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”La música va néixer lliure i el seu destí és conquerir la llibertat” 

 Ferrucio Busoni (1866-1924) 

Qui és qui? Verónica Trabalón Acedo ( secretaria L’Emma )      per Enric Ordax

LLLLa Secretaria de l’escola a Secretaria de l’escola a Secretaria de l’escola a Secretaria de l’escola 

és la teva única feina?és la teva única feina?és la teva única feina?és la teva única feina? 

No, ja fa més de 10 anys 
que treballo en una As-
sessoria Laboral i Fiscal a 
Reus aquesta feina la faig 
en horari de matins, per 
això treballar aquí a  
l’escola de musica per les 
tardes va ser una bona 
opció per compaginar les 
dues feines, sense haver 
de deixar la que més 
m’agrada que és l’ Asses-

soria. 

CCCCom definiries la teva om definiries la teva om definiries la teva om definiries la teva 
relació amb la música relació amb la música relació amb la música relació amb la música 
abans de treballar a abans de treballar a abans de treballar a abans de treballar a 

l’EMMA?l’EMMA?l’EMMA?l’EMMA? 

La meva relació amb la 
música era la que gairebé 
qualsevol jove té meva 
edat, mai m’havia endin-
sat tant com ara treba-
llant en aquesta escola, 
veure com preparar-se 
per a ser un bon músic té 
molta dificultat i requereix 
molt esforç abans això no 
ho valorava com ho faig 

ara. 

QQQQuin tipus de música uin tipus de música uin tipus de música uin tipus de música 

escoltes?escoltes?escoltes?escoltes? 

Aquesta pregunta em 
falta molta gràcia, perquè 
ningú s’ho imagina, el 
meu grup favorit és Extre-
moduro així doncs és un 
dels estils que més m’ 
escolto, també grups que 
ja no hi son com Dire 
Straits o El Último de la 

Fila. 

SSSSi et féssim triar, quin i et féssim triar, quin i et féssim triar, quin i et féssim triar, quin 

instrument t’agrada mes?instrument t’agrada mes?instrument t’agrada mes?instrument t’agrada mes?    

M’ho poseu difícil ja que 
quasi tots per a mi tenen 
un gran valor però si 
hagués de decidir només 
per un seria la bateria, 
sempre que sento un 
grup de música amb un 
bon bateria se’m posen 
els pels de punta, també 
m’agrada molt el piano ho 
veig un instrument molt fi 
i elegant desprèn molta 

classe. 

CCCCom recordes les teves om recordes les teves om recordes les teves om recordes les teves 
classe de música al classe de música al classe de música al classe de música al 

col·legi?col·legi?col·legi?col·legi?    

La veritat  teníem un 
professor que era molt 
divertit i feia que les 
classes mai foren avorri-
des, ens feia cantar i a la 
vegada ballar o interpre-
tar una cançó, com a 
instrument musical recor-
do que tocàvem la flauta i 
durant molts anys de la 
meva infància a la nostra 
escola ens feien preparar 
cançons modernes pel 
Nadal i les interpretaven 

al teatre. 

AAAAmb el poc temps que mb el poc temps que mb el poc temps que mb el poc temps que 
portes amb nosaltres, que portes amb nosaltres, que portes amb nosaltres, que portes amb nosaltres, que 
és el que més t’agrada’t és el que més t’agrada’t és el que més t’agrada’t és el que més t’agrada’t 
de l’escola? Alguna cosa de l’escola? Alguna cosa de l’escola? Alguna cosa de l’escola? Alguna cosa 

negativa?negativa?negativa?negativa?    

El que més m’ha agradat 
és treballar amb els nens 
és una “passada”!, amb 
el poc temps que hi porto 
ja m’he fet molt amb ells, 
i cada vegada me’ls apre-
cio més, per l’altra banda 
l’únic negatiu que he vist 
son les retallades que ens 
han fet perquè crec que 

és injust. 

DDDDe la teva feina a l’es-e la teva feina a l’es-e la teva feina a l’es-e la teva feina a l’es-
cola, que és el que més cola, que és el que més cola, que és el que més cola, que és el que més 

t’agrada? I el que menys?t’agrada? I el que menys?t’agrada? I el que menys?t’agrada? I el que menys?    

