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LA ZONA XX~AC

SCOLA DE,
MUSICA

Fou "any 1975 quan es constitu'a a la nostra ciutat "EscolaMunicipal de Música

Mestre Montserrat. El projecte embrió havia nascut uns anys abans a partir de la ini-

ciativa d'alguns professors d'aquesta disciplina. Lesprimeres classesde músicaes van

impartir a I'escota Sant Bonaventura i al Foment Vilanoví. Quan ja es va instaurar

reseera tal i com la coneixem ara, les classeses donaven a "Orfeó Vilanoví fins que,

finalment, es va instal·lar a la CasaMagriñá, a la pla~ade la Vila.

A mb els anys I'escola havia crescut d'una

manera imparable fins al punt que, dar-

rerament, aquest edifici havia quedat

petit per tal d'encabir-hi tots els ense-

nyaments musicals que s'hi impartien.

Erael moment de tornar a canviar la seva

ubicació. Ésaixí com, després de lesobres

de rehabilitació que s'han dut a terme

a la Zona XXI, a partir del proper curs la

música estraslladará a I'antic escorxador.

L'octubre de 1993 es van fer les prime-

res obres en aquesta instal-lació munici-

pal per tal d'habilitar-Ia com a centre
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públic de serveis, el que actualment és

la Zona XXI. Aquest era un edifici cons-

truit I'any 1883 i ocupava un solartrian-

guiar situat al darrera de la placa de les

Casernes. En aquesta primera fase es va

treballar en I'adequació de la planta

baixa de I'edifici per donar cabuda als

serveis que en aquests moments es tro-

ben a I'antic escorxador. També esva fer

la preparació del que ara ha esdevingut

la primera planta.

A finals de I'any passat es va iniciar la

segona fase d'actuació per dur a terme
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les obres d'ampliació del recinte per tal

que la Zona XXI pogués acollir la nova

Escolade Música Mestre Montserrat. Tot

i que la majoria d'aules de I'escola esvan

projectar en el primer pis, els serveis del

professorat, I'administració i alguna de

les aules, pero, han quedat instal·lats a

la planta baixa per qüestions d'espai.

Esta previst que, amb el temps, el recin-

te de la Zona XXI es pugui ampliar apro-

fitant els terrenys annexos, situats a la

banda esquerra de I'edifici i inclosos en

el Pla Parcial de Puig-Falcó. Aquesta és
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una zona destinada a equipaments i con-

templa la prolongació del carrer d'Olesa.

Quan aixó s'esdevingui, es podrá acce-

dir a l'Escola de Música per una porta

independent. De moment, pero, l'esco-

la tindrá I'entrada a la tacana principal

de I'edifici, al carrer de l'Escorxador.

Aquesta possible ampliació de I'edifici,

a més, perrnetra aprofitar la zona del

pati triangular, ubicat a la banda esquer-

ra de I'edifici, per donar cabuda a tots

aquells serveis que, ara per ara, han que-

dat exclosos de la proposta inicial del

projecte.

Un deis problemes que ha calgut resol-

dre en aquesta nova fase de les obres ha

estat, sensdubte, aconseguir la comuni-

cació entre les dues ales de I'edifici al

primer pis. És per aixó que ha calgut

construir unes escales d'accés a la part

superior i fer una passarel-la que comu-

niqués aquestes dues zones oposades. La

passarel·la travessa el porxo del pati cen-

tral a mitja akada, tot i que s'ha realit-

zat amb transparencies per tal de man-

tenir visibles les obertures deis arcs.

Un factor que s'haconsiderat important

¡en les obres, tenint en compte I'activitat

; que cal portar-hi a terme, ha estat l'aí-

lIament acústic deis diferents espais de

l'Escola de Música. Per evitar les interfe-

réncies i transmissions de so, així com les
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vibracions que podrien distorsionar el

correcte desenvolupament de I'activitat

musical, s'ha dotat I'edifici d'una serie

d'elements que ajudaran a aquest aüla-

ment: fals sostre, terra de cautxú, vidri-

eria amb cárnera i doble laminat, etc.

