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

L’Escola de Música celebra el curs número 100

Aquest curs l’Escola Municipal de
Música d’Olot ha complert 100 anys.
Per celebrar aquesta fita tan especial s’han anat organitzat actes que
han ajudat a explicar la història del
centre. S’han fet concerts als edificis que han estat seu de l’escola,
s’ha pogut escoltar una conferència
sobre la seva història, s’ha encarregat la redacció d’un llibre per deixar
constància d’aquests 100 anys i, finalment, s’ha organitzat una gran
festa que ha fet que es retrobessin
antics alumnes i companys de feina. Aquests actes han volgut ser un
reconeixement a totes les persones
que d’una manera o altra han ajudat
a construir l’escola i que han apostat per l’educació musical a la ciutat
d’Olot al llarg d’aquests 100 anys.
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SINTONIA

XVIII Flautada de les
comarques gironines
Com cada any, els alumnes de
flauta travessera de la nostra
escola han participat a la trobada
de flautes de les comarques
gironines. Aquesta edició de
la Flautada la va organitzar
l’Escola de Música Comarcal
del Gironès i es va celebrar a
Fornells de la Selva el dia 23 de
març de 2019. Durant el matí es

van fer diversos assaigs i a la
tarda un concert al Centre Cívic
i Cultural La Sitja. La trobada va
esdevenir un dia de convivència
entre alumnes i professors de
diferents escoles. Moments
com l’esmorzar i el dinar van
afavorir la creació d’un ambient
lúdic i de germanor durant tota
la jornada.

Conversem
amb Artur
Blasco

Els guitarristes interpreten els
èxits dels 40 principals
La trobada de guitarristes de la
província de Girona es va fer els
dies 30 i 31 de març a la casa
de colònies Mas Gircós, de Sales de Llierca. Hi van participar
una vintena d’alumnes de la
nostra escola. En aquesta edició, el repertori estava format
per cançons que han estat nú-

mero 1 a l’emissora de ràdio Los
40 Principales. Totes les peces
assajades durant el cap de setmana de convivència van ser interpretades en un concert el dia
7 d’abril al Centre Cívic i Cultural
La Sitja, de Fornells de la Selva,
on van poder assistir els familiars dels alumnes.

Els guitarristes toquen per als
més petits de la ciutat
El dia 12 d’abril, el conjunt de
guitarres de nivell mitjà va fer
una actuació musical a l’Escola
Bressol de les Fonts. El grup va
preparar diverses cançons que

canten habitualment a l’escola
bressol. D’aquesta manera
els infants i els guitarristes van
poder fer música plegats.

Dins el marc del Mercat de
proximitat i de conversa, el dia
5 d’abril vam tenir l’oportunitat
de parlar amb Artur Blasco a
l’Escola de Música. Ell ens va
explicar la seva experiència
viatjant pels pobles i masos
dels Pirineus fent cantar la gent
gran amb l’objectiu de recollir i
mantenir viva la música popular. També ens va fer reflexionar
sobre la importància que tenia
la cançó en tots els vessants
de la vida i com era present a
l’espai públic fins fa pocs anys.
Artur Blasco va rebre el Premi
d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla l’any 1998.
L’any 2001 fou guardonat amb
la Creu de Sant Jordi i el 2004
amb el Premi Nacional de Cultura Popular per la incansable
labor de recuperació, restitució,
difusió i dinamització de la cultura popular pirinenca.

Juntament amb nens i nenes
de totes les escoles de la Zona
8 de l’Associació d’Escoles de
Música de Catalunya (ACEM),
els alumnes de l’etapa d’iniciació
van interpretar la cantata
Patuflash al Teatre Atlàntida de
Vic el dia 7 d’abril. Va ser una
gran experiència musical per a
tots ells. L’espectacle comptava
amb una gran posada en escena
i una gran qualitat dels músics
acompanyants i de la directora
Buia Reixach. L’obra, composta
per David Martorell i Manel
Justícia, explica les aventures
d’en Patuflash i el seu robot que,
després d’anar a buscar polsim
estel·lar per convertir asteroides
en estrelles, són absorbits per
un forat negre. Una setmana
abans del concert es va fer
l’assaig general a Manlleu.

