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La cantata
del Peix Pedra

educació

L’EMMA celebra el seu 10è aniversari amb la
cantata “el peix pedra”
La cantata El Peix Pedra, projecte
emblema del 10è aniversari de
l’EMMA, es va estrenar de manera
espectacular i amb un èxit amb
majúscules el dissabte 9 de maig de
2015 en un pavelló municipal ple de
gom a gom.
La idea d’aquesta cantata va sorgir
un any abans a la presentació del
conte El Peix Pedra, editat pel Museu
d’Alcover, en què es narra la història
del peix pedra, un dels fòssils marins
de la important col·lecció del museu.
Allí va sorgir la idea de crear la banda
sonora d’aquest conte amb cançons
que parlessin d’Alcover i que fossin
interpretades pels seus músics i les
seves veus. El claustre de professors
i professores de l’EMMA es va posar
a treballar en aquesta idea i es van
compondre totes les cançons, lletres i
narracions que formen la cantata.
La col·laboració de l’escola pública
Mare de Déu del Remei va ser clau
ja que va permetre fer arribar aquest
projecte a tots els nens i nenes
d’Alcover. Després de mesos d’assajos
tant a l’EMMA com a l’escola, va ser
el torn de l’enregistrament del CD.
L’enregistrament, en format stage,
es va dur a terme durant tot un cap
de setmana al Convent de les Arts.
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Després d’una setmana de mescles i
masterització, el CD de la cantata El
Peix Pedra era una realitat.
Durant el mes d’abril es van dur a
terme dues activitats més relacionades
amb la cantata. La primera va ser la
realització de la flashmob del Peix
Pedra amb els més de 500 nens i nenes
de l’escola, els quals van construir un
gran mosaic en forma de peix al que
es va donar moviment. La segona va
tenir lloc la diada de Sant Jordi on
més de 200 nens i nenes oferiren un
tastet d’algunes cançons de la cantata
al mig de la plaça Nova envoltats de
llibres i roses.
A la gran estrena del 9 de maig, hi
participaren més de 370 músics i
cantants acompanyats per un públic
d’unes 900 persones que ompliren
el pavelló i que van poder gaudir,

per primera vegada, de la cantata El
Peix Pedra. En finalitzar l’espectacle
intervingueren els representants de
les principals institucions implicades
en el projecte: Museu d’Alcover,
escola pública Mare de Déu del Remei
i Ajuntament.
En aquesta obra s’intercalen cançons
amb narracions tot seguint el fil
argumental del conte on explica de
manera infantil com es formen els
fòssils. Les peces que es cantaren
foren: L’origen de tot plegat, El
Mar d’Alcover, La vida a l’estol, El
somni del Pedra, L’atac més ferotge,
El triomf del Pedra, L’estol viatger,
L’aventura a l’Àfrica i Alcoveria Brevis.
I les narracions: Un mar molt especial,
Els nostres peixets, El peix poruc,
L’aparició del Bemoll, L’estratègia del
Pedra, Els valents marxen a veure

En acabar l’espectacle es va posar a
la venda el CD de la cantata i tots
els assistents es van poder endur el
millor record d’aquestes cançons
que s’havien fet tant seves. El CD
conté totes les cançons i narracions
de la cantata així com versions
instrumentals sense veu perquè
puguin ser utilitzades com a playback,
i les partitures, lletres i narracions en
format digital perquè aquesta cantata,
a part de ser escoltada, pugui ser
cantada i interpretada en qualsevol
moment. Aquest CD està actualment
a la venta i es pot adquirir tant a
l’EMMA com al Museu d’Alcover.
Uns dies més tard, el 23 de maig,
l’EMMA va interpretar novament un
trosset de la cantata a l’Auditori de la
Diputació de Tarragona aconseguint
així que aquesta obra entranyable
traspassés les nostres muralles i
s’escoltés a la capital de província
amb molt bona acollida.
Tot plegat una experiència molt
integradora i participativa que va
deixar una bona empremta i record
a tots els nens i nenes d’Alcover i a
les seves famílies, que va cohesionar
la població al seu voltant i que ha
aportat un valor afegit en temes de
promoció cultural i del patrimoni local.
Aquest projecte és candidat als Premis
Baldiri Reixac d’àmbit països catalans
com a projecte singular i innovador
que aprofundeix en la nostra tradició i
patrimoni cultural.
Com diu el Peix Pedra en un moment
de la cantata: “...Vinc del passat, vaig
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món, Els nous amics i El Pedra es
converteix en pedra.

al futur, sóc el peix més famós del
Mar d’Alcover. Ja fa molts anys, i per
molts més, les meves aventures us
contaran...”
Per aquest 2016, l’EMMA prepara
una nova producció que ha titulat
“La banda sonora de la teva
infància” on es pretén posar en
valor els nostres records d’infància
mitjançant les músiques de dibuixos
animats dels últims temps que han
marcat moltes generacions.
L’estrena, que serà el proper 14 de
maig a la tarda al Convent de les
Arts, comptarà novament amb la
col·laboració de l’escola pública Mare
de Déu del Remei, tindrà una part
musical important amb més de 60
músics i 80 cantants, videoprojeccions
que acompanyaran la música, humor
i d’altres sorpreses per a la mainada.
Està pensat per fer passar una bona
estona a petits i no tant petits, per
tant, és ideal per a un públic familiar.
Novament, aquest projecte ha
comportat una tasca d’arranjament
musical que ha anat a càrrec de la
plantilla de professors i professores de
l’EMMA, una tasca d’assaig important
tant a l’EMMA com a l’escola pública,
i una tasca d’organització i producció
que s’està realitzant conjuntament
amb el Convent de les Arts.
Desitgem que aquest projecte pugui
il·lusionar, un cop més, els nens,
nenes i famílies de poble, i que suposi
un altre dia entranyable per al poble
d’Alcover. T’esperem el proper 14 de
maig al Convent de les Arts a passar
una bona estona amb “La banda
sonora de la teva infància”

Sincerament no ens
podem imaginar una
millor manera de celebrar
el 10è aniversari de
l’EMMA, una escola de
poble que fa poble. Estem
molt contents de la bona
rebuda que ha tingut
la cantata El Peix Pedra
entre els nens i nenes del
poble i les seves famílies.
Entre tots hem aconseguit
una cosa molt gran i
hem evidenciat el poder
de la música i l’art en la
societat. Orgullosos del
poble d’Alcover!
Opinió organització
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