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Nou aprenentatge «a la carta» a 
l’Escola de Música i el Conservatori
El període de preinscripció s ’allargarà entre el 3 i el 14 de juny

REDACCIÓ

No hi ha dos alumnes iguals 
ni amb els mateixos interes
sos. Per això, i en la seva Ifnia 
d'obertura a la ciutat i d'in
novar la seva oferta. l'Escola 
Municipal de Música i Conser
vatori Professional de Sabadell 
impulsen per al proper curs un 
aprenentatge «a la carta».

Aquest programa titulat 
«Música Oberta», que es va pre
sentar dimarts passat de cara 
al curs 2013-2014, s ’anuncia 
com «una oferta innovadora» 
en què els alumnes podran 
triar allò que volen aprendre, 
segons les inquietuds i inte
ressos de cadascú.

Les propostes de Música 
Oberta tenen una durada de 
tot un curs acadèmic. El perí
ode de preinscripció s ’obre 
aquest dilluns, dia 3, i acaba 
el 14 de juny.

Els cursos d ’aquest nou 
programa són molt diversos i 
es conceben com un aprenen
tatge independent o bé com
plementari a la formació que 
actualment s ’ imparteix a l ’Es
cola de Música i Conservatori.

Tot i que en bona part dels 
cursos no es necessiten 
coneixements musicals pre
vis, es recomana consultar-ho 
abans a la Secretaria del cen
tre, ja que algunes propostes 
sí requereixen d'uns coneixe
ments mínims.

El tinent d'alcalde i regidor

Oberta

ESTEVE BARNOLA

El regidor d’Educació, Ramon Burgués, i el director del Conservatori, Joan Morera

d’Educació, Ramon Burgués, 
va explicar abans d'ahir en 
la presentació de la proposta 
que aquesta és «una aposta 
més per apropar la música a 
la ciutadania i facilitar l'apre
nentatge al llarg de la vida».

Demanda més específica
Per la seva banda, el director 
de l’Escola de Música i Con
servatori, Joan Morera, va 
esmentar el fet que «fins ara 
ens havíem trobat que havíem 
de deixar fora persones que 
volien aprendre o bé encaixar

ies en plans d'estudis que no 
acabaven de ser els idonis per 
als seus interessos. Amb el 
Música Oberta, proporcionem 
una oferta innovadora que 
dóna sortida a una demanda 
més específica.

Música Oberta inclou els 
següents cursos o tallers com 
«Anem a concert», per fomen
tar el gaudi de la música 
preparant, a través de contin
guts d'història de la música i 
d'audicions, els concerts que 
es programen a la ciutat (de 
Joventuts Musicals, OSV, etc.).

Els alumnes podran assistir 
a concerts gaudint, puntual
ment, d'invitacions.

•<A la Carta» és un programa 
que permet cursar qualsevol de 
les assignatures col·lectives 
que s’ofereixen a l'Escola de 
Música i Conservatori.

«Conjunt/Cambra» permetrà 
als participants que s'incorpo
rin en qualsevol de les forma
cions instrumentals del centre, 
tant conjunts de tot tipus com 
música de cambra.

«Conjunt Piano Modern» és 
una classe col·lectiva de piano

amb la idea de conèixer har
monia moderna aplicada al 
piano, “ ‘voicings’ adequades, 
estils i conceptes bàsics d’ im
provisació. Un programa pen
sat per a persones amb un 
cert nivell de lectura i tècnica 
pianística, amb interès en la 
música moderna.

«Corals» es dirigeix tant als 
que tenen coneixements de 
música com els que no, sense 
importar l'edat. Ofereix la pos
sibilitat d'incorporar-se a la 
coral que més respongui a les 
necessitats dels participants.

En una altra línia, «Educació 
corporal» es destina a aconse
guir uns bons hàbits posturals 
quan es toca un instrument i 
en altres activitats quotidia
nes.

«El Musical» va destinat a 
aquells joves que volen un 
suport musical I interpretatiu 
a la seva passió per les can
çons i els espectacles de tea
tre musical.

Informàtica musical
A més, «Informàtica musical» 
traurà to t el suc a les noves 
tecnologies per escriure, 
arranjar, editar, publicar o 
escoltar partitures. «Interpre
tació i escena» desenvoluparà 
la capacitat escènica i teatral 
de cantants, actors i intèrprets 
de musicals.

«Instruments Orff», per últim, 
persegueix que, tot jugant, els 
nens adquireixen hàbits i dis
ciplines de fer música en grup. 
mentre desenvolupen el sentit 
rítmic i melòdic, sense conèi
xer encara la complexa grafia 
musical de notes i ritmes. Els 
instruments estan adaptats 
a les mides dels nens i per
meten acompanyar tot tipus 
de cançons que s'aprenen per 
imitació (www.sabadell.cat/ 
conservatori) ■

FLAIXOS

«El taller de l’orfebre», de Karol 
Wojtyla, divendres al Sant Vicenç
Els espectadors pagaran el que vulguin a la sortida

c. c.

►  Gypsy-jazz amb Pere Soto al Jam Session

Aquest divendres (23h) el bon jazz en viu torna al Jam 
Session, el petit club del Raval de Dins, amb el reconegut 
guitarrista català Pere Soto. Arriba amb el seu trio de gypsy- 
jazz, amb Josep Travé a la guitarra rítmica i Curro Gàlvez al 
contrabaix. Entrada lliure amb consumició mínima.

^  Monologo en The Green House

El Operario del humor protagoniza el monologo Las 
historietas deJona este viernes (23h.) en el pub The Green 
House de la avenida Francesc Macià (consumición mínima).

►  Miki Maka actua en el Drinkking

Miki Maka es el invitado este jueves en la sala Drinkking, en 
la calle Rocafort, 101. La cita es a las 23.30 (entrada libre, 
consumición mínima).

Karol Wojtyla, és a dir, el 
Papa Joan Pau II, va ser dra
maturg des de jove i va utilitzar 
el teatre que tant li agradava 
per reflexionar sobre l'amor, 
les relacions de parella i el 
matrimoni.

Una de les seves peces és El 
taller de l'orfebre, que narra la 
història de tres parelles joves 
els anys previs i posteriors a 
la Segona Guerra Mundial. 
Una triple història d'amor que 
uneix dues generacions a tra
vés d’un personatge simbòlic, 
l'orfebre, a la joieria del qual 
les tres parelles compren els 
anells de casament.

L’obra es podrà veure 
aquest divendres (20h.) a l’es
cenari del Teatre Sant Vicenç

Una escena del muntatge

(Montllor i Pujal, 103) de la mà 
l’elenc teatral de la Parròquia 
de Sant Josep Obrer, de Sant 
Boi de Llobregat.

La novetat és que la funció

es farà amb «taquilla inversa», 
que vol dir que cada especta
dor pagarà el que cregui oportú 
després de veure l’obra.

Serà una única funció amb 
l'objectiu de recaptar fons per 
al pelegrinatge a Rio de Jane
iro (Brasil) per la Jornada Mun
dial de la Joventut, el proper 
mes d ’agost.

Els directors són Laura 
Orri i Samuel Segura, que ha 
adaptat el text de Joan Pau II 
a un llenguatge més pròxim i 
actual.

Karol Józef Wojtyla va 
escriure El taller de l'orfebre 
quan era bisbe auxiliar de Cra
còvia. l’any 1960. L’obra va ser 
portada al cinema per Michael 
Anderson i interpretada per 
Burt Lancaster, Olivia Hussey y 
Bing Cross ■


