Duet. Va impartir el taller el músic, pedagog i musicoterapeuta Santi Serratosa,
bateria dels grups Astrio, Gossos i fundador de la SSM Big
Hand (big band de percussió corporal). Es van fer dues
sessions del taller, una per als més menuts i una altra a
partir de 8 anys. A partir del cos, el joc, la música i el ball,
varen treballar la coordinació, la creativitat, la concentració, com a base d’una experiència musical i lúdica entre
alumnes i pares. El taller i l’espectacle van ser un èxit
d’assistència i de qualitat.

ELS MINSITRERS GRAVEN UN VIDEOCLIP
Durant el tercer trimestre d’aquest curs, els Ministrers
de l’Escola de Música han realitzat la filmació d’un
videoclip amb la música de la Cabreta del Cornamusam. Hi han participat els actuals ministrers amb el
reforç de diversos antics alumnes de l’escola que també havien tocat en aquesta formació. El vídeo ha estat
enregistrat en diversos emplaçaments emblemàtics
de la ciutat: el Parc Nou, les fonts de Sant Roc, el volcà
Montsacopa, el Firal, etc. I al davant de Sant Esteve es va
filmar el Ball de la Cabreta. Per fer aquesta filmació es va
comptar amb la col·laboració de molts olotins i olotines
que van omplir la plaça de gom a gom com si estiguessin celebrant el Cornamusam. El vídeo es va presentar
el dissabte 20 de juny durant la celebració del festival.

ELS ALUMNES DE CANT ACTUEN A GIRONA TEMPS
DE FLORS
El diumenge 10 de maig, a les 17.30 h, alguns alumnes
de cant de l’Escola de Música van participar en el concert que tingué lloc a l’església del Carme de Girona en
el marc de Girona, temps de flors. El programa, d’una durada aproximada d’hora i mitja, va constar de l’actuació
de dues corals. La primera va ser una coral juvenil que va
cantar sis peces variades, en català, castellà, anglès i alemany. La segona fou un cor mixt que va interpretar nou
peces. El concert va finalitzar amb un cant comú.
L’ESCOLA DE MÚSICA TORNA A PARTICIPAR A LA
MARATÓ DE SANG
El dia 9 de maig es va celebrar a Olot la Marató de Sang.
Aquest any portava com a lema Ets ric, sigues generós.
Des de l’Escola Municipal de Música vam voler tornar
a participar-hi amb una intervenció musical. Hi va participar el grup de Vent Elemental i el Trio de Trombons, que van fer un petit concert a l’Hospici. Des de
l’organització de la Marató es va agrair molt aquesta
col·laboració.
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ELS MINISTRERS ACTUEN A GRANOLLERS

MÚSICA AMB ELS AVIS

El dia 16 de maig els Ministrers de l’Escola Música es
van desplaçar fins a Granollers per tocar a les Festes de
l’Ascensió que se celebren en aquesta ciutat. Acompanyats pels grups La Cultural de Granollers i Sona Gralla de
Tarragona, van fer una cercavila que va començar a la
plaça de la Corona i va acabar a la plaça de la Caserna.
En aquest lloc hi havia un escenari on cada grup va
tocar diverses peces de concert. Finalment, tots els
músics i les seves famílies van fer un dinar de germanor.

El divendres 29 de maig, els alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Olot van dur a terme l’activitat anual
titulada Música amb els avis, que consisteix a acostar la
música en viu a les persones que viuen en una residència de la tercera edat. Aquest curs, el concert s’ha fet a la
Residència del Tura d’Olot i ha anat a càrrec dels grups
de corda, vent i guitarres de nivell elemental, format
per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Tant el professorat
de l’Escola de Música com el personal de la Residència del Tura van coincidir que aquesta era una activitat
molt enriquidora, ja que permetia donar una vessant
social a l’aprenentatge i ensenyament de la música.

ELS MINISTRERS POSEN MÚSICA A LES JORNADES
D’ARTTERÀPIA
El dissabte 6 de juny, els Ministrers van estar animant
musicalment una activitat de les Jornades d’Artteràpia
que es van celebrar a Olot durant tot aquell cap de setmana. L’activitat va consistir a construir, amb materials
reciclats, i decorar de forma artística un volcà de grans
dimensions que estava ubicat al Firal. A part dels Ministrers, també van actuar el grup Batucada Tam. Al final
van interpretar dues peces conjuntament.
TROBADA DE GUITARRES A FIGUERES
Els alumnes de guitarra de l’Escola de Música van participar a la Segona Trobada de Guitarres “Ciutat de Figueres” que es va fer els dies 16 i 17 de maig. Una de
les activitats més interessants de la trobada va ser la
Masterclass que va oferir el guitarrista Sergi Vicente
acompanyat del seu Ensemble de Guitarres de Barcelona. La trobada va acabar amb un concert de tots els
participants al Teatre Jardí de Figueres.
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ELS GRUPS INSTRUMENTALS DE NIVELL MITJÀ
PARTICIPEN A L’ACTE DE CLOENDA DE LES AULES
DE DIFUSIÓ CULTURAL DE LA GARROTXA
El passat divendres 5 de juny, al Casal Marià d’Olot, una
trentena d’alumnes de la Camerata, el Grup de Vent Mitjà, la Coral de Nivell Mitjà i el Grup de Guitarres 2 van
oferir més d’una hora de concert a l’acte de cloenda de
les Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa. Després
d’una conferència sobre l’origen del nostre calendari,
a càrrec del matemàtic Antoni Aubanell, els assistents
van poder escoltar obres de Jouvert, Mozart, Rameau,
Vivaldi, Lennon i Clapton, entre d’altres. Tothom va coincidir en la qualitat i varietat del repertori proposat
i es va felicitar públicament els alumnes i professors
participants.

