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iV cicle de concerts de primavera

el iV cicle de concerts de primavera ha començat amb gran èxit i embranzida. el toc de sortida el donà la iV edició de l’encanta’t, 
que el passat 15 de març va omplir l’escenari del parc de cerdanyola de cantaries de l’emmm i de les altres corals que hi partici-
paren: els cors de l’escola peramàs, de l’escola camí del mig i el cor jove de l’aula de música masafrets. 
el següent cap de setmana engegà amb el primer dels concert-vermut de música tradicional a la plaça de l’ajuntament, en aquest 
cas al voltant de la gralla, amb la participació de molts grups de la ciutat i la comarca. el divendres 28 fou el torn de la música 
moderna amb la jam session d’intercanvi organitzada a la sala clap amb la participació de les emm de cabrils, la roca i mataró.
El cicle de concerts continuarà a plena activitat fins el proper 26 d’abril (veure properes activitats a la pàgina següent).

  més fotos a www.emmmataro.com

DILLUNS 7
Audició de l’AlumnAt de cordA

19h. Centre CíviC Pla de’n Boet

DIMARTS 8
Audició de l’AlumnAt de Big BAnd
18:30h. esCola antonio MaChado

Audició de l’AlumnAt de BAndA
19h. esCola roCafonda

audicions del segon trimestre a les seus
com cada trimestre, us avancem les dates de les audicions de l’alumnat d’instrument, que tindran lloc a les seus de l’escola 
la setmana del 7 a l’11 d’abril. a més de les audicions, alguns equips docents també realitzaran classes obertes, els horaris 
de les quals podeu consultar als vostres tutors. Hi esteu tots convidats!

DIMECRES 9
Audició de l’AlumnAt de cordA (FA)

20:00h. seu Central eMMM

Audició de l’AlumnAt de guitArrA
18:30h. esCola anxaneta

Audició de l’AlumnAt de trAdicionAl
19h. davant l’ajuntaMent

DIVENDRES 30
Audició de l’AlumnAt de comBo

17:30h (fB1) 
19h (fB2 i fa)  

20:30h (fB2 i fa)
esCola PeraMàs

fotos: dani alvarez, MarC BuCh, roser raMos 
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Concerts de primavera

la simfònica de l’emmm, sota la batuta d’alfons reverté
enguany l’orquestra simfònica de l’emm de mataró ha volgut ofe-
rir un programa molt ambiciós i que a la vegada fos molt enriquidor 
per als alumnes que en formen part. per això, s’ha comptat amb la 
col·laboració del director Alfons Reverté (clarinetista membre de l’OBC 
i director de múltiples orquestres, entre elles, l’orquestra Julià carbo-
nell de les terres de Lleida), que serà l’encarregat de dirigir el concert 
i amb qui la jove formació ha pogut veure la metodologia de treball de 
les orquestres professionals al llarg dels assajos. l’orquestra compta 
amb els joves instrumentistes de l’emmm , però també s’ha obert a la 
col·laboració de músics del maresme que estudien en altres centres. 
el resultat de tot aquest treball es podrà veure el proper diumenge 6 
d’abril, a les 6 de la tarda, en una localització de luxe: la Basílica de 
santa maria. 

concert de Banda amb l’em de sangüesa
el proper dijous 24 d’abril a les 19h a la plaça de l’Ajuntament, mataró 
acollirà a la Banda de l’em Juan francés de iribarren de sangüesa. la 
Big Banda de l’escola de música municipal de mataró, formada pels alum-
nes de Big Band (Antonio Machado) i la banda (Rocafonda), compartiran 
escenari amb aquests joves músics de navarra. en el concert es podrà 
escoltar el repertori de les dues formacions i potser, fins i tot, alguna peça 
conjunta. amb aquest, l’emmm ja suma el tercer intercanvi musical del curs, 
després dels compartits amb la sant andreu Jazz Band o amb les emm de 
la roca i cabrils en les jam sessions.

estrena de “la ciutat dels punts”
el proper 26 d’abril a les 18:30 al Teatre Monumental de mataró es repre-
sentarà l’espectacle “la ciutat dels punts”, que serà l’encarregat de cloure el iV 
cicle de concerts de primavera.
amb uns 70 músics a l’escenari, l’obra parla de grans sentiments i compor-
taments de la humanitat (discriminació, amor, solidaritat...) amb una mirada 
poètica que transportarà a l’espectador a través de la música vocal. la ciutat 
dels punts comptarà amb el cor infantil escènic, el cor cromàtic, el cor de 
pares i mares de l’escola montserrat solà i és un espectacle gestat i produït per 
l’escola municipal de música de mataró.
a partir del 10 d’abril tots els mataronins que hi desitgin assistir podran recollir 
les invitacions a les oficines de Cultura.

