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L’Emvic posa en marxa per primera vegada una Aula de Música Tradicional; arrenca dissabte

La música tradicional entra a l’aula

Un professorat de nivell
Vic El flabiolaire Xavier Torrent, de Santa 
Coloma de Farners, i l’acordionista Marc del 
Pino, que actualment viu a Taradell, seran 
els dos reconeguts conductors del primer 
curs, amb la col·laboració puntual de Josep 

Sentmartí (gralla) i Guida Sellarès (dansa 
i acompanyament), i la complicitat, ja dins 
de l’Emvic, de Jordi Macaya (ministrers i 
conjunts) i Sebastià Bardolet (polifonies 
tradicionals). A la foto, Torrent, Del Pino, 
Sentmartí i Bardolet, dissabte a l’Emvic.

M
IQ

U
EL

 E
R

R
A

Vic

Miquel Erra

És tot just un primer pas, 
però confien que arreli. I que 
afini. L’Escola de Música i 
Conservatori de Vic (Emvic) 
ha posat en marxa, per pri-
mera vegada, una Aula de 
Música Tradicional. Es posa 
en marxa aquest dissabte, 
amb una desena d’alumnes, 
preparats per endinsar-se en 
el món del tabal, el flabiol, la 
gralla o l’acordió.

La iniciativa respon, en cer-
ta manera, a una vella reivin-
dicació dels intèrprets d’ins-
truments tradicionals, que fa 
temps que reclamen un trac-
te més equitatiu amb la resta 
d’instruments, clàssics o 
moderns, pel que fa a les pos-
sibilitats de rebre formació 
acadèmica. Osona no havia 
acollit mai cap de les aules 
de música tradicionals que el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat ha aixoplugat 
arreu del territori. Al mateix 
departament, però, li interes-
sa ara anar derivant aquesta 
formació a través de les esco-
les de música. 

És així com des de l’Emvic 
han pogut posar fil a l’agu-
lla a la voluntat “d’explorar 
el terreny del tradicional”, 
avançava l’estiu passat la 
directora del centre, Montse 
Catllà. En concret, han rebut 
un ajut de 4.000 euros, que 
serviran per finançar part de 
la matrícula d’aquest primer 
curs –que puja a 90 euros 
per als externs i a 40 euros 

per als alumnes de l’Emvic–. 
“Ens serveix per arrencar”, 
explica Sebastià Bardolet, 
secretari acadèmic de l’Em-
vic i coordinador de l’aula.

El curs, que s’allargarà 
durant 14 setmanes, comen-
ça aquest dissabte amb una 
desena d’inscrits. La majoria 
són adults. En aquest sentit, 
“ens ha fallat una mica el 
perfil d’alumnes de l’escola 

i el conservatori”, reconeix 
Bardolet, convençut que, a 
curt termini, la proposta aca-
barà interessant aquest per-
fil d’alumnat més jove. Bar-
dolet apunta que la iniciativa 
tot just acaba de “germinar”, 
però confien a haver posat 
les bases per “renovar la sub-
venció per al curs que ve, per 
anar-ho donant a conèixer i 
consolidar-ho”.

El curs, que s’imparteix els 
dissabte al matí, té un caràc-
ter interdisciplinar. Els alum-
nes no s’especialitzaran en 
un únic instrument sinó que 
aprendran la tècnica bàsica 
de diversos, amb el flabiol, el 
tabal i l’acordió diatònic com 
a fils conductors, però també 
de la gralla, la tarota, el sac 
de gemecs o el cant tradici-
onal.

Els precedents

Vic
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L’Emvic engega aquesta 
aula però no parteix de 
zero pel que fa a la forma-
ció en música tradicional. 
Actualment compten amb 
un cor especialitzat en 
polifonies mediterrànies 
d’arrel popular, que diri-
geix el mateix Sebastià 
Bardolet, i també funci-
ona un petit conjunt de 
repertori tradicional amb 
instruments clàssics, que 
condueix Jordi Macaya. 
L’objectiu, a partir d’ara, 
serà establir “connexions” 
entre totes aquestes inicia-
tives d’arrel tradicional.

De fet, una dècada enre-
re s’havia fet un primer 
intent d’incorporar els 
instruments propis de la 
cobla a l’Escola de Música, 
gràcies a un acord amb 
l’Ajuntament i l’Agru-
pació Sardanista de Vic. 
L’objectiu havia de ser 
formar planter per a una 
futura Cobla Ciutat de Vic. 
El projecte, però, no va 
quallar, llavors per manca 
d’alumnat interessat.

Avui es dóna la paradoxa 
que alguns instruments 
de música tradicional són 
especialitats reglades a 
grau superior, a l’Esmuc, 
però no estan oficialitzats 
dins els currículums dels 
conservatoris de grau mit-
jà –les aules de música tra-
dicional depenen de Cul-
tura, no d’Ensenyament–, 
amb la qual cosa es dóna 
un buit acadèmic per als 
alumnes que volen obtenir 
una titulació oficial.

Montserrat Carulla 
és la ‘Iaia’, diumenge 
a L’Atlàntida de Vic

Vic Montserrat Carulla és la 
gran protagonista de la Iaia!, 
l’obra teatral que diumenge a 
les 6 de la tarda es represen-
ta a la Sala Ramon Montanyà 
de L’Atlàntida de Vic, amb 
les entrades exhaurides de fa 
uns dies. Es tracta de la his-
tòria d’una iaia perepunyetes 
que boicoteja la vida senti-
mental del seu nét, paper 
que interpreta el seu nét a 
la vida real, Aleix Peña. Una 
immillorable ocasió per gau-
dir d’aquesta gran actriu, en 
un paper que li ha confecci-
onat a mida el seu fill, Roger 
Peña, director del muntatge. 
A més, s’hi suma el fet que la 
mateixa Montserrat Carulla 
ha anunciat que aquesta serà 
la darrere obra en què puja-
rà als escenaris. El mateix 
muntatge ja es va poder veu-
re el 27 d’octubre passat a 
Taradell, de la mà de la dele-
gació local de l’ANC.


