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Al llarg d’un segle, l’Escola Municipal de Música d’Olot ha canviat tant
com ho ha fet la mateixa pedagogia musical. Entre la continuïtat i les
reinvencions, des del 1918 l’Escola ha travessat vicissituds polítiques,
canvis metodològics i reformulacions administratives, però sempre ha
estat art i part indefugible en la vida musical i en el patrimoni cultural de
la ciutat. Aquest llibre recull la història d’aquesta institució i de les seves
persones, sempre al servei d’uns ciutadans més educats, més creatius i
més músics.

Josep Pujol i Coll (Vilobí d’Onyar, 1964), Laura Pallàs i Mariani (Olot,
1977), Joan Gay i Puigbert (Girona, 1967) i Anna Costal i Fornells (Gi
rona, 1981) són doctors en Musicologia i professors a l’Escola Superior
de Música de Catalunya. S’han especialitzat en el patrimoni musical ca
talà, amb diverses publicacions conjuntes. Comparteixen l’interès pels
fenòmens musicals moderns i contemporanis: els compositors i els intèr
prets catalans, la música de ball, la història oral, la societat de l’especta
cle, l’òpera, les ideologies, la relació entre música i text, la codicologia i el
repertori pianístic. Reivindiquen una musicologia activa i necessària en
l’àmbit de les humanitats que, més enllà dels documents i les partitures,
ajudi a comprendre els valors i les funcions de la música.

El dia de Santa Cecília, el 22 de
novembre, es va presentar a
l’auditori de l’Escola el llibre Solfes,
Pianos i Cornamuses, un segle
d’Escola Municipal de Música
d’Olot (1918-2018). Escrit per Anna
Costal, Joan Gay, Laura Pallàs
i Josep Pujol, el llibre explica la
història de l’Escola de Música des
de la seva creació, l’any 1918, fins
a l’actualitat. La publicació és el
resultat de les investigacions que
els quatre musicòlegs van fer dins
el marc de la beca Ernest Lluch
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de Ciències Socials i Humanes
que els va concedir l’Ajuntament
d’Olot l’any 2018. Cada un dels 10
capítols que expliquen de forma
cronològica les diferents etapes
de l’Escola està complementat per
uns apartats dedicats a ressaltar
un personatge de l’època, un
document relacionat amb l’Escola
i una música que ens ajuda a
connectar Olot amb la realitat
musical catalana de cada moment.
El llibre es pot adquirir a la
secretaria de l’Escola de Música.

El Trio de Jazz
actua als Premis
Salvador Reixach
El dissabte 7 d’octubre es va
celebrar a l’església de Santa
Maria dels Arcs de Santa Pau
l’entrega dels XIX Premis Salvador
Reixach, per a treballs de recerca
de batxillerat i cicles formatius,
en l’àmbit humanístic. L’acte,
organitzat pel Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC),
l’Ajuntament de Santa Pau i l’Institut
Municipal d’Educació i Joventut
d’Olot (IMEJO), va comptar amb
la participació del trio de jazz
de l’Escola Municipal de Música
d’Olot integrat per Xavier Costa
(piano), Lluc Estartús (trompeta) i
Roger Ricart (contrabaix).
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Actuació dels
Ministrers a
l’Aplec de
Sant Grau
d’Entreperes

El dia 12 d’octubre els Ministrers
van actuar al tradicional Aplec
de Sant Grau d’Entreperes. Com
si fossin aquells músics sense
solfa que antigament tocaven
als aplecs de l’Alta Garrotxa, van
decidir arribar a peu a l’ermita.
Aproximadament a les 10 del
matí van començar l’excursió
des de Sadernes i, muntanya
amunt, van arribar a Sant Grau
pel corriol que passa per can
Pentinet. En arribar van tocar
unes quantes peces del seu
repertori, que van crear una gran
expectació perquè molts dels
assistents no esperaven trobar
una cobla de ministrers allà dalt.
Seguidament hi va haver el dinar
de germanor i, a la sobretaula,
van poder escoltar en Manelic
de Pera i la Maia. Al cap de
poca estona, els Ministrers s’hi
van afegir i van tocar plegats
diverses peces tradicionals de
la Garrotxa. A la tarda, van tornar
a baixar a peu cap a Sadernes.

La Camerata actua a l’acte
d’homentage als olotins difunts
Com ja és tradicional a Olot, el dia
de Tots Sants es va homenatjar
els olotins difunts. L’acte, que
es va celebrar al cementiri, va
començar amb unes paraules
de l’alcalde Sr. Pep Berga
Vayreda i una pregària de Mn.

