
l ' actualitat: 25' anys fent música

NOTES PER AL RCORD
l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat celebra el seu 25e aniversari

EscolaMunicipal de Música Mestre Montserrat

L'any 1975, Marc Martínez Rex,
amb el suport del regidor de cul-
tura d'aquell moment, Jaume

Riba i Vidal, va aconseguir que la peti-
ta Escola de Música del Foment es
convertís en Escola Municipal de
Música, essent la seva prirnera-seu I'e-
difici de l'Orfeó Vilanoví, al carrer de
l'Església, i el curs escolar 1975-1976
el primer que s'hi va impartir. Es van
afegir noves rnateries: flauta travesse-
ra, clarinet i violí.

f
Una prova de I'interes i de l'estirna
perla música que existeix a I~ nostra
ciutat es va comprovar quan només
amb 5 anys de vida l'edifici de IPOrfeó

• ja no podia atendré tata la dema~da ••.

----

••
Fou lIavors quan l'Ajuntament ens va
buscar una nova ubicació: la casa
Magriñá, a la placa de la Vila. Era una
casa molt més gran i podia encabir
torea més alumnat. Les condicions
físiques de I'edifici, pero, no eren les
més adequades per fer-hi música:
aules petites, fosques, gens insonorit-
zades... Tot i així vamfer-hi una gran
tasca de presentació deis instruments
de I'orquestra i vam ampliar I'oferta
d'ensenyaments.

.Otertr un ensenyarnent de qualitat i
una oferta amplia i variada als ciuta-
darts és el que va motivar
l'Ajuntament a posar mans a I'obra i
endegar la tasca d'un nou edifici que

----------..--
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Música Mestre Montserrat
s 'u~ica actuáLMent a La

zona XXI--

millorés les condicions físiques. I així
vam estrenar el curs 1998-1999 les
noves unstal-lacions de l'Escola de

. Música •a I'antic escorxador (Zona
XXI).

Darrera de la historia de l'Escola de
Música ens troben homes i dones,
amants de la música, que amb la seva
il-Iusió, dedicació i esforc han fet pos-
sible que aquest curs 2000-2001
puguem celebrar el nostre 25e ani-
versari.

No cal dir el goig que per a nosaltres
representa complir 25 anys. Per
poder oferir una petita mostra del
que han treballat els nostres grups
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hem enregistrat un CD que el podeu
adquirir, per 1.800 pessetes, a la
secretaria de I'escola o a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

També, en el marc del 25e aniversari
de I'escola, i per tal de fer extensiva
aquesta celebració a tota la ciutat, el
diumenge 3 de juny d'enguany se
celebrara un concert al Pavelló
Poliesportiu del Garraf, en el que hi
participaran, a més deis alumnes de
grau elemental i grau rnitja de I'esco-
la, nens i nenes de 5e i 6e curs de les
escoles de primaria de Vilanova. En
total uns 850 cantants d'edats entre
els 8 i els 12 anys acompanyats per la
Banda de l'Escolade Música.
Lesescolesparticipants seran: l'Arjau,
Sant Bonaventura, Canigó, El Cim,
Cossetánia, Divina Providencia,
Llebetx, Margalló, Montserrat, Escola
Pia, Pompeu Fabra, Tacó i Santa
Teresade Jesús.Uns centres que, des
del mes de gener, estan aprenent les
cancons.de la Cantata .que s'interpre-
tara conjuntament. Els mestres espe-
cialistes de música de les escoles de
primaria s'han anat trobant regular-
ment a I'escola de música per tal d'a-
prendre les cancons i per unificar els
criteris de dinámica, tempos, dicció,
etc.

Durant el mes de maig, els nens i
nenes de les escoles assistiran a

I
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assaigs organitzats a l'Escola de
Música amb la professora de cant
coral del centre.

El lIibret de la Cantata, que s'estre-
nara per a aquesta ocasió, s'ha creat a
partir de les sis lIegendes que van ori-
ginar els balls de la Cercavila de
l'lmaginari, i que des de fa dos anys
surt el 6 d'agost, l'enderná de la Festa
Major. Les músiques deis balls també
s'han utilitzat per crear lescancons de
la Cantata. Elsautors del text i de la
música han estat els mateixos que
van participar en la creació de la cer-
cavila recollint lIegendes i fent parti-
tu res respectivament. En el concert
també hi intervindran els elements
plástics que configuren la cercavila: la
lIuna, el peix, la serp, el tren ...

Les entrades estaran a la venda uns
dies abans a la secretaria de I'escola
de música i costaran 300 pessetes.

A més d'aquestes activitats volem
organitzar diversos concerts i con-
ferencies. Pero a hores d'ara encara
no estan del tot lIigats, i per tant us
anirem informant puntualment de
cadascuna de les activitats que realit-
zem.

Esperemque gaudiu i participeu ben
activament en tots els actes que us
oferirem.
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Foto superior: fi de curs 1975/76 a

L'orfeó vilanovL.

Foto inferior: concert d'inauguració de la

casa Magriñá coro a escota de Música, 1980.

[fotos cedides per L'Escola de Música)
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