RECITALS DE FINAL DE CURS
Durant els dies 8, 9 i 10 de juny es van dur a terme
els recitals de final de curs de l’Escola de Música. Com
cada any, els concerts es van organitzar per famílies
d’instruments: corda fregada, guitarra, vent, piano, percussió i música tradicional. Tots els concerts es van fer
a l’Auditori Pare Antoni Soler de l’escola, excepte el de
guitarra, que es va fer al Casal Marià. El de música tradicional estava previst fer-lo al Parc Nou, però va coincidir amb la pluja torrencial que va patir Olot el dimecres
10 de juny i finalment es va fer en una de les aules del
centre.

CONCERT DE NIVELL MITJÀ A TORTELLÀ
El dijous 18 de juny es va celebrar el Concert de Nivell
Mitjà al Teatre del Casino de Tortellà. Hi actuaren els
alumnes de l’Escola de Música de nivell més avançat,
tant els solistes, com els grups de cambra i el conjunt
coral i instrumental de corda, de guitarres i de vent de
nivell mitjà. El repertori estava format majoritàriament
per música clàssica, però també es van interpretar algunes peces de música moderna. Cal destacar l’alt nivell de les interpretacions, tant dels solistes com dels
grups instrumentals. Quan va acabar el concert es va
fer un sopar amb els alumnes, pares i professors al mateix Casino de Tortellà.
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FESTA DE FINAL DE CURS A L’ESCOLA DE MÚSICA
El divendres 19 de juny es va fer la cloenda del curs amb una festa als jardins de l’Escola de Música. Hi van participar
alumnes, pares i professors. Durant la celebració es van fer diferents actuacions dels grups corals i instrumentals. A la
mitja part vam gaudir d’un extraordinari berenar que va organitzar l’AMIPA amb la col·laboració dels pares i mares, que
van portar una gran varietat de coques, refrescos i altres delicadeses per fer un ambient més festiu.

PARTICIPACIÓ DELS MINISTRERS AL CORNAMUSAM

TROBADA DE VIOLONCELS A BÀSCARA

Durant els dies 19, 20 i 21 de juny es va celebrar el Festival Internacional Cornamusam a Olot. Els Ministrers
de l’Escola de Música hi van tenir un paper destacat
ja que hi van fer diverses actuacions. El divendres 19
van interpretar el Ball de la Cabreta davant l’església
de Sant Esteve que va finalitzar amb una cercavila fins
al Firal d’Olot per tal de conduir el públic cap al següent
concert. El dissabte 20 van participar en l’activitat Olot
a Sac, que va consistir en diferents actuacions de grups
de sacaires acompanyats d’altres instruments repartits
pel centre d’Olot. Després tots els grups es van anar
unint a la cercavila de la Cabreta a mesura que aquesta
els anava recollint. A la plaça Major es va fer el Ball de
la Cabreta tocat per tots els músics participants. Finalment, al vespre del dissabte es va presentar el videoclip
dels Ministrers que han fet durant aquest tercer trimestre.

Alguns dels alumnes de violoncel de l’Escola participaran, del 25 al 28 de juny, en la 18a Trobada de Violoncels
a Bàscara, organitzada per Vuit de Piques. Seran unes
colònies musicals on qualsevol persona que toqui aquest
instrument hi té cabuda. L’activitat principal és tocar el
violoncel en grup, amb el guiatge de professors experimentats. La intenció és que els estudiants de violoncel
(nens, joves i adults) facin música de cambra. Durant
tot el curs escolar treballen individualment, però a la
trobada es treballa en grup: així veuen altra gent tocant
i coneixen un altre repertori. Els participants a la trobada preparen, amb l’ajuda d’una desena de professors,
les peces que es tocaran al concert de l’últim dia. Els
alumnes, una mitjana de setanta, es reparteixen en
diversos grups, segons edats i nivells. Els professors
treballenambtotselsgrups,id’aquestamaneraelsalumnes
coneixen altres mestres i diferents maneres d’ensenyar.
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