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”Qui escolta música sent que la seva solitud, de sobte, es pobla” 

 Robert Browning 
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EEEEl Pla Jove de música 
moderna de l’EMMA té 
com a objectiu principal 
iniciar i formar a joves 
músics en els diferents 
estils que engloba la 
música actual.  És 
imprescindible tocar en 
grup per desenvolupar i 
posar en pràctica els 
aspectes treballats en les 
a s s i g n a t u r e s  m é s 
te ò r iq ue s  co m e l 
l lenguatge  musica l , 

harmonia i inclús a les 
classes d’instrument. 
Aquest curs estem molt 
orgullosos d’haver pogut 
formar 4 combos (o 
conjunts instrumentals) 
en els quals alumnes de 
diferents instruments 
assagen i treballen 
repertori, cadascú amb la 
seva tasca, ja siguin 
instruments de base 
rítmica o harmònica, o 
instruments solistes. El 

repertori és ampli en 
quant  a  est i ls  i 
compositors: pop-rock, 
funk, swing, bossa nova, 
reggae, dels originals de 
The Beatles, Josef 
Zawinul, Sting, Jobim, etc. 

Els professors que duem 
aquesta tasca som el 
Ferran Noguera Ferran Noguera Ferran Noguera Ferran Noguera i l’Oscar Oscar Oscar Oscar 
FernándezFernándezFernándezFernández----PachecoPachecoPachecoPacheco. Us 
esperem a les audicions 
perquè aquests joves 

músics us demostraran 
del que estem parlant. No 
us ho perdeu!!. ■ 

FFFFa pocs mesos aquesta 
formació va complir un 
any des de la seva 
formació. Un any que ha 
servit per engegar aquest 
projecte, conèixer-nos i 
sobre tot fer pinya per 
portar endavant la Big 
Band. 

L’últim concert que vam 
fer per nosaltres va ser 

molt especial. Tocar per 
la Festa Major d’Alcover i 
oferir el nostre espectacle 
a la gent que ens ha 
acollit era tot un repte 
que vam superar gràcies 
a la il·lusió i l’energia que 
d e sp r e ne n  to t s  i 
cadascun dels 22 musics 
que formen la Fat BandFat BandFat BandFat Band. 

Ara ja treballem en nous 
temes i en nous projectes 
per continuar gaudint i fer 
gaudir al públic de la 
n o s t r a  m ú s i c a . 
Actualment estem inscrits 

en la Fira de música al 
carrer de Vilaseca i 
esperem que sigui el punt 
de partida de la nova 
temporada.  T indreu 
notícies nostres... 

Vull aprofitar per donar la 
benvinguda a Sebas Sebas Sebas Sebas 
FernándezFernándezFernándezFernández, nou trompeta 

de la Big Band i agrair la 
col·laboració musical i 
energètica de Debbie Debbie Debbie Debbie 
PalfreymanPalfreymanPalfreymanPalfreyman, Pau García Pau García Pau García Pau García 
VivesVivesVivesVives i Ricard CendraRicard CendraRicard CendraRicard Cendra. 

Gràcies un cop més a 
l’EMMA pel recolzament 
de tots els Fatbanders!!! 
■ 

Combos  per Ferran Noguera i Òscar Fernández 

The fat band (EMMA’s Project)  per Enric Ordax 

ENDEVINALLA: 

 

“Tinc fusta de gran cantant 

i llueixo una negra figura. 

Refilo quan dues mans 

em toquen la dentadura.” 

 

Trobareu la solució a la plana web 

www.emmalcover.cat  
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Editorial  per Àngel Mora, regidor d’Educació i Cultura 

DDDDes de la seva creació, 
l’EMMA ha estat i és el 
referent on es recolza tota 
l’activitat musical al nostre 
poble. Els seus inicis van 
ser espectaculars pel que 
fa a la resposta dels 
ciutadans. Després del 
“boom” dels primers anys 
es podia pensar en una 
davallada d’alumnes, ja 
que no es tractava d’una 
activitat extrascolar úni-
cament de lleure, sinó que 
comportava un esforç 
afegit, de vegades difícil 
de compaginar amb els 
estudis reglats de primària 
o secundària. La matrí-
cula, però, va continuar 
creixent, i això volia dir 
que la gent estava 

contenta i que les coses 
s’estaven fent bé. Des del 
primer moment la direcció 
del centre apostà per un 
ensenyament de qualitat, 
però partint sempre de la 
base que un alumne 
content podria arribar a 
ser millor alumne. Només 
la destresa dels pro-
fessors pot arribar a 
convertir un marc 
generalment estricte i 
exigent en un entorn 
agradable i atractiu, sense 
deixar la disciplina que 
requereix aquest tipus 
d’estudi. 