Pere Domènech. Seguidament,
la Camerata de l’Escola de
Música va interpretar tres peces
intercalades amb poemes de
Miquel Martí Pol i Narcís Muntsó
recitats per la Margarida Arau.

Música de guitarra a
l’aniversari de l’Hospital d’Olot
Coincidint amb la data del seu
trasllat, el dia 15 de novembre,
l’Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa va celebrar el 5è
aniversari. L’acte va comptar
amb la participació musical del
Grup de guitarres II i de Nivell

Mitjà de l’Escola de Música, que
van formar una gran orquestra
de 15 guitarres. Després de la
interpretació de diverses peces,
es va projectar el documental:
Cinc anys del nou Hospital
d’Olot i la Garrotxa.

Del dia 19 al 21 de novembre,
l’Escola Municipal de Música
d’Olot va celebrar la festa de la
patrona de la música amb tres
dies dedicats a les actuacions
en públic. Durant aquests dies,
més d’un centenar d’alumnes
que aprenen a tocar un
instrument van poder mostrar
el seu repertori davant els
companys i familiars. Van ser
concerts molt variats en què es
va poder escoltar música de
diversos estils i nivells.

Col·laboració de la Camerata en
els Premis Jordi Pujiula
El dissabte 30 de novembre va
tenir lloc, a l’auditori del Centre
de Cultura i Natura de Can Trona,
a la Vall d’en Bas, el lliurament
dels VIII Premis Jordi Pujiula,
organitzats conjuntament entre el
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot
i Comarca (PEHOC), l’Ajuntament
de Santa Pau i l’Institut Municipal
d’Educació d’Olot. El certamen
fa un reconeixement als millors

treballs de recerca de batxillerat i
cicles formatius en els àmbits de
les ciències de la salut, la natura,
l’alimentació, la tecnologia i el
disseny. L’acte va comptar amb
la col·laboració musical de la
Camerata de l’Escola de Música,
que va interpretar diverses peces
tant a l’inici com al final de l’acte.
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L’Escola de Música és protagonista de
la festa de Santa Cecília de L’Orfeó
Com cada any, l’Orfeó Popular
Olotí va celebrar la seva festa
patronal de Santa Cecília.
Aquest any van voler dedicarla a l’Escola de Música per
la seva vinculació al llarg de
la història. Els orígens de les
dues institucions van estar
molt entrellaçats, i fins i tot van
compartir els mateixos edificis
en diversos períodes. L’acte va
tenir lloc el dia 23 de novembre,
a la tarda. Primer es va fer la
presentació del llibre Solfes,
Pianos i Cornamuses un segle
d’Escola Municipal de Música
d’Olot (1918-2018), amb la
presència de Joan Gay, un
del autors. Seguidament es va
oferir un concert on van actuar
els pianistes Jan Torra i Xavier
Costa, la Coral Clar de Lluna i la
Camerata de l’Escola de Música.

Les escoles de la comarca
canten la Primera Nadala de l’any
El dia 6 de desembre les corals
de Nivell Elemental de l’Escola
de Música van participar en la
inauguració del Festival Veus
cantant La primera Nadala de
l’any. Com l’any passat, va ser
un acte conjunt amb diverses
escoles de la comarca. En
aquesta edició ens hi van

acompanyar alumnes de les
escoles Malagrida, Sant Roc,
Escola Pia, Verntallat, Petit
Plançó i Pla de Dalt. Primer, cada
escola va cantar una nadala
del seu repertori i després,
conjuntament, van cantar dues
nadales amb la col·laboració de
la cantant i actriu Elena Gadel.

Aquestes dues nadales van
ser compostes pel professor
de l’Escola Albert Carbonell.
Una es va estrenar en l’edició
de l’any passat i l’altra, en la
d’enguany. Quan va acabar el
concert, hi va haver xocolata
desfeta i melindros per a tots els
participants.

Els Ministrers
toquen per la
Marató de TV3

El dia 14 de desembre al matí,
els Ministrers van participar a la
cercavila de la faràndula d’Olot a
favor de la Marató de Tv3. L’acte
estava organitzat pels Marrinxos
i va aconseguir recollir 1500€
per finançar la investigació de
les malalties minoritàries.

El dia 14 de desembre, el
Casal Marià d’Olot va acollir
l’entrega de la quarta edició dels
Premis Colada de Lletres 2019,
promoguts per l’Associació
Garrotxa Cultural, que reconeix
la feina d’alguns representants
del món cultural català i garrotxí.
En aquesta ocasió es va fer una
distinció a l’Escola Municipal de
Música d’Olot pel treball a favor
de la cultura i l’educació durant
tot un segle.