Per les sevescaracterístiques arquitecto-

niques i testimonials d'una epoca, l'edi-

fici esta inclós en el Pla Especial i de Ca-

táleq del Patrimoni Históric-Artístic de la

ciutat. És per aixó que els acabats han

estat respectuosos amb el perfil de la

construcció a fi que no distorsionin el

conjunto La pintura, la fusteria o els re-

vestiments de pedra s'adeqüen, doncs,

als materials originaris de I'edifici.

El cost total de les obres de la Zona XXI

per tal de donar cabuda a la nova Escola

Municipal de Música Mestre Montserrat

ha estat de 67 milions de pessetes. •
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PROGRAMA PLANTA BAIXA

Aules d'instruments individuals

- 1 aula de piano

- 2 aules de flauta travessera

i de bec

Sala d'actes i audicions

- actual sala polivalent

Serveis

- Direcció i secretaria

- lavabos

PROGRAMA PRIMER PIS

Aules de grup

- 8 aules

Aules d'instruments individuals

- 2 aules de guitarra

- 2 aules de violí

- 1 aula de saxo

- 1 aula de trompeta

- 1 aula de piano

Cabines d'estudi

- 1 aula

Seminaris: Informática, laboratori de

so, bateria, big band

- 1 aula

Conjunt instrumental, orquestra i

banda

- 1 aula
,
r
'Cant coral

- 1 aula

Música de cambra

- 1 aula

Serveis

SUPERFicIES ÚTlLS RESULTANTS

Planta baixa 518,88 m2

Planta pis 535,03 m2

Total 1.053,91 m2
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LA MÚSICA,
NA lel

Escola Municipal de Música Mestre Montserrat

Als primers anys de la

d é eada deis 70 un grup

de professors de música

van sentir la necessitat

d'oferir a la vila uns
Aquest neguites veié recolzat, I'any

1975, pel regidor de Cultura d'aquell mo-

ment, Jaume Riba i Vidal, el qual aconse-

guí que la petita Escolade Música del Fo-

ment es convertís en EscolaMunicipal de

Música, essent la seva primera seu I'edifi-

ci de l'Orfeó Vilanoví, al carrer de l'Esglé-

sia. Esvan afegir noves rnateries: flauta

travessera, clarinet i violí.

ensenyaments musicals

centralitzats en un lIoc

i a I'abast de tothom.

Primer l'Escola Sant

Bonaventura i despres

el Foment Vilanoví van

recolzar aquesta inicia-
Des d'aleshores, l'Escola Municipal de

Música ha anat ampliant el seu profes-

sorat i la seva oferta d'ensenyaments,

procurant satisfer les demandes de

I'alumnat. També hi ha hagut una gran i

difícil tasca de presentació d'altres ins-

truments de I'orquestra amb la finalitat

d'aconseguir que el rol habitual de de-

manar classesde piano i guitarra, majo-

ritariarnent, es diversifiqués cap a altres

instruments fins a arribar a I'oferta actu-

al, que més endavant citarem.

tiva, deixant els seus

locals perque aquest

grup de professors

impartissin classes de

solfeig, piano, guitarra

i flauta de bec.

8 00000

Oferir un ensenyament de qualitat i una

oferta amplia i variada als ciutadans és

el que ha motivat a l'Ajuntament a po-

sar mans a I'obra i endegar la tasca d'un

nou edifici que millori les condicions fí-

siques que, des de I'any 1980, tenim a

I'actual ernplacarnent: la CasaMagriñá.

L'antic escorxador (Zona XXI) esta ade-

quant-se perque el proper curs 1998/99

aculli l'Escola Municipal de Música Mes-

tre Montserrat.

Actualment, que fem?

L'Escola esta fonamentalment dirigida

als nens, pero amb cabuda per als joves

i per als adults que s'hi acosten, ja sigui

perque han heretat una manca de for-

mació musical, ja sigui perque volen

omplir el seu temps de IIeure.
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Acollim alumnes amb tota mena d'inte-

ressos i capacitats, és a dir, hi tenen ca-

buda tant els alumnes amb vocació de

músics com els que no pensen fer de la

música la seva professió.

