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Butlletí de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge

L’Escola Municipal de Música d’Olot
compleix 100 anys
El dia 21 de maig de 1918,
l’Ajuntament d’Olot va aprovar en
el ple municipal la creació d’una
Escola Municipal de Música a la
ciutat, i en va nomenar director
mossèn Fèlix Farró Vilanova (Girona, c.1884 – Olot, 1936). Dies
abans, la Comissió de Governació

havia proposat les bases per crearla dins el procés de reorganització
de la Banda Municipal. L’Escola va
obrir les portes l’octubre d’aquell
any amb una vuitantena d’alumnes
matriculats.
Per celebrar l’efemèride, el dia 22
de maig es va fer un concert al

Teatre Principal d’Olot titulat Concert d’Aniversari 1918-2018. Hi
van participar els conjunts corals i
instrumentals de Nivell Elemental i
Nivell Mitjà. Aquest va ser el primer
dels actes de celebració del centenari que aniran tenint lloc durant tot
el curs 2018-2019.

ACTIVITATS

SINTONIA

Lleida acull la
Trobada de
Guitarres de
l’ACEM

El dissabte 10 de març, una
vintena d’alumnes de guitarra
i baix de l’Escola de Música
van participar en la trobada
d’instruments de corda pinçada
que havia organitzat l’Associació
Catalana d’Escoles de Música
per commemorar el seu 25è

L’Escola de Música celebra
els Recitals de Primavera
Els Recitals de Primavera de
l’Escola de Música es van celebrar uns dies abans que canviéssim d’estació. Durant els
dies 12, 14, 15 i 16 de març,
més d’un centenar d’alumnes

d’instrument van mostrar en públic el seu repertori. Com sempre, van ser uns concerts molt
variats, ja que hi havia alumnes
de totes les edats, nivells i estils
musicals.

aniversari. L’activitat es va
celebrar al Pavelló Barris Nord
de Lleida i va reunir 800 alumnes
d’una quarantena d’escoles de
música de tot Catalunya. El matí
es va dedicar a fer els assaigs i a
la tarda va tenir el lloc el concert
davant un nombrós públic.

Taller de DJ
a l’Escola de
Música
El dia 14 de març es va fer un taller de DJ a l’Aula d’Informàtica
de l’Escola de Música. L’objectiu
era donar a conèixer els recursos i instal·lacions del centre per
a l’aprenentatge de les noves
tecnologies relacionades amb la
música. El curs, impartit per un
professor d’EUMES Academy,
anava adreçat a joves d’entre 12
i 17 anys que volguessin iniciarse en el món dels DJ de club.
Tot i que la matriculació al curs
va ser discreta, se’n va fer una
valoració molt positiva per part
dels participants, que van demanar poder repetir l’experiència el
pròxim curs.

La Coral de Mares de l’Escola
de Música va actuar a la presentació del llibre Ossos de Fira
de l’escriptora olotina Maribel
Torres. El llibre, publicat per
l’editorial Oliveres de Sant Joan
les Fonts, és un recull de set relats de l’autora. L’acte es va celebrar el dia 10 de març a l’Orfeó
Popular Olotí, i es va concloure
amb la cançó Over the rainbow,
interpretat per la coral.

Guitarrada
dedicada a la
música dels
videjocs
Com cada curs, els alumnes
de l’Escola de Música van
participar en la Guitarrada de
les comarques gironines. Els
dies 14 i 15 d’abril van fer un
cap de setmana de convivència
i música a la casa de colònies
Mas Gircós de Sales de
Llierca. En aquesta edició,
el repertori escollit foren les
bandes sonores dels videojocs
més populars, música que van
assajar per tocar-la davant dels
pares i mares el següent cap de
setmana. El concert tingué lloc
el dissabte 22 d’abril, a l’Espai
Ter de Torroella de Montgrí.

música va ser la protagonista
dels actes organitzats en honor
a la patrona dels músics. Durant

van ser més de cent actuacions
amb alumnes de totes les edats
i estils musicals diferents.

Música amb
els avis
Aquest any els alumnes de
l’Escola de Música van actuar a
la residència Edat 3. El concert
va tenir lloc el dia 27 d’abril i
va anar a càrrec del grup de
guitarres de Nivell Elemental,
l’orquestra de corda i la coral

de Nivell Mitjà. Els usuaris i
treballadors de la residència
van agrair i valorar molt
positivament aquesta iniciativa
que cada any apropa la música
en directe a persones amb
mobilitat reduïda.