Els resultats són notables: 
cicles de concerts a la 
primavera i a la tardor, 

tallers d’estiu, noves 
experiències musicals, 
concurs de maquetes, 
banda de música, coral 
d’adults, Big Band, 
alumnes avançats amb 
projecció, grups de joves 
amb diferents inquietuds. 
Tot això és fruit de l’esforç 
i la dedicació d’un grup de 
persones amants de la 
música que saben 
transmetre la seva passió 
a les noves generacions, 
tot formant-les per arribar 
a ser persones més 
complertes. 

Aprofito l’ocasió per 
desitjar-vos a tots unes 
bones festes nada-
lenques. ■ 

Entrevista a...  David Ferré, nou cap provincial de l’ACEMACEMACEMACEM    Redacció 

QQQQuè és l'ACEM?uè és l'ACEM?uè és l'ACEM?uè és l'ACEM?    

L'ACEM és l'Associació l'Associació l'Associació l'Associació 
d'Escoles de Música d'Escoles de Música d'Escoles de Música d'Escoles de Música més 
important de Catalunya. 
Va ser la primera de l'Estat 
i ha estat el model a 
seguir per a la resta de 
comunitats autònomes. 
Engloba la gran majoria 
d'escoles de música del 
país. 

Quina funció té l'ACEM?Quina funció té l'ACEM?Quina funció té l'ACEM?Quina funció té l'ACEM?    

Vetllar pels interessos i 
necessitats de totes les 
escoles de música 
associades, i modernitzar i 
innovar l'ensenyament de 
la música. L'ACEM, amb 
seu a Barcelona, negocia 
directament amb el govern 
totes les lleis i decrets que 
afecten a les escoles. Està 
e n  c o n t a c t e  a m b 
l'associació d'escoles de 
música d'Europa i rep tota 
informació de primera mà. 

També té la missió 
d'organitzar activitats 
con junta ment  ent re 
escoles de música per 
enfortir les relacions entre 
elles. 

C o m  v a  a n a r  e l C o m  v a  a n a r  e l C o m  v a  a n a r  e l C o m  v a  a n a r  e l 
nomenament al càrrec de nomenament al càrrec de nomenament al càrrec de nomenament al càrrec de 
Cap Provincial?Cap Provincial?Cap Provincial?Cap Provincial?    

Fa 2 anys l'ACEM va 
organitzar-se en zones, 
més o menys equivalents 
a les províncies, amb la 
intenció de reforçar la 
seva missió per tot el 
territori. Personalment, 
vaig ser molt crític amb 
l'associació perquè a la 
província de Tarragona s'hi 
havia fet ben poca cosa. 
Arran d'aquest des-
contentament, la Junta, 
que coneixia molt bé la 
dinàmica de l'EMMA, em 
van demanar que fos jo 
qui liderés la zona pel 
"bon camí". 

Quines responsabilitats Quines responsabilitats Quines responsabilitats Quines responsabilitats 
tens?tens?tens?tens?    

Analitzar la situació de les 
escoles de música de la 
prov ínc ia  i  buscar 
solucions comunes per als 
seus principals problemes, 
fer que tota la informació 
disponible flueixi per totes 
les escoles del territori, 
buscar sinèrgies entre les 
escoles i organitzar 
activitats conjuntament, i 
finalment, assessorar, 
millorar i modernitzar les 
escoles i l'ensenyament 
de la música a la zona. 

Alguns projectes en curs?Alguns projectes en curs?Alguns projectes en curs?Alguns projectes en curs?    

Formació per professorat, 
formació per equips 
directius, recomanacions 
per millorar la situació de 
les escoles, buscar 
assessorament per a 
a lumnes  a mb d is -
capacitats, activitats entre 

escoles per potenciar la 
música moderna i la 
tradicional, flexibilitzar 
l'oferta musical per 
apropar-la al gran públic,... 
Un altre gran projecte és 
com adaptem les escoles 
de música a la nova 
situació econòmica que 
vivim. 

Aquest nomenament Aquest nomenament Aquest nomenament Aquest nomenament 
també es pot llegir com un també es pot llegir com un també es pot llegir com un també es pot llegir com un 
r e c o n e i x e m e n t  p e r r e c o n e i x e m e n t  p e r r e c o n e i x e m e n t  p e r r e c o n e i x e m e n t  p e r 
l'EMMA?l'EMMA?l'EMMA?l'EMMA?    

