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Gairebé trenta anys ensenyant 
a estimar i a gaudir de la música
L’Escola de Música Creu Alta té 710 alumnes i 49 professors

REDACCIÓ

El passat dia 12 va comen
çar un nou curs a l ’Escola de 
Música Creu Alta, un curs ple 
de projectes i que a primers 
d ’octubre es completarà amb 
l ’inici dels més petits de l’es
cola (P-3), els grups de inici
ació d ’adults, els combos de 
música moderna, totes les 
corals, l'orquestra, les ban
des i la resta de grups instru
mentals.

Pel centre creualtenc la 
música «és una experiència 
que s'ha de gaudir en com
panyia- i per això impulsen 
la pràctica musical en grup 
a totes les edats i a tots els 
nivells.

Metodologia més dinàmica
Des dels més petits de P-3 
els nens i nenes descobreixen 
la música to t jugant amb una 
metodologia molt més dinà
mica i participativa que les tra
dicionals. utilitzant els mèto
des Willems i Dalcroze i apor
tacions pròpies dels gairebé 
trenta anys d'experiència.

□s membres del Cor de Joves Vakomba
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El grup de llenguatge musical, amb nens i nenes de 6 anys

Un factor decisiu en el ren
diment de les classes és dis
posar de dos mestres a cada 
classe: una mestre que pro
posa els exercicis i l’altre que 
cuida que cap alumne quedi 
sense participar. Per últim - i 
molt important- no barrejant 
mai nens i nenes de diferents 
edats.

A partir de P-5 els alumnes 
ja poden participar a la pràc
tica instrumental en grup mit
jançant les classes de pre-ins- 
trument. també poden fer clas
ses gratuïtes de prova dels 
diferents instruments i poden 
iniciar-se a les corals infan
tils de l'escola que tenen una 
«agenda- plena amb concerts, 
contes musicals, colònies o 
intercanvis.

Bandes i orquestres
Més endavant, quan els alum
nes comencen l'estudi d'un 
instrument i a partir del seu 
segon any, la Banda Kinsò. 
l'Orquestra Devoradors de 
Notes o l ’Orquestra de Gui
tarres els estan esperant per 
incorporar-s’hi i poder com
partir la seva afició, millorar el 
seu nivell instrumental, partici
par a les diferents activitats i, 
a més, fer nous amics.

Quan els alumnes de l'es
cola de música arriben a 
l'ESO. poden compaginar més 
fàcilment la seva activitat 
musical convalidant l'assigna

tura de música i les matèries 
optatives de l ’ Institut perquè 
l’Escola de Música Creu Alta 
és un ecentre autoritzat pel 
Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat.

Vakomba i Vent Sonats
El Cor Vakomba i la Banda Vent 
Sonats composen l'oferta pels 
joves de l’escola. Aquests 
grups de grau mitjà i superior 
porten una activitat constant 
de concerts i actuacions entre 
de la qual destaca la partici
pació, aquest proper curs i els 
darrers anys, en intercanvis 
internacionals.

Pel que fa als adults dispo
sen del seu propi programa 
específicament pensat per a 
ells: començant de zero i con
centrat en un sol dia. El cor 
d ’adults Catasons, la Banda 
d ’adults Bufasons o els dife
rents grups instrumentals els 
permetran poder compartir la 
seva afició musical amb nous 
amics.

Els amants de la música 
moderna disposen de la més 
àmplia oferta i, és clar, dels 
combos d'alumnes que, amb 
les seves audicions periòdi
ques en públic, inicien els 
alumnes en la seva trajectòria 
musical.

Actualment l'escola compta 
amb 710 alumnes, 49 profes
sors i 20 especialitats instru
mentals ■

Leseóla The Company 
prioritza la «qualitat»

REDACCIÓ

Oberta l'estiu de l'any pas
sat al número 18 del carrer 
Sant Josep. The Company 
Escola de Dansa basa la seva 
oferta en «l’ensenyament de 
qualitat», sempre amb profes
sorat titu lat i amb experièn
cia escènica i pedagògica», 
segons es desmarca la seva 
directora, Montse Vera, la qual 
va voler posar com a eix cen
tral la dansa clàssica.

També s ’hi imparteix, però, i 
amb la mateixa exigència, jazz, 
contemporani, hip hop, dansa 
creativa (per petits), commer- 
cial dance o teatre, de la mà 
de l'acreditat Sergi Amat.

Dansa clàssica I qualitat
És per això, per l ’aposta per la 
«qualitat» i especialment en el 
ballet, que The Company pot 
«omplir un buit» a una ciutat 
on hi ha força escoles. Montse 
Vera no evita mencionar també 
la «competència deslleial» que 
representen, segons el seu 
punt de vista, les classes de 
dansa que es imparteix un 
professorat de menys nivell 
als centres educatius com a 
assignatura extra-escolar.

En contraposició, The Com
pany pot oferir el mestratge

de, per exemple, Marta Lude- 
vid, titulada en dansa clàssica 
pel Reial Conservatori Pro
fessional de Dansa de Madrid 
i ballarina de la companyia 
d ’Àngel Corella arreu del món 
(realitzant fins a papers de 
demi-solista en representa
cions de repertori clàssic i 
neoclàssic). El seu company, 
Kirill Radev, ballarí i coreò
graf per la Vaganova Aca- 
demy of Russian Ballet i la 
Moscú State Academy of 
Coreography, també dóna
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Un grup de dansa clàssica, a la mostra de fi de curs de 2013 M. Ludevid, de Raymonda

classes a The Company.
El cèntric local també ofereix 

activitats complementàries a 
la formació del ballarí, ober

tes a tothom i sobretot matins 
vespres: pilates, ioga dervitx, 
zumba fitness, pilates o mante
niment. Ofereix, d ’altra banda,

preparació d’exàmens per la 
Royal Academy of Dance i pre
paració per a joves que volen 
entrar a l'Institu t del Teatre ■
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