ACTIVITATS

La Coral de
1650 instrumentistes de vent
Mares actua a es troben a Tarragona
El 20, 21 i 22 de novembre, aquests tres dies es van fer
l’Orfeó
l’Escola de Música va celebrar la vuit concerts durant els quals
de Santa Cecília. Com vam poder escoltar els alumnes
Popular Olotí festivitat
no podia ser d’altra manera, la d’instrument de l’Escola. En total,

SINTONIA

ACTIVITATS

SINTONIA

Els més
petits de
l’Escola
actuen amb el
Pot Petit
El dia 9 de maig, els alumnes
de les corals de Sensibilització
i Iniciació van fer un concert al
Teatre Principal d’Olot, juntament
amb el grup d’animació El Pot
Petit. El concert, titulat Ritmes
i Rialles, va repassar alguns
dels èxits que tanta fama han
donat al grup entre la mainada.
Hi van participar un centenar
d’alumnes entre 4 i 8 anys, que
van passar-s’ho molt bé dalt de
l’escenari.

El dia 23 de maig es va celebrar
la mostra Som Música al Teatre
Principal d’Olot. El concert va
donar a conèixer el resultat del
Projecte Magnet que fa l’Escola
Malagrida amb la col·laboració
de l’Escola de Música, gràcies
al qual més de 150 nens i
nenes estan aprenent a tocar
un instrument. Aquest curs el
projecte ha arribat a la quarta
edició i, per tant, ha estat
l’últim any per a la promoció
d’alumnes que van començar
quan feien tercer i que ara ja
han acabat la primària. Durant el
concert vam poder escoltar les
actuacions dels grups de gralla,
violí, guitarra, percussió, teclat i
instruments Orff. Tothom va ferne una valoració molt positiva
i va quedar sorprès dels bons
resultats musicals aconseguits.

Els Ministrers
tornen a la
Festa Major de
Sant Feliu de
Creació de la zona 8 de l’ACEM
Pallerols
Aquest curs s’ha creat la Zona 8 tenir lloc el dia 9 de juliol a l’Escola
El dia 19 de maig, els Ministrers
van actuar a la Festa Major de
Sant Feliu de Pallerols. Amb la
seva música van acompanyar
els Cavallets, Gegants i Mulassa
pels carrers del poble. En arribar
a places i llocs emblemàtics es
feien els balls del Contrapàs,
Matadegolla, Ball Pla i les dues
sardanes curtes, que han estat
declarats Bé d’Interès Cultural.

de l’Associació d’Escoles de Música de Catalunya, formada pels
centres musicals de la Garrotxa,
d’Osona i del Ripollès. Abans
aquestes escoles pertanyien a la
Zona 2 (Girona) i a la Zona 6 (Catalunya Central), però per la seva
proximitat han decidit unir-se i facilitar d’aquesta manera la creació de sinergies i l’organització
d’activitats. La primera reunió va

Municipal de Música de Manlleu.
El director de la nostra escola va
tornar amb una impressió molt positiva, després d’haver comprovat
el bon dinamisme i motivació de
les escoles que hi van participar,
la qual cosa de ben segur que
es traduirà en activitats i propostes interessants per al curs 20182019.

ACTIVITATS

Els alumnes del Projecte Magnet actuen
al Teatre Principal d’Olot
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El Festival
Cornamusam
és el punt de
trobada dels
Ministrers
La
passada
edició
del
Cornamusam ha estat molt
especial. En primer lloc, perquè
l’organització ha anat a càrrec
d’antics alumnes de l’Escola de
Música que han pres el relleu a
la junta del Til·ler, l’associació
que des de fa més de 25 anys
organitza el Festival. En segon
lloc, perquè va aconseguir
reunir molts ministrers que han
après a tocar instruments com

el sac de gemecs, la tarota o
el flabiol i tamborí a l’Escola de
Música, des de la creació de
l’Àrea de Música Tradicional
l’any 2001. Això va permetre fer
una gran cobla de ministrers
formada per 34 músics que van
fer ballar la Cabreta pels carrers
d’Olot el divendres 25 de maig.
La festa va acabar amb una
animada sessió jam a la plaça
de l’1 d’Octubre. L’endemà van

continuar els actes del Festival,
dels quals cal destacar el concert
d’Adrià Batlle i Arnau Brosa,
antics alumnes de l’Escola, dalt
del volcà del Montsacopa. A la
tarda es va fer el tradicional ball i
cercavila de la Cabreta que, com
sempre, va anar acompanyada
pels Ministrers de l’Escola de
Música.

