MÚSICA
I DESCOBERTES!
CICLE DE CONCERTS,
TALLERS I XERRADES
MUSICALS DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

DIVENDRES | 18:30H
12 FEBRER - 17 MAIG
AUDITORI DE L'ESCOLA

TOTS ELS CONCERTS SON GRATUÏTS
RESERVES: ESCOLAMUSICA@GUIXOLS.CAT

PRESENTACIÓ
Des de l’Escola de Música de Sant Feliu, amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat,
iniciem un nou cicle de concerts i xerrades de febrer a maig de 2021.
Seran 12 propostes musicals que es realitzaran els divendres a les 18.30h a l’auditori
de l’Escola de Música, amb una durada aproximada de 50 minuts. Les activitats
comptem amb la participació de professors/es de l’escola i altres pedagogs
vinculats al centre.
Descripció de les activitats:
4 concerts de professors amb interessants propostes de diferents estils. On
podrem escoltar música clàssica i contemporània, brasilera o improvisada.
4 tallers adreçats als més menuts, acostant la pràctica i la vivència musical als
infants i contribuint al seu desenvolupament artístic i humà.
4 activitats ”Edu música”. Xerrades, col·loquis i audicions entorn al fet musical, a
la seva pedagogia o a la seva història. Volem incloure no només a alumnes, sinó
també a pares, mares, professors, músics, melòmans i aficionats a la música a
compartir i ampliar la seva visió sobre la pedagogia musical, la pràctica
instrumental o l’evolució dels estils.
Arran de la pandèmia, durant l’any 2020 hem anul·lat una sèrie de concerts i cicles
que s’havien consolidat a la ciutat on participaven, tant alumnes com professors
del centre com: Cicle de concerts de primavera, GuíxolsFlors, Cicle d’alumnes al
Museu Thyssen, Cicle de concerts de Nadal; així com molts dels concerts
emblemàtics de l’escola com les d’audicions de nadal, la cavalcada de Reis, les
audicions de fi de curs o els concerts d’adults.
Creiem que la proposta d’enguany compensa la manca de música en directe a la
ciutat i tenim ganes de compartir amb vosaltres l’expectativa, la il·lusió, els nervis i
l’allau d’emocions que significa una actuació en directe.
Degut a la situació sanitària, hem prioritzat les formacions de petit format, i s'ha
previst que en cas que els concerts no es puguin obrir al públic per les restriccions,
s’emetran en directe pel canal de Instagram de l’Escola de Música.
Per acabar, vull agrair l'esforç i la il·lusió de l'alumnat i el professorat per mantenir
l’activitat i seguir apropant la música a tothom, malgrat els moments difícils que
estem vivint. Alternant presencialitat i classes telemàtiques però sempre treballant
amb dedicació, esforç i il·lusió.
Esperem que gaudiu aquest nou cicle. Vine a l’Escola de Música!

LUIS GONZÁLEZ

DIRECTOR OAM ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

IMPRO, IMPRO, IMPROVISA!
JOSEP MARIA COLS, PIANO

12 FEBRER
CONCERT

El professor de piano modern i improvisació de l’Escola de Música ens proposa
un concert a piano sol basat en la improvisació i el moment.
Qualsevol so, olor o imatge, poden ser un motiu per crear una improvisació
musical. La música que sentireu no té un programa predeterminat; els títols
podrien ser: ” Parxís al claustre”, “Gelat de Tequila”, “homenatge al Juny”. Alguns
d’ells prenen la inspiració del disc “en ruta”, enregistrat a piano sol el 2015,
altres parteixen de les sonoritats que podem trobar pels carrers de St. Feliu en
el dia a dia.
Imagineu un tren que cobreix només un trajecte d’una hora aproximadament;
no sabeu d’on ve ni a on va, només s’atura davant vostre aquell dia i aquella
hora. El preneu i amb ell gaudiu de la música.
Vine a gaudir d’un concert únic i suggerent que parteix del no res, de la
imaginació i d’un piano.

EL SOLDADET DE PLOM

XAVI MOLINA, COMPOSITOR I MÚSIC
Mª ÀNGELS SUQUET, NARRADORA

19 FEBRER
MENUTS

Narració del popular conte de Hans Christian
Andersen a càrrec de Maria Àngels Suquet,
en un espectacle musical on un sol intèrpret
dóna vida a la banda sonora que acompanya
al soldadet en el seu fantàstic viatge, ple de
peripècies i entrebancs.
La música que escoltarem és original de Xavi
Molina i ha estat composada per a il·lustrar
les diferents escenes del conte i alhora
presentar una mostra de les possibilitats
sonores dels instruments de la família del
vent fusta, de la mà del propi compositor.
Adreçat a infants de 3 a 6 anys.