Concert a l’Hospici d’Olot
El dia 9 d’abril vam celebrar un
concert a l’Hospici d’Olot per
celebrar el centenari de l’Escola
de Música. Es va escollir aquest
espai per fer el concert ja que
l’edifici va albergar l’Escola
Municipal de Música d’Olot

durant molts anys. De fet, va
ser on va néixer l’escola l’any
1918. Hi van actuar els conjunts
corals i instrumentals de nivell
elemental i nivell mitjà. Cada
un dels grups va interpretar
una peça del seu repertori,

però amb la particularitat que
en algun moment de cada
interpretació feien una al·lusió
a la cançó Aniversari feliç.
D’aquesta forma simpàtica van
anar recordant que l’escola
complia els 100 anys.
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Els alumnes d’Iniciació fan un viatge
intergalàctic amb en Patuflash
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L’Escola de Música col·labora Els alumnes
al Gran Dictat popular per
del projecte
Sant Jordi
Magnet fan
El 23 d’abril, diada de Sant al Casal Marià a causa de la
un concert al
Jordi, el Servei de Català pluja. L’Escola de Música hi va
d’Olot-la Garrotxa va celebrar col·laborar en la part musical.
el Gran Dictat Popular dins el Entre el dictat i el sorteig de Teatre
programa d’activitats +MOT.
Aquesta vegada, tot i que
estava previst fer-lo a la plaça
de l’U d’Octubre, es va fer

premis els alumnes del grup de
Vent Elemental i el Trio de Jazz
van tocar diverses peces.

El Cornamusam torna a ser
el punt de trobada per a tots
els que toquen instruments
tradicionals
Després de la bona acollida que
va tenir l’any passat la trobada
d’antics ministrers de l’escola al
Cornamusam, l’organització del
festival es va proposar repetir
l’experiència. El divendres 24
de maig, un grup format per
una trentena d’antics ministrers
de l’Escola de Música van fer
ballar la Cabreta davant de Sant
Esteve. Després, la festa es va
traslladar a la sala Torín, on els
mateixos músics i altres que s’hi
van afegir van fer una jam-session
fins que se’ls va acabar la bufera.
L’endemà, els actes del festival
van continuar. Els Ministrers
van convidar a participar-hi els
alumnes de l’Escola de Música
de Taradell i de Vic, poblacions
on també s’ensenyen instruments
tradicionals. Durant el matí es
van fer les Parades per Bufar
i a la tarda, després d’un bon
assaig a l’escola, vam interpretar
plegats el Ball de la Cabreta i es
va fer una cercavila pels carrers
del nucli antic d’Olot.

El dia 22 de maig es va celebrar
la mostra Som Música al Teatre
Principal d’Olot. El concert va
donar a conèixer el treball que
han estat fent els alumnes de
l’escola Malagrida que, a través
del Projecte Magnet, aprenen
a tocar un instrument a l’Escola
Municipal de Música d’Olot.
Durant el concert vam poder
escoltar les actuacions dels
grups de gralla, violí, guitarra,
percussió, teclat i instruments
Orff dels alumnes que estan
cursant 3r i 4t de primària.
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Recitals de
final de curs
Del 3 al 6 de juny els alumnes
d’instrument van fer els recitals
de final de curs. Els concerts
es van organitzar per famílies
d’instruments: corda fregada,
guitarra, vent, piano, percussió
i música tradicional. Com ja és
habitual, es van dur a terme a
l’auditori de l’Escola, excepte
el recital de guitarra i el de
música tradicional, que es van
fer al Casal Marià i al Parc Nou
respectivament. Aquests recitals
tenen com a objectiu mostrar
davant del públic i dels professors
de cada àrea el treball fet durant
el curs. També és una bona forma
de conèixer els companys que
toquen el mateix instrument.

Fem música
amb els avis

Magnífic concert de solistes de
nivell mitjà
El dia 6 de juny es va celebrar a
l’auditori de l’Escola de Música el
concert de solistes de nivell mitjà.
Aquest concert és un reconeixement als alumnes més avantatjats
o que han fet un treball excel·lent

El dia 24 de maig els alumnes del
grup de guitarres i del conjunt
de vent de nivell elemental
van actuar a la residència La
Tardor d’Olot. Aquesta activitat,
titulada Música amb els avis,
cada any ajuda a apropar la
música en directe a una de les
residències per a la gent gran
d’Olot. Els usuaris i treballadors
de la residència van agrair
i valorar molt positivament
aquesta iniciativa.