L’ACEM celebra el 25è aniversari
amb un macro concert
Aquest any se celebren els
25 anys de la creació de
l’Associació Catalana d’Escoles
de Música. Des de la seva fundació, aquesta entitat ha ajudat
els centres musicals de Catalunya a millorar la seva gestió,
formar el professorat, organitzar
activitats per als alumnes i representar el col·lectiu davant les
institucions. Durant tot aquest
curs, s’han anat fent trobades
per famílies d’instruments per
celebrar aquest aniversari: corda fregada a Barcelona, corda
pinçada a Lleida, vent a Tarragona, tradicionals a Sant Feliu
de Guíxols, cor a Manresa i percussió a Sant Cugat del Vallès.
El dia 10 de maig es va posar
punt i final als actes de celebració amb un gran concert que va
comptar amb la participació de
més de 5.500 músics d’entre 8 i
80 anys , provinents de 82 escoles de música de tot Catalunya.

En el concert, que es va convertir en una gran festa de la música, hi va participar un cor de
1.500 cantants, una formació de
1.200 músics de corda fregada
(violí, viola, violoncel i contrabaix), una banda amb 1.500 instruments de vent, al voltant de
750 guitarristes i baixistes amb
instruments tant clàssics com

elèctrics, 300 percussionistes i
un grup de 100 ballarins. A més,
la cita va comptar amb una formació de 300 músics de cobla
i tradicionals amb instruments
tan variats com els acordions,
fiscorns, flabiols, gralles, tarotes o timbals, i la participació de
l’ACEM Jazz Band.

SINTONIA
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Recitals de
final de curs
de l’EMMO
Els dies 5, 6 i 7 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 de Música, excepte el de guitarra, que
es va fer al Casal Marià. El de
música tradicional estava previst al Parc Nou però, a causa
de la pluja, es va fer en una de
les aules del centre.

Concert a
Castellfollit de
la Roca

El 21 de juny, Dia Internacional
de la Música, es va fer un concert a l’església vella de Castellfollit de la Roca. Aquest concert, que cada any es fa en un
lloc diferent de la Garrotxa, té
com a objectiu apropar l’activitat
musical de l’Escola de Música a
tots els pobles de la comarca.

En aquesta edició hi actuaren
el Grup de Guitarres, el Grup de
Vent, la Camerata, la Coral de Nivell Mitjà i l’Orquestra de l’Escola
de Música. Tothom va coincidir
en la valoració de la bona acústica de l’església i la gran qualitat
de les interpretacions.

ACTIVITATS

SINTONIA

Concert de solistes de
Nivell Mitjà

L’Alícia es
jubila
Després de més de vint anys
treballant a l’Escola de Música,
l’Alícia Mestres s’ha jubilat al finalitzar aquest curs. Durant tot
aquest temps ha estat un dels
puntals de l’Escola i la persona
de referència per als alumnes
i les seves famílies. Segur que
trobarem molt a faltar la seva
bona disposició i compromís.
Li desitgem que gaudeixi molt
d’aquest merescut descans.

El dia 20 de maig es va celebrar
el concert de solistes de Nivell
Mitjà a l’Auditori Pare Antoni
Soler de l’Escola Municipal de
Música d’Olot. Aquesta activitat
vol reconèixer els alumnes més
avantatjats de l’Escola de Mú-

sica donant-los l’oportunitat de
tocar el seu repertori en format
de concert davant del públic. Hi
van actuar tant instrumentistes
solistes com els grups de cambra de l’Escola de Música.

Cercavila de gegants a la festa de l’escola
El dia 22 de juny es va celebrar
la Festa de Final de Curs de
l’Escola de Música. Com sempre, va ser una jornada en què
es van poder escoltar diferents
actuacions musicals en un ambient distès i festiu. Tothom va
poder gaudir del berenar preparat per l’AMPA de l’escola.
La nota divertida d’aquest any
va ser la petita cercavila d’un
gegantó acompanyada per la
improvisada Marxing Band de
l’Escola de Música. De ben segur que aquesta iniciativa tindrà
continuïtat i l’any vinent tindrem
la presència de més gegantons
portats pels alumnes.