L’ENSENYAMENT MUSICAL I LA
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

ORIOL GONZÁLEZ, MÚSIC I PONENT
Una de les dificultats de la docència musical és aconseguir
que les experiències d'ensenyament i aprenentatge siguin el
més satisfactòries possibles tant per al professorat com per a
l'alumnat.
Les raons poden ser múltiples però en molts casos estaran
condicionades pel caràcter comunicatiu de la interacció dins
de l'aula.
Prenent com a referència els postulats de la Comunicació No
Violenta (CNV) desenvolupada pel psicòleg Marshall B.
Rosenberg, el músic, compositor i docent Oriol González ens
presentarà una interessant visió de la comunicació a l’aula.
Adreçat a alumnes, professors, pares, mares i músics que
vulguin conèixer l’aula de música per dins i aprofundir en
l’interessant mon de la CNV.

26 FEBRER
EDU MÚSICA

1’59’’ QUE VAN CANVIAR LA
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

EVANDRO CORREA, VEU I GUITARRA
LLUÍS SUBIRANA “SUBI”, CONTRABAIX
XAVI MOLINA CLARINET, SAXO I PERCUSSIÓ

5 MARÇ
CONCERT

Concert que descriu les fons i els fets més rellevants que van fer de la Bossa
Nova un dels estils musicals més populars del segle XX.

El títol fa referència a un article de l’escriptor Rui Castro que denomina
l’enregistrament del tema Chega de Saudade, de Joao Gilberto, com la llavor de
la Bossa Nova.
Si vols saber-ne més d’aquest meravellós gènere musical que deriva de la samba
i amb una forta influència del jazz, no et perdis aquest concert amb un trio de
músics consagrats i versàtils.

DESCOBREIX EL KAMISHIBAI

TATI CERVIÀ, NARRACIÓ,
IL·LUSTRACIÓ, TEXTOS I CANÇONS

12 MARÇ
MENUTS

“ Una narradora guarda dins un teatret de paper un enfilall de llegendes i
cançons. Allà on la crida, arriba amb la seva bicicleta, fa clacar els hyoshigi i,
un cop ha reunit el públic, obre el kamishibai...”
El kamishibai és un art de narrar contes que captiva a l’audiència. En japonès
literalment vol dir “teatre de paper”. El moviment de les làmines crea
expectació i ganes d’anticipació. La màgia del kamishibai ajuda a fomentar la
lectura en els més petits.
Vine a compartir aquesta sessió divertida i participativa de contes de diferents
cultures del món, dibuixats amb diverses tècniques i alternats amb cançons, de
la mà de la cantant, narradora i il·lustradora Tati Cervià.
Adreçat a infants de 3 a 8 anys.

BLACK OR WHITE

XAVI MOLINA, PONENT I MÚSIC

19 MARÇ
EDU MÚSICA

Hi ha música “blanca” i música “negra”?
En aquesta xerrada s’exposen els elements diferencials i històrics que
han creat aquesta dicotomia en la música popular del Segle XX.
A través d’audicions, comentaris i la comparació de diversos gèneres i
estils, Xavi Molina ens farà un repàs de la música del segle passat, en
bicolor.
Adreçat a alumnes de nivell mig o aficionats a la música amb ganes
d’aprofundir en els estils proposats.

CON “DUENDE”

MAR SÁNCHEZ, GUITARRA
ALEJANDRO ESCALERA, FLAUTA

26 MARÇ
CONCERT

En aquest concert escoltarem un interessantíssim i consolidat duo musical
format per dos grans intèrprets de primer nivell. La professora de l’Escola Mar
Sánchez i el flautista malagueny Alejandro Escalera.
Ambdós músics veuen de diverses tradicions musicals com son: la música
clàssica, la música contemporània, el jazz, el rock, el pop, la música brasilera, la
tradició cubana o el flamenc.
El seu repertori inclourà compositors i estils diversos, així com composicions
pròpies i una alta dosi de musicalitat i virtuosisme.
Un concert eclèctic que no deixarà a ningú indiferent.