Un deis objectius primers de l'Escola de

Música és promoure el fet de cantar i10

tocar un instrument com a fet lúdic, i

alhora formatiu. No ens conformem,

pero, només en ensenyar coneixements

quantificables o a dominar un instru-

mento Aspirem a desenvolupar les ea-

pacitats de la percepció i les aptituds

creatives, pretenem estimular la con-

centració i la reflexió.

Volem dinamitzar la vida musical del

nostre entorn, que la música arribi a

tanta gent com sigui possible, per tal

d'oferir concerts i col·laboracions tant

a la propia Escola com en centres edu-

catius, culturals i actes socials de la nos-

tra localitat. La participació en activi-

tats extraacadémiques ajuda a

desenvolupar l'interes deis alumnes per

un fet musical que va més enlla del pro-

pi estudi de I'instrument.

Recollim diverses estétiques i géneres

musicals: instrumental, vocal, clássic,

popular, modern ...

Per tal de garantir que tots els veins de

Vilanova puguin gaudir del nostre ser-

d'entrada

vei i que ningú quedi discriminat per ra-

ons econórniques. l'Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú estableix un sistema

de beques i descomptes per família norn-

brosa que disminueix el preu.

També s'ofereix la possibilitat d'estudi-

ar amb diversos instruments de l'Escola,

ja que qrácies als ajuts econórnics de

l'Ajuntament i de I'AMPA, estem creant

un banc d'instruments.

L'ensenyament que mirem de potenciar

ésel que s'equipara a I'ensenyament re-

glat, ésa dir, que I'alumne assisteix a les

classesde Ilenguatge musical, de cant co-

ral i d'instrument (individual i col·lectiu).

Pero si la seva disponibilitat horaria no
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li ho permet, o

no desitja se-

guir aquesta

branca, pot,

juntament amb

la família i el

seu professor/

tutor, triar les

matéries que vulgui cursar.

En acabar el grau elemental, I'alumnat

que hagi seguit els estudis reglats podrá

fer la Prova Oficial d'Accés al Grau Mitjá

al nostre centre, amb tribunal designat

per la Generalitat de Catalunya i obte-

nint la certificació académica que li per-

rnetrá, si així ho desitja, reduir crédits

variables en els estudis de secundaria.

"
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ENSENYAMENT,S 'qUE IMP~RTIM

A l'Escola Municipal de Música, els en-

senyaments que s'imparteixen s'agrupen

en quatre blocs diferents: sensibillitza-

ció, preparatori, lIenguatge musical

practica instrumental.

Sensibilització

Aquesta activitat va adrecada als nens i

nenes de 5 i 6 anys. Són classes col·-

lectives que es desenvolupen en dues

sessions setmanals de 45 minuts per a

l'alumnat de 5 anys id" hora per a

I'alumnat de 6 anys. S'introdueix la mú-

sica d'una manera molt amplia i es pre-

I~,
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senten diferents instruments perque el

nen pugu,i triar el q~e més Ii agradi quan

•arribi el momento
. J

Els priñcipals objectius d'aquests cursos

són:

- desenvolupament de la percepció au-

ditiva

- descoberta de la propia veu

- introducció del ritme, relacionant el

coneixement del propi cos i els

elements basics delllenguatge musical

- desenvolupament de la imaginació

Preparatori

Adrecat a nens i nenes de,? anys. A més

de la classecol-lectiva, on segueixen tre-

ballant els elements bastesdelllenguat-

ge musical, ja poden cornencar I:estudi

d'un instrumento Aquest curs ocupa una

part dedicada a lIenguatge, de 2 hores

a la setmana (classescollectives), i una

part dedicada a instrument, de _ hora á
la setmana (classes individuals).