Les meves tasques com a 
secretaria son cada dia 
gairebé diferents i això 
m’agrada molt, la part 
negativa seria que la 
jornada laboral és molt 
intensa per les poques 
hores que em van con-
tractar, però la veritat és 
que ja estic acostumada 

aquest ritme de treball. ■    

PASSATEMPS 
Per Salvador Martín  

ACUDIT MUSICAL:  

A un carrer de Barcelona hi havia 3 luthiers, i la 
competència entre ells era molt forta: 
 

A la porta de la primera botiga hi ha havia un cartell 
que anunciava: 
"Aqui es construeixen les millors guitarres de 
Catalunya" 
 

A la segona botiga, un altre cartell deia: 
"Aqui es construeixen les millors guitarres del 
món"    
 

El tercer botiguer va demostrar ser molt més llest, i 
en el seu cartell hi deia: 
"Aqui es construeixen les millors guitarres d'aquest 
carrer". ■ 

SIDOKU 

Instruccions:Instruccions:Instruccions:Instruccions:    

Per completar el sidoku, situa una nota a 
cadascuna de les caselles buides (do, re, mi, fa, sol, 
la, si), tenint en compte que les set notes han 
d'aparèixer en cada columna, en cada f ila i en cada 
zona (una zona queda delimitada per vores més 
gruixudes). Només existeix una solució! 

Les notes de les caselles  ombrejades (en ordre: 
d'esquerra a dreta i de dalt  a baix) corresponen als 
primers compassos de El gegant del pi, cançó El gegant del pi, cançó El gegant del pi, cançó El gegant del pi, cançó 
popular catalanapopular catalanapopular catalanapopular catalana    

Trobareu la solució a la plana web 

w ww.emmalcover.cat w ww.emmalcover.cat w ww.emmalcover.cat w ww.emmalcover.cat  

LES CLAUS 

Consell de Redacció 

Coordinadors:Coordinadors:Coordinadors:Coordinadors:    

Verónica Trabalón 

— —— ———— —— ———— —— ———— —— ———     

Raó Social 

Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música 

d’Alcoverd’Alcoverd’Alcoverd’Alcover     

Hort de Sant Antoni sn.Hort de Sant Antoni sn.Hort de Sant Antoni sn.Hort de Sant Antoni sn.    
4 346 0 ALCOVER4 346 0 ALCOVER4 346 0 ALCOVER4 346 0 ALCOVER     

    

Tfn: 977-76 06 65 

e-mail: 

secretaria@emmalcover.cat 
direcció@emmalcover.cat 

info@emmalcover.cat 

Web: 
www.emmalcover.cat 

Facebook: 

Emma Alcover 

Desembre 2011 

Número 11 / Curs 2011-12 

Editorial    per David Ferré 

LLLLa crisi econòmica 
global que vivim no ha 
esquivat les escoles 
municipals de música. 
En ple agost, s’anun-
c i av en retal l ades 
im por tants  en l a 
subvenció que atorga la 
Gener ali tat Gener ali tat Gener ali tat Gener ali tat per al 
manteniment d’aquest 
servei. Juntament amb 
la mala situació eco-
nòmica que viuen els 
nostres ajuntaments,  
s’ha vist amenaçat el 
sistema de finançament 
de les escoles muni-
cipals de música que es 
fonamentava en 3 
terços: part autonòmica, 
part ajuntament i part 
de quotes d’alumnes. 
Aquesta situació con-
vertia en insostenible en 
molts casos com el 
nostre el manteniment 

del servei. 

Dav ant d’aques ta 
situació, que no sembla 
que sigui conjuntural 
sinó més bé estructural i 
a llarg termini, ens hem 
vist obligats a prendre 
mesures i a replantejar 

alguns paradigmes per 
garantir el manteniment 
del  serv ei.  Sens e 
renunciar als principis 
bàsics que han de 
sustentar una escola de 
música s’han aplicat des 
de bon inici de curs 
mesures de reajus-
tament i d’eficiència. 
Entre elles, hi ha hagut 
un ajustament important 
en personal i en la seva 
retribució, en l’equip 
directiu i secretaria. 
Aquestes mesures han 
suposat més d’un 70% 
de l’estalvi aconseguit. 
Al voltant d’un 10% s’ha 
aconseguit mitjançant 
l’augment moderat de 
les quotes, entenent que 
una repercussió massa 
important en aquest 
capítol vulnerava un 
d e l s  p r i n c i p i s 
irrenunciables del servei 
que és facilitar-ne 
l’accés a tota la 

ciutadania possible. 