EL HANDPAN

MARC POU, LUTHIER

9 ABRIL
MENUTS

Si unim dos cascos metàl·lics, amb ornaments harmònics produïts per un artesà
a cops de martell, tindrem un instrument de percussió anomenat Handpan.
En aquesta sessió didàctica i alhora participativa aproparem la creativitat
musical als més petits. A través d’aquest curiós instrument, de la ma de
l’intèrpret i luthier de handpan Marc Pou.
Que pot arribar a sortir d’una paella? El so del metall..... Vine i ho descobriràs!
Adreçat a infants de 3 a 10 anys.

ÒPERAAAAAAA!

PONENT A DETERMINAR
GINA REYNER, MEZZOSOPRANO
LAIA PIJOAN, PIANO

16 ABRIL
EDU MÚSICA

Convertirem l’auditori de l’Escola de Música en un petit teatre
d’òpera on descobrirem des dins aquest gènere musical que és
una de les
màximes expressions artístiques, ja que reuneix
literatura, música, dramatúrgia i arts plàstiques.
Us proposem una xerrada/col·loqui al voltant de l'Òpera per
familiaritzar-nos amb termes com: recitativo, aria o cavatina i
compositors com: Mozart, Verdi, Puccini, o Gounoud. Amb la
col·laboració de la mezzosoprano Gina Reyner, acompanyada al
piano per Laia Pijoan, ambdues professores de l’Escola.
No deixis passar aquesta oportunitat d’aprofundir en aquest
gènere musical i convertir-te en un melòman de la lírica.
Adreçat a qualsevol persona amb ganes d’endinsar-se en el món
de la Òperaaaaaaa!

DUO VIOCEL

ESZTHER SCHÜTZ, VIOLÍ
JORDI ORTEGA, VIOLONCEL

23 ABRIL
CONCERT

Amb una formació reduïda, composta tan sols per un violí i un violoncel, l'Eszter
Schütz i el professor de l'Escola Jordi Ortega, demostraran que les petites
formacions també poden mostrar grans músiques.
El programa del concert inclou obres de grans compositors com Johann
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Dankla, obres arranjades
per a aquesta formació i també d’altres originals, entre altres del també
professor de l’Escola, Luis González, del que interpretaran una obra seva escrita
per a l’ocasió.

SÖNS

FALÓ GARCIA, VEU, GUITARRA I DIRECCIÓ
XAVI MOLINA, INSTRUMENTS DE VENT

30 ABRIL
MENUTS

Sota una atmosfera onírica, rústica i circense, SÖNS, vol ser una experiència
sensorial per als nadons de casa i les seves famílies, amb un format on la
proximitat el farà especial, proper i màgic.
Aquest espectacle vol anar més enllà de ser una experiència d’un concert en viu.
Söns és un viatge per diferents escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques,
ombres màgiques... un viatge a l’interior dels nostres millors somnis.
A càrrec de la “Companyia pels més Menuts”.
Adreçat a nadons de 0 a 2 anys.

CONCERT COMENTAT

ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

7 MAIG
EDU MÚSICA

En la darrera de les propostes Edu música, però no la menys
important, gaudirem d’un concert comentat per part d’alumnes de
nivell avançat de l’Escola de Música.
S’interpretaran obres de diversos autors, situant prèviament als
oients en el seu context històric, estètic, estilístic i dins la obra del
propi compositor.
En finalitzar el concert obrirem un col·loqui entorn al concert,
sobre la interpretació, la tria del repertori o el funcionament dels
instruments, en el que públic i intèrprets dialogaran, resoldran
dubtes i curiositats.

MÚSICA
I DESCOBERTES!
DEGUT A LA
SITUACIÓ
SANITÀRIA
L’AFORAMENT SERÀ
LIMITAT. ÉS
OBLIGATORI L’ÚS
DE LA MASCARETA.

L’ESCOLA DE MÚSICA ES
RESERVA EL DRET DE
MODIFICAR, PER
NECESSITATS
D'ORGANITZACIÓ, ELS
HORARIS, DATES O ACTES
ANUNCIATS I EL
D'ANUL·LAR UNA ACTIVITAT
PER CAUSES IMPREVISTES.

PER ASSISTIR CALDRÀ RESERVAR AMB CITA
PRÈVIA A L’ADREÇA ELECTRÒNICA:
ESCOLAMUSICA@GUIXOLS.CAT
CALDRÀ ADJUNTAR:
NOM COMPLERT I DNI DELS
ASSISTENTS.
ES RESERVARAN UN MÀXIM DE DUES
ENTRADES PER PERSONA.