Llenguatge musical

Cornenca normalment als 8 anys, pero,

tal i com deiern abans, també hi tenen

cabuda els joves i adults que ho desit-

gin. Aquesta materia compren les assig-

natures própies de Ilenguatge musical

(teoria, lectura, dictat, audició ...) i el cant

coral. Són classescol·lectives. Elllenguat-

ge musical ocupa de 2 a 3 hores setma-

nals i el cant coral d' hora a , hora i

mitja setmanal (segons el nivell i edats

deis alumnes), Impartim grau elemen-

tal (els 4 cursos) i grau rnitjá (els 2 pri-

mers cicles -4 cursos-).

Els principals objectius són:

- ajudar a comprendre el fenomen

musical

- enriquir els coneixements musicals de

I'alumne

L'avantatge de poder impartir, recone-

guts per la Generalitat, fins al4t curs de

grau mitja és que els alumnes que han

cornencat els estudis als 8 anys no hau-

ran d'abandonar l'Escola a edats encara

adolescents.
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Practica instrumental

És I'activitat principal de l'Escola, com-

plementant-se amb les altres materies

(1Ienguatge, cant coral, conjunts instru-

mentals). Normalment comencen l'estu-

di de I'instrument junt amb el curs pre-

paratori, i segueixen durant tot el grau

elemental. En iniciar el grau rnitja po-

den triar un segon instrument (comple-

mentari).

Els principals objectius són:

- cultivar I'afecció per I'instrument

- aconseguir que sigui n capaces de co-

municar-se a través de l'instrument

- adquirir les capacitats tecniques i ex-

pressives necessáries per a la

interpretació, tant individual com col·-

lectiva

Pel que fa a les c\asses d'instrument, hi

ha dues vessants: individual i col-lectiva.

Les c\asses individuals són d'una durada

de 30 minuts a 1 hora setmanals (segons

el nivell i l'edat de I'alumne/a).

Actualment, a la nostra escola, podeu

estudiar els següents instruments (que

s'aniran ampliant segons les noves de-

mandes de l'alurnnat): cant, arpa, bate-

ria (ensenyament no reqlat), c\arinet,

corrtrabaix, fiscorn, flauta de bec, flau-

ta travessera, guitarra, oboe, piano, sa-

xofon, tenora, tible, trompeta, trombó,

tuba, vi~'ia: violí i violoncel.

Les c\asses col·lectives són d'una durada

de 30 minuts a 1 hora i mitja setmanals.

Són el complement a I'ensenyament de

I'instrument. Sera el professor/tutor qui

aconsellara a I'alumne quan incorporar-

s'hi, sempre tenint en compte el pla d'es-

tudis que segueixi.

Potenciem la práctica instrumental de

conjunt, ja.que és el mitja en el que tant

el músic professional com I'amateur po-

dran desenvolupar rnés facllrnept la seva

.activitat musical. A rpés, la practica en

grup els fa descobrir unanova dimensió

de la música i afavoreix l'adqqisició d'há-

bits socials i de convivencia,~importants

tant per a la Ilid.i'1;musical de I'alumne

com per a la restade les seves acti~itats.

A través del treball en -qrup s'apren .a

d'entrada

assumir responsabilitats i a compartir

feines. Fer música en grup implica la tro-

bada de diferents generacions, de dife-

rents generes musicals i de diferents qua-

litats humanes. Fent música en grup

podran viure la diferencia com un valor

i la crítica com un fet constructiu. Tam-

bé és una manera de promoure la recer-

ca de la qualitat musical en tant que es

crea un afany de superació (ndividual i

collectiu. •

Les fotos han estat cedides per l'Escala

Municipal de Música Mestre Montserrat
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Els conjunts instrumentals

-Big Band

-Conjunt de flautes de bec

, -Conjunt de flautes travesseres

r:Conjunt de metalls

-Conjunt de vent

-Grup de saxofons

-Quartet de guitarres Palladio

-Quartet de c\arinets

-Violinistes de la Teulada

Els conjunts vocals

-Cor Eduard Toldrá (afiliada a la FCEC:

Federació Catalana d'Entitats Corals)

-Corals infantils (afiliades a la SClC:

Secretariat de Corals Infantils de

Catalunya)
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