La resta de l’estalvi 
aconseguit ha estat 
gràcies a la introducció 
de la pedagogia de grup 

a la classe d’instrument, 
m es ur a que v e 
recomanada per la 
Generalitat i que té un 
èxit demostrat en països 
com Suècia (amb el % 
d’estudiants de música 
més gran del món), 
França o Alemanya. De 
l’aplicació d’aquesta 
m es ura en par l a 
extensament l’article de 

l’Enric OrdaxEnric OrdaxEnric OrdaxEnric Ordax. 

D’al tr es  m es ur es 
d’eficiència en parla 
també l’article de la 

Verònica TrabalónVerònica TrabalónVerònica TrabalónVerònica Trabalón.  

Tot plegat ens ha 
permès sanejar les 
finances de l’escola de 
música i podem dir a dia 
d’avui, i després d’haver
-ne anali tzat el s 
resultats, que seguint 
per  aques t cam í 
garantirem el mante-
niment i la sostenibilitat 
del servei malgrat la 
mala situació econòmica 
que ens toca viure. ■  

La reforma del llenguatgeLa reforma del llenguatgeLa reforma del llenguatgeLa reforma del llenguatge        per Elisabet Pérez 

EEEEl llenguatge és una 

part molt important en 
l’ensenyament musical 
dels nens. És essencial 
que en aquests primers 
anys coneguin tot allò 
que més endavant els 
ajudarà a aprendre i 
tocar de manera més 
ràpida i efectiva aquell 
instrument que escullin 

perquè formi part de la 
seva vida. Però des de 
l’escola també creiem 
necessari un apre-
nentatge actiu i divertit. 
Per això mateix en les 
classes dels més petits 
hem incorporat una 
nova pedagogia basada, 
a més de l’ensenyament 
tr adi cional,  en e l 
moviment, de manera 

que els nens puguin 
aprendre notes, ritmes, 
compositors, obres i 
instruments de manera 
més dinàmica, directa i 
visual. És important que 
a m és d’esc ri ur e 
c or r ec t am en t e l  
llenguatge dels músics, 
sàpiguen escoltar i 
moure’s amb la música, 
perquè al cap i a la fi, la 

música és un art en 
moviment. Per altra 
banda també hem 
r eforç at l a r oda 
d’instruments per tal 
que tots aquells nens 
que l’any vinent han 
d’escollir instrument, 
tinguin ple coneixement 
de tots ells i els 
c o n e g u i n  a m b 
profunditat. ■ 

FOTO 
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Mesures d’estalvi i eficiència  per Verònica Trabalón 

Ball de Dames i vells     per David Ferré 

AAAA principis d’aquest curs 

varem proposar una 
programació de mesures 
d’estalvi que calia dur a 
terme a la nostra escola, 
una de les mides que 
afectarien als pares va 
ser la de enviar tots els 
comunicats de L’EMMA 
via e-mail en comptes del 
c or r e u or di n ar i . 
Seguidament també es 
va proposar un pack de 
mesures d’estalvi a tots 
els professors de la 
nostra escola, tals com, 

l’aprofitament al màxim 
de la llum natural, 
utilitzar la calefacció 
d’una manera moderada, 
és a dir, modificació dels 
horaris d’engeg ar i 
apagar la calefacció i 
ajustar d’una manera 
correcta els graus tan a 
l’estiu com a l’hivern, 
saber utilitzar entre tots 
el mateix programa de la 
base de dades dels 
nostres alumnes i ajustar 
les nostres impressores i 
fotocopiadores per reduir 

al màxim possibles 
costos. També varem 
adquirir un nou programa 
de a dm i ni s tr ac i ó  
anomenat “guidoguidoguidoguido“ el qual 
ens permet reduir la 
j ornada l aboral  de 
secretaria en un 40%, ja 
que ens permet agilitzar i 
automatitzar els pro-

cessos administratius. 

Anteriorment ja fèiem ús 
d’una part d’aquestes 
m es ur es  per ò en 
l’actualitat i en els temps 

que concorren hem de 
vetllar per la sostenibilitat 

de la nostra escola. ■ 

Activitats de l’EMMA  

AAAA la passada Festa 

Major, es va estrenar una 
nova iniciativa popular a 
la vila, molt arrelada pel 
Camp de Tarragona 
(Tarragona, Reus, Valls,...) 
i amb uns orígens 
llunyans al segle XVI, el 
"Ball de dames i vells""Ball de dames i vells""Ball de dames i vells""Ball de dames i vells". 
Dins la categoria de balls 
parlats, el "Ball de dames 
i vells" és un ball popular 

de caire satíric, amb un 
llenguatge còmic, amb 
al·lusions eròtiques, gests 
obscens i par aul es 
malsonants. La crítica als 
poders establerts és la 
seva essència. Els actors 
principals són algunes 
parelles de dames i vells 
que discuteixen sobre 
tem es  s exua l s  i 
d'actualitat: la diferència 
d'edat entre les dames i 
els vells afavoreix encara 
més el joc. I els consellers 
d'aquestes parelles que 
representen els tres 
estaments de la societat 
de l'antic règim: el poder 
polític, el "senyor batlle", 
el poder religiós "el 

capellà" i el poder militar 

"l'agutzil". 