El Tió més musical torna a cagar La Camerata
a l’Escola de Música
actua per al
Acompanyats dels seus pares Sensibilització i Taller de Música Rotary Club
i familiars, els més petits de
l’Escola de Música van tornar
a fer cagar el Tió els dies 16 i
17 de desembre. L’acte va
començar amb la interpretació
de nadales a càrrec de diversos
instrumentistes del centre. A
continuació, els alumnes de

per a Infants van cantar algunes
cançons. Finalment, va arribar el
moment més esperat: la cagada
del Tió. Aquest any va repartir un
petit detall musical a cada infant
i uns altaveus per a les aules de
l’escola.

La Camerata de l’Escola de
Música va actuar al sopar de
Nadal del Rotary Club de la
Garrotxa, que es va celebrar al
Restaurant Font Moixina la nit del
19 de desembre. Aquest club
agrupa persones destacades del
món empresarial, de professions
lliberals i dels serveis públics de
la comarca, amb l’objectiu de
prestar ajut humanitari als qui ho
necessiten.
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Celebrem el Nadal amb un gran concert
dedicat a la Marató de TV3
Els grups instrumentals i corals

d’Iniciació, Nivell Elemental i
Nivell Mitjà de l’Escola de Música
van oferir un concert el dia 19
de desembre, al Teatre Principal
d’Olot, dedicat a la Marató de
TV3. Cada formació va interpretar
una peça, la majoria de caràcter
nadalenc, com a mostra del
treball realitzat durant el primer
trimestre. Com ja és habitual, el
concert va acabar amb la cantada
de dues peces a càrrec de tots
els alumnes de l’Escola, que van
formar una gran coral. Aquest
any es van cantar les nadales Ve
Nadal i Volem Nadal, compostes
per Albert Carbonell. L’import de
les entrades del concert es va
destinar íntegrament a la Marató
de TV3. En total es van recollir
1040€

Els Ministrers
actuen a la
Trobada de
Sacaires de
Riudoms
El dia 19 de gener, els Ministrers
van actuar a la XXII Trobada de
Sacaires de Riudoms. El festival
va aplegar cornamusaires i
grups de música tradicional
d’arreu de Catalunya, Aragó
i el País Basc. Tot i la pluja, es
van poder celebrar els actes
previstos, que van començar
amb una cercavila pels carrers
del poble. A continuació es va
fer un concert a l’església del
poble, on cada formació va
interpretar dues peces del seu
repertori. Seguidament, es va fer
un dinar de germanor al Casal
Riudomenc, durant el qual es
van lliurar premis i records a tots
els participants.

Trobada de
Recitals de
corda fregada Primavera
16, 17, 18 i 19 de març de 2020
a Taradell
Auditori de l’EMMO
7 de març de 2020
Centre Cultural Costa i Font
de Taradell

Els alumnes del Grup de Corda
de 2n cicle de Nivell Elemental
i de la Camerata de l’Escola de
Música participaran en la primera trobada d’instruments de
corda fregada de la zona 8 de
l’Associació Catalana d’Escoles
de Música, a Taradell. L’activitat
començarà a les 9 del matí amb
els assaigs parcials i, després
d’esmorzar, es continuarà amb
l’assaig de Tutti. La trobada acabarà amb un concert a la 1 del
migdia, obert al públic. Després,
els alumnes de l’Escola de Música, acompanyats dels seus familiars, faran un dinar de germanor al Restaurant de Can Costa i
Font de Taradell.

Cantata
El Somriure de
la princesa
29 de març de 2020, 18.30h
Teatre Atlàntida de Vic
Els alumnes d’Iniciació participaran en la Cantata Infantil organitzada per les escoles de la Zona
8 de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música). Serà
un gran concert on s’interpretarà
la cantata El somriure de la princesa. Hi actuaran uns 650 alumnes d’escoles de música de la
Garrotxa, Osona i el Ripollès, repartits en tres sessions. Prèviament, el dia 15 de març, es farà
un assaig general a Sant Hipòlit
de Voltregà.

Com a mostra del treball realitzat durant el segon trimestre,
els alumnes de l’assignatura
d’instrument oferiran els Recitals de Primavera durant la
tercera setmana de març. En
total seran 11 concerts d’una
hora de durada, en els quals
actuaran alumnes de totes les
edats i de diversos estils musicals. El públic assistent podrà
escoltar més de 20 instruments
diferents tocats pels alumnes
en format de solista i de petits 29 de març de 2020
grups de cambra.
Espai Ridaura
de Santa Cristina d’Aro
La Guitarrada 2020 se celebrarà
a l’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro. Hi participaran una
vintena d’alumnes de l’Àrea de
Guitarra de l’Escola de Música, juntament amb altres alumnes de la província de Girona.
Prèviament, els dies 21 i 22 de
març, faran un cap de setmana
de convivència al mas Clar del
Bosch de Banyoles, on prepararan un repertori que resseguirà
la història de la guitarra.