durant el curs. En aquesta edició
hi van actuar Xavier Aguilar, Anna
Boix, Xavier Costa, els grups de
cambra Playbach’s i el quartet de
saxos i clarinets.
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Actuació dels
Ministrers a
Sant Feliu de
Pallerols
El dia 8 de juny els Ministrers
van tornar a actuar a la
Festa Major de Sant Feliu de
Pallerols. Aquesta festa ha estat
declarada Bé d’Interès Cultural
per la Generalitat de Catalunya.
Cavallets, gegants i la Mulassa

van fer la cercavila pel poble
acompanyats per la música
del grup de música tradicional
de l’Escola de Música. Quan la
comitiva arribava a les places
o altres llocs emblemàtics del
poble es feien els balls del

Contrapàs, Matadegolla, Ball
Pla i les dues sardanes curtes al
so d’un violí, com és tradicional
en aquest poble.

Conferència sobre la història centenària de
l’Escola de Música

El dia 19 de juny els musicòlegs
que estan escrivint el llibre sobre
de l’Escola de Música van fer
una conferència per començar a
donar a conèixer alguns detalls
de la història centenària del centre. Josep Pujol, Anna Costal,
Joan Gay i Laura Pallàs van saber mantenir l’atenció del públic
amb una xerrada molt amena i
plena de dades interessants.
Ens va sorprendre descobrir
que la nostra escola és la cinquena més antiga de Catalunya,
que durant uns quants anys va
estar molt vinculada amb l’Orfeó

Popular Olotí i que les dones van
tenir una paper molt rellevant a
l’hora de tirar endavant la institució. Tothom va coincidir en el
gran rigor dels musicòlegs i en
la seva gran capacitat divulgativa. Està previst que el llibre es
presenti el dia 22 de novembre,
diada de Santa Cecília. Quan es
va acabar la conferència vam
poder escoltar un petit concert
que ens van oferir Marta Caula, Andreu Bravo,Xavier Costa,
Ferran Delgà, Anna Maria Díaz,
Lluc Estartús i el Trio de Jazz.

Dins els actes de celebració del
centenari de l’Escola de Música es va programar el dia 20
de juny un concert al Claustre
del Carme, l’edifici on va tenir la
seu l’escola durant els anys 80.
Malauradament, a causa de la
previsió de pluja, es va haver de
fer al Casal Marià. El concert va
ser interpretat pels grups instrumentals i corals de nivell mitjà.
La presentació va anar a càrrec
de Narcís Bosch, director de
l’escola en aquella etapa, i de
Tàlia Bel, la professora amb més
antiguitat del centre. Entre peça
i peça ens van anar explicant
com era l’escola als anys 80 i els
canvis que ha anat patint fins al
dia d’avui.

Els Ministrers actuen al festival
Hautes Terres a França
Del dia 28 al 30 de juny els Ministrers van viatjar a França per
actuar al Festival Hautes Terres
de Saint Flour com a representants de la cultura catalana. De
fet, ja és la tercera vegada que

el grup de música tradicional
de l’escola actua en aquest festival. La primera vegada va ser
l’any 2012 i la segona el 2016.
En aquesta edició, els Ministrers
van fer diverses cercaviles pels

carrers del nucli antic de la ciutat
acompanyats de la Cabreta del
Cornamusam. Va ser un viatge
molt divertit i amb moltes anècdotes que de ben segur sempre
recordaran.
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Concert de grups instrumentals i
corals de nivell mitjà
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Celebrem el centenari de l’Escola de Música
amb una gran festa
El dia 21 de juny, coincidint amb
l’últim dia del curs i amb el Dia
Internacional de la Música, vam
celebrar la Festa del Centenari. Va ser un dia molt especial
amb moments molt emotius on
ens vam retrobar amb antics
alumnes, pares i professors del
centre. Tot i que estava previst
celebrar-la al Parc Nou, a causa
de la previsió de pluja es va fer
al Pavelló Firal. La festa va començar amb una cercavila on
van participar gegants que han
estat vinculats amb l’escola: la
Fada Grida, el Porc i el Xai, els
gegants de Sant Francesc, en
Jordiet i el gegant Tutti. A continuació, es van fer diverses actuacions musicals organitzades
per famílies d’instruments. A
part dels alumnes actuals, també hi van tocar els antics alumnes que no es van voler perdre
la festa. La part musical va concloure amb la interpretació conjunta de l’Himne de l’Alegria de
Beethoven. Finalment, hi va haver un sopar popular amb pastís
d’aniversari inclòs. La celebració d’aquesta fita ens va animar a seguir treballant perquè
aquesta escola compleixi molts
anys més.