La música hi intervé en el 
canvi de parelles i en els 
balls. La música que es 
va interpretar en aquesta 
ocasió forma part del 
repertori tradicional de 
gralla. La formació de 
músics va incloure 13 
persones entre alumnes 
de l'escola i músics del 
poble. Tots nosaltres vam 
g audir  d'una bona 
experiència tant en la 
preparació com en les 
dues representacions, a 
l'església vella i a la plaça 
nova, que es van fer el 

dissabte de Festa Major. 

Des de l'EMMA, recolzem 
aques ta i nic i ativ a, 
felicitem a tots els 
participants i als seus 
líders per la bona idea i 
feina feta, i per continuar 
alimentant- la per què 
tinguem "Ball de Dames i 
Vells" per moltes Festes 
Majors més. ■ 

Curs de Edició de Partitures                                                                                                    per Pau Fargas    

EEEE n aq ues t c ur s 
utilitzarem el programa 
d’edició de partitures 
SibeliusSibeliusSibeliusSibelius. Els editors de 
partitures en l’actualitat 
són molt útils ja que ens 
serveixen per poder crear 
unes partitures clares i 
netes. També són una 
bona eina per a la creació 

d’arranjaments i compo-

sicions. 

En el curs els alumnes 
aprendran el sistema 
d'introduir les notes al 
editor de partitures amb 
el teclat de l’ordinador, 
per obtenir més agilitat 

d’escriptura. 

També aprendran altres 
funcions més avançades 
com ara l’edició i inserció 
de dinàmiques, repe-
ticions, acords, lletres, 
Claus, grups irregulars, 

etc. 

El treball amb diferents 
veus, els canvis de 
compàs i  tonali tat.  

L’extracció de particel·les i 
la creació d’instruments 
transpositors. A més, 
practicarem la introducció 
de text i altres tipus de 
n o tac i ó  (r í tm i c a , 

percussió…)  

En essència aquest són 
e l s e l ements que 

treballarem al curs. ■ 
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AAAA l’EMMA ja portem un 
trimestre utilitzant la 
“nova” pedagogia de grup 
amb els alumnes de 7 a 
12 anys i amb els 
alumnes d’ensenyança 
lliure. Ara ja és un bon 
moment per fer una mica 
de recapitulació sobre tot 
el que ens hem anant 
trobant en aques ts 

mesos.  

Aquesta forma d’impartir 
ensenyaments musicals 
aporta a l’alumne una 
sèrie de beneficis que, 
sense deixar de banda 
l’aprenentatge musical, el 
fan desenvolupar una 
sèrie de valors molt 
importants en tots els 

aspectes de la vida. Es 
desenvol upa l’es perit 
crític i de autoavaluació, 
l ’esc ol ta ac tiva,  l a 
psicomotricitat i tot un 
seguit de valors que son 
par t essenc ial del 
desenvolupament mu-
sical i actitudinal de 

l’alumne. 

Però un dels aspectes 
més important d’aquest 
tipus de pedagogia és 
l’ambient de treball. Els 
nens / nenes  es tan 
acostumats a estudiar, 
jugar i viure en grup. Per 
ells aquestes classes 
col·lectives estan sent una 
part més de la seva vida 
quotidiana, en la que 

poden evolucionar amb 
companys creant una 
relació musical que 
d e s e m b o c a 
ineludiblement en un 
apr enentatg e am è, 
divertit i coherent amb la 
resta d’es tudis que 

realitzen.  

Aquesta pedagogia no 
esta pensada per dividir 
la classe d’instrument 
s eg ons el  númer o 
d’alumnes que hi hagi a 
l’aula, contràriament a 
aques ta creença es 
potencia el treball de grup 
tant instrumental com 
crític i l’alumne se sent 
molt més partícip de la 
classe que si és només el 

pr ofes s or e l  que 
l’acompanya. A la classe 
es crea un ambient de 
retroalimentació on tots 
aprenem de tots i tots 
ensenyem alguna cosa 

als demés.  