Guitarrada

Flautada de
les comarques
gironines
29 de març de 2020
Teatre Jardí de Figueres
Els alumnes de flauta travessera participaran en la Flautada
de les comarques gironines.
Aquest any se celebrarà al Teatre Jardí de Figueres.

Premis
Sambori

28 de març de 2020, 17h
Sala Torín d’Olot
La Camerata de l’Escola de
Música actuarà a la gala dels
Premis Sambori organitzats
per Òmnium Cultural Garrotxa. L’acte donarà a conèixer el
guanyador del concurs literari
que organitza aquesta entitat i,
aquest any, a més a més, també
es donaran els premis literaris
de tota la demarcació.
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Concert de
grups corals i
instrumentals

Trobada de
música
tradicional a
Tarragona

Intercanvi amb
l’orquestra de
Sant Andreu

Els grups instrumentals de Nivell
Elemental i Mitjà de l’Escola de
Música oferiran un concert al
Teatre Principal d’Olot. El públic
assistent podrà escoltar un
repertori molt variat de diferents
estils
musicals
i
famílies
instrumentals.

9 de maig de 2020
Camp de Mart de Tarragona

El dia 16 de maig, els alumnes
del Grup de Corda de primer
cicle de Nivell Elemental viatjarà
a Barcelona per fer un intercanvi
musical amb l’orquestra de
corda de l’Escola de Música de
Sant Andreu d’aquesta ciutat.
La següent setmana, la trobada
es farà a Olot.

19 de maig de 2020, 19h
Teatre Principal d’Olot

Cornamusam
22 i 23 de maig de 2020
Olot

Els Ministrers posaran música al
ball i la cercavila de la cabreta
durant el Festival Internacional
de la Cornamusa que cada
any se celebra a Olot. Com en
l’edició anterior, es formarà un
gran grup amb els ministrers
actuals i els antics. També es
convidaran les escoles que fan
música tradicional de la Zona 8
de l’ACEM.

Mostra Som
Música
27 de maig de 2020, 17h
Teatre Principal d’Olot
Els alumnes del Projecte Som
Música oferiran un concert al
Teatre Principal d’Olot com a
mostra del treball fet durant
aquest curs en els tallers
d’instrument que tenen lloc a
l’Escola de Música. Aquest any,
hi han participat els alumnes
de 3r i 4t de l’Escola Malagrida,
que han après a tocar el violí,
la guitarra, la gralla, el timbal,
instruments Orff i el teclat.

En motiu del 25è aniversari de
la seva creació, l’Escola Municipal de Música de Tarragona
organitza una trobada d’escoles
de música que ensenyen instruments tradicionals catalans.
Hi haurà un part musical i també es redactarà un manifest
sobre la necessitat d’ensenyar
aquests instruments a les escoles de titularitat pública, per tal
de desplegar de forma efectiva
l’ensenyament d’aquests instruments en el grau professional.

16 i 23 de maig de 2020
Barcelona - Olot

Concert
de solistes

5 de juny de 2020, 19h
Orfeó Popular Olotí
Els alumnes més avantatjats
de l’Escola de Música ens
presentaran el seu repertori
a l’Orfeó Popular Olotí. El
concert té com a objectiu fer
un reconeixement a la seva
trajectòria en l’Escola i premiar
el treball fet durant aquest curs.

Recitals de
final de curs

2, 3 i 4 de juny de 2020
Auditori de l’EMMO i altres espais de la ciutat
Com a mostra del treball fet
durant el curs, els alumnes
d’instrument oferiran diversos
concerts
organitzats
per
famílies (corda fregada, corda
pinçada, vent fusta, vent metall,
piano, percussió, cant i música
tradicional). Com ja és habitual,
el concert de música tradicional
es farà al Parc Nou i el de
guitarra, al Casal Marià.

Festa de final
de curs

19 de juny de 2020
Jardins de l’EMMO

El curs 2019-2020 acabarà amb
una festa als jardins de l’Escola
de Música. La celebració
començarà amb una petita
cercavila amb gegantons i
capgrossos
dels
alumnes
que donarà la volta a l’edifici.
Seguidament hi haurà diverses
actuacions corals i instrumentals
en un ambient lúdic i festiu. A la
mitja part hi haurà un berenar per
a tots els assistents, organitzat
pels membres de l’AMPA.