Per descomptat: l'EMMA i 
la seva activitat ja eren 
ben conegudes entre les 
escoles de música de la 
província i així ho he pogut 
comprovar a les reunions 
d'equips directius que he 
fet, i ara és coneguda com 
un bon model d'escola 
innovadora arreu de 
Catalunya. ■ 
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Celebrem la XXa edició per David Ferré 

EEEEls “Concerts de Tardor” 
han omplert de bona 
música de cambra les 
últimes vint tardors del 
nostre poble d’Alcover. 
Una iniciativa engegada 
pel Centre d’Estudis 
Alcoverencs en un 
moment on a Alcover no 
hi havia més oferta 
musical que la que hi 
pogués haver en Festes 
Majors i poc més. Al llarg 
d’aquests anys el cicle de 
concerts s’ha consolidat 
dins la programació local 
d’activitats, i ha fet una 
gran tasca de promoció i 
divulgació de la música i 
dels artistes de les 

nostres contrades. En 
difusió s’ha fet una feina 
important i, conse-
qüentment, és un cicle 
que es coneix bé en els 
amb ien ts  ar t ís t i co -
musicals més importants 
de la província. 

Ara fa tres anys, amb una 
escola de música ja 
consolidada, l’EMMA 
a g a f a  e l  r e l l e u 
organitzatiu lògic del 
cicle. A partir d’aquí, es 

busquen els espònsors 
necessaris per fer viable 
econòmicament aquesta 
iniciativa, es replanteja la 
necessitat de la seva 
e x i s t è n c i a  i  l e s 
característiques que el 
cicle ha de tenir. 

Es conclou que cal fer un 
esforç per mantenir viva 
la iniciativa com a oferta 
musical alternativa en 
petit format dins el 
municipi, per la vessant 
divulgativa i pedagògica 
vers la població i per la 
important labor de 
promoció dels joves 
músics de la terra. A més, 
és una eina de formació 
complementàr ia per 
l'alumnat de l'EMMA, un 
col·lectiu amb les seves 
necessitats específiques. 

C e l e b r e m  a q u e s t a 
vintena edició dels 
“Concerts de Tardor” 
modesta i humilment, 
però molt contents de 
poder continuar amb 

aquesta bona tasca 
malgrat els mals temps 
econòmics que passem. 

Des de l’organització hem 
preparat minuciosament i 
amb gran entusiasme una 
selecció de conjunts 
musicals de les nostres 
contrades que destaquen 
per la seva frescor, 
or ig inalitat i  futur 
prometedor, tot desitjant 
que en gaudiu plenament. 

Per molts anys i esperem 
retrobar-nos de nou als 
Concerts de Tardor. ■ 

“Menú degustació” / 6 de novembre de 2010 per Natàlia Pineda 

QQQQuan assistim a un 
concert coral gairebé ens 
imaginem el de sempre: 
un grup de cantaires 
dirigits per un director/ra i 

que entonen un repertori 
més aviat conegut per 
tots. Doncs el que vam 
escoltar aquest passat 
dissabte a la Casa de 
Cultura va ser totalment 
“atípic”. 

El “Cor juvenil divisi de “Cor juvenil divisi de “Cor juvenil divisi de “Cor juvenil divisi de 
Valls” Valls” Valls” Valls” ens va oferir el seu 
espectacle “Menú degus-“Menú degus-“Menú degus-“Menú degus-
tació”,tació”,tació”,tació”, centrat en un 
repertori amb harmonies 
multiculturals i una acura-

da posada en escena. 

Les seves joves inte-
grants es van guanyar de 
seguida la simpatia del 
públic i , juntament amb 
la seva directora Imma Imma Imma Imma 
Piñas, Piñas, Piñas, Piñas, fins i tot van fer 
ballar a grans i petits una 
dansa sud-africana. 

Ens van oferir peces de 
tot el món amb un toc 
d’humor demostrant-nos 

que és possible el teatre-
musical-coral. Fou un 
concert original a on les 
cantaires van cantar amb 
el cor, i això té actual-
ment un gran valor. ■ 

Concerts de tardor 
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Coral infantil-juvenil  per Natàlia Pineda 

LLLLa Coral infantil-juvenil 
de l’EMMA comença 
aquest curs amb molta 
energia. Està formada per 
nens i nenes entre 8 a 12 
anys, tots ells amb ganes 
d’aprendre a col·locar la 
veu, afinar individualment 
i en grup, respirar 
correctament i sense 
tensions, i interpretar un 
repertori variat, entre 
d’altres conceptes a 
treballar. 