Aprofito aquest escrit per 
emplaçar-vos a la reunió 
que tindrem el pròxim 16 
de Desembre a les 20h a 
la sala Excelsior amb tots 
e ls  pares  per  tal 
d’expl icar -vos ,  entr e 
altres temes, tot el 
referent a les classes 
col·lectives. ■ 

Pedagogia de Grup  per Enric Ordax  

 Concert de Professors de L’EMMA                                                   per Montserrat Serra 

EEEEl passat dissabte 10 de 

desembre a les 17h, es 
va celebrar el tercer 
concert del cicle Concerts 
de Tardor a la Sala 
Excelsior de l'Escola 
Municipal de Música 
d'Al c ov er  (EMMA).  
Contemporani, tango, jazz 
i músiques d'arrel i fusió a 
càrrec de professors de 
l'EMMA, va començar 
amb un i nteressant 
concert per a tuba de 
Ralph V. WilliamsRalph V. WilliamsRalph V. WilliamsRalph V. Williams, amb 
Aureli Andrès tubaAureli Andrès tubaAureli Andrès tubaAureli Andrès tuba i Marc Marc Marc Marc 
T o r r e sT o r r e sT o r r e sT o r r e s  p i a n o . 
Seguidament l'Oscar FdezOscar FdezOscar FdezOscar Fdez
----PachecoPachecoPachecoPacheco al piano, va 
interpretar una deliciosa 
balada del musical "I 
loves you Porgy" de 
George GershwinGeorge GershwinGeorge GershwinGeorge Gershwin, en 
versió de Keith JarrettKeith JarrettKeith JarrettKeith Jarrett.  
L'Enric OrdaxEnric OrdaxEnric OrdaxEnric Ordax al saxo i 
David FerréDavid FerréDavid FerréDavid Ferré al piano, 

féren un molt agradable 
petit recorregut per la 
música llatino-americana, 
amb dos temes d'Astor Astor Astor Astor 
PiazzolaPiazzolaPiazzolaPiazzola i Contradanza i 
Vals de Paquito de RiveraPaquito de RiveraPaquito de RiveraPaquito de Rivera.  

També les guitarres van 
estar-hi present, amb un 
duet enfocat en la samba, 
amb el tema Morenita do Morenita do Morenita do Morenita do 
Brasi lBrasi lBrasi lBrasi l  de Gi useppe Gi useppe Gi useppe Gi useppe 
FarrautoFarrautoFarrautoFarrauto, interpretat per 
Salvador MartinSalvador MartinSalvador MartinSalvador Martin i Jordi Jordi Jordi Jordi 
AdseràAdseràAdseràAdserà. La cloenda la va 
protagonitzar el grup de 

jazz, l'Enric OrdaxEnric OrdaxEnric OrdaxEnric Ordax saxo, 
Òscar FdezÒscar FdezÒscar FdezÒscar Fdez---- Pachec oPachec oPachec oPachec o 
piano, Ferran NogueraFerran NogueraFerran NogueraFerran Noguera 
baix i Gerard RocaGerard RocaGerard RocaGerard Roca 
bateria, amb dos temes 
amb els solos que 

caracteritzen l'estil, i 
sobre tot el segon tema  
amb un ritme trepidant i 
de difícil execució, que 
van fer la delícia del 
nombrós públic que va 
omplir la Sala Excelsior. El 
proper i últim concert, 
"Concert benèfic per la 

Marató de TV3" el proper 
dissabte a les 7 de la 
tarda, amb l'actuació de 
Remei TellRemei TellRemei TellRemei Tell (soprano), 
Júlia FortunyJúlia FortunyJúlia FortunyJúlia Fortuny (soprano), 
Josep Ma GomisJosep Ma GomisJosep Ma GomisJosep Ma Gomis (piano), 
Judith BarchínJudith BarchínJudith BarchínJudith Barchín (piano) i 
David FerréDavid FerréDavid FerréDavid Ferré (piano).  
Lectures de Martí YebrasMartí YebrasMartí YebrasMartí Yebras i 
explicacions del Dr. Dr. Dr. Dr. 
Ramon DescarregaRamon DescarregaRamon DescarregaRamon Descarrega. Al 
final del concert hi haurà 
un sorteig d'obres d'art a 
càrrec de l'associació 
"ArtSalud""ArtSalud""ArtSalud""ArtSalud". ■ 