Una manera de posar en 
pràctica l’interès pel cant 
coral alhora que la 
coordinació rítmica-motriu 
són “els instruments “els instruments “els instruments “els instruments 
O r f f ”O r f f ”O r f f ”O r f f ” ,  a n o m e n a t s 
d’aquesta manera pel 
compositor alemany Carl 
Orff (1895-1982) que els 
utilitzà a les classes 
d’educació musical i 

agrupant-los en dos grans 
grups: els instruments 
d’alçada indeterminada i 
els d’alçada determinada. 

Els instruments d’alçada instruments d’alçada instruments d’alçada instruments d’alçada 
indeterminadaindeterminadaindeterminadaindeterminada, ideals per 
acompanyaments rítmics, 
es divideixen en tres 
famílies: 

Fusta: claus, caixa xinesa, 
castanyoles, maraques, 
güiro… 

Metall: triangle, plats, 
picarols… 

Membrana: pandero, 
p and e r e t a ,  t i mb a l , 
bongos... 

Els instruments d’alçada instruments d’alçada instruments d’alçada instruments d’alçada 
determinadadeterminadadeterminadadeterminada, que poden 
reproduir melodies, es 
composen de làmines 
que sonen al percudir-se 
amb baquetes. Aquestes 
làmines poden ser de 
Metal l  o  fusta  i 
habitualment tenen escrit 
el nom de les notes que 
p r o d u e i x e n .  E l s 
instruments amb làmines 
de metall, inspirats en 

instruments del llunyà 
Oest, són els carillons i 
m e t a l · l ò f o n s .  E l s 
instruments amb làmines 
de fusta són els xilòfons i 
estan inspirats en 
instruments africans. 

Aquest curs l’EMMA ha 
adquirit instrumental 
“ O r f f “  p e r  t a l 
d’acompanyar les veus 
dels seus joves cantaires; 
hi ha molta feina a fer…. i 
esperem escoltar aviat els 
resultats. ■ 

Col·laboracions de l’EMMA  

UUUUn any més l'EMMA 
col·labora amb la que 
considerem la iniciativa 
popular més important a 
Alcover dels últims anys, 
“els Pastorets” de “La La La La 

ResclosaResclosaResclosaResclosa”. Aquest any, 
amb el repte de fer “Els 
Pastorets” amb tota la 
música en viu. Seran 2 
combos (conjunts de 
música moderna), els 

“GlopsGlopsGlopsGlops” i les dues corals 
infantils de l’escola, 
juntament amb els actors-
cantants de la “Res-
closa”, els encarregats de 
musicar aquesta tradi-

cional representació 
nadalenca. Un total d’uns 
60 petits cantors i una 
dotzena de músics ens 
delectaran amb nadales i 
temes d’actualitat. ■ 

Els pastorets  per David Ferré 

Activitats de l’EMMA  

“Hellenique Sax Quartet” / 4 de desembre de 2010 per Enric Ordax 

EEEEl passat dissabte 4 de 
Desembre  la  sa la 
Excelsior de l’EMMA obria 
les seves portes a 
Hellenique Sax QuartetHellenique Sax QuartetHellenique Sax QuartetHellenique Sax Quartet 
que ens va oferir hora i 
quart de concert en la 
que van fer un repàs 
d’obres molt significatives 
del repertori del saxòfon. 

Oriol PozoOriol PozoOriol PozoOriol Pozo, Pau FranquetPau FranquetPau FranquetPau Franquet, 
Marc FranquetMarc FranquetMarc FranquetMarc Franquet, Oriol Oriol Oriol Oriol 
ParésParésParésParés són quatre joves 
músics de la nostra 

comar ca  que  van 
començar aquest projecte 
el 2006 al Conservatori 
de la Diputació de 

Tarragona. Actualment 
compaginen el quartet 

amb els seus estudis en 
diferents ciutats cosa que 
no els impedeix mantenir 
l’alt nivell musical 
d’aquesta formació. 

“Petit quatour pour 
Saxophones” de Jean 
Françaix, “Quatour en Fa 
m” de Haydn, “Pequeña 
Czarda”  de  Pedro 
Iturralde són algunes de 
les peces que ens van 
oferir i amb les que van 
demostrar que, tot i la 

seva curta trajectòria, són 
un jove grup referent dins 
de la música per quartet 
de saxòfons. 

Per la cloenda del cicle 
Concerts de Tardor que 
aquest any celebra el seu 
20è aniversari el proper 
diumenge 19 a les 19h 
tindrà lloc el concert 
dedicat a “la Marató”“la Marató”“la Marató”“la Marató” que 
cada any organitza 
l’EMMA. ■ 