2n Vermut monogràfic de música tradicional
després de l’èxit del primer concert vermut celebrat el 
passat 22 de març, el proper dissabte 5 d’abril tindrà 
lloc el 2n d’aquests concerts, a les 12:30h a la plaça de 
l’Ajuntament.
Aquest segon monogràfic girarà a l’entorn del flabiol i 
l’acordió, i comptarà amb la participació dels conjunts de 
música tradicional de l’emmm, així com de nombrosos 
músics de la ciutat i del maresme sonadors d’aquests ins-
truments, que compartiran aquesta matinal de bona músi-
ca i bon ambient a l’aire lliure.
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master class de trompeta amb mireia farrés
el proper dissabte 10 de maig l’emmm ha organitzat una master class amb la 
trompetista mireia farrés. aquesta master class està dirigida a instrumentistes de 
trompeta en particular, i de vent en general, de tots els nivells.
mireia farrés és trompeta solista de la orquestra ciutat de Barcelona i actualment, 
a més d’exercir la tasca docent a l’ esmuc, col·labora com a professora a Joves 
orquestres de l’estat com la Jonc i a la Jonde i imparteix masterclasses als 
conservatoris superiors d’arreu de l’estat i d’europa.
de tarannà versàtil, sovint explora nous camps interpretatius com la música im-
provisada, col·laborant amb grans músics de la talla de Llibert Fortuny (saxo) i 
Manel Camp (piano) en els projectes Jazz Nadal i Jazz Bach.
la master class es desenvoluparà de 10h a 14h, amb mitja hora de pausa, on la mi-
reia ens explicarà la seva experiència professional, farem una mica d’escalfament 
general per a alumnes de tots els nivells, ens proposarà com treballar i millorar 
amb l’instrument i quines rutines d’estudis podem utilitzar. tenim poques ocasions 
de conèixer de tan a prop als professionals de primer nivell que tenim al nostre 
país, i aquesta és una ocasió excel·lent per fer-ho.
Les inscripcions, obertes a tothom, es podran fer del 28 d’abril al 6 de maig a les 
oficines d’Ensenyament. No perdeu l’oportunitat!

Breus

noves inscripcions pels tallers de música en família

aquest 3r trimestre s’obre la última tanda d’aquest curs dels ta-
llers de música en família per a infants de 0 a 3 anys, seguint amb 
l’oferta per a Nadons (6-18 mesos), Petitons (18-36 mesos) i Xics 
(més de 36 mesos).
Els tallers començaran el 26 d’abril i es duran a terme en 4 ses-
sions quinzenals els dissabtes al matí i els dimecres a la tarda. 
Per aquest 3r trimestre la Seu Central de l’EMMM (c/Rocafonda, 
20) s’estrenarà com a acollidora d’aquesta activitat.
Les inscripcions es faran el 3 i 4 d’abril (alumnes que continuen), 
7 i 8 d’abril (alumnes que van quedar en llista d’espera) i 9 i 10 
d’abril (nous alumnes). Per a més informació, consulteu el bloc de 
l’EMMM o bé a les oficines d’Ensenyament.

avanç confirmacions i preinscripcions pel curs 14-15

després de la setmana santa començarà el compte enrere del procés de matriculació pel nou curs 14-15. 
per això us fem un primer avanç de dates per a que les anoteu bé a les vostres agendes.
Aquest procés començarà amb les confirmacions de plaça de l’alumnat actualment matriculat a l’EMMM, 
que tindrà lloc del 28 d’abril al 16 de maig.
Enguany el procés canviarà una mica, ja que els fulls de confirmació s’enviaran a les famílies via correu 
electrònic, i seran les mateixes famílies les que hauran de retornar aquest imprès a Ensenyament (ja sigui 
presencialment o per correu electrònic) abans del venciment del termini (16 de maig).
Pel que fa a les preinscripcions, aquestes es podran fer del 5 al 16 de maig a les oficines d’Ensenyament.
Ben aviat sortirà publicada la normativa de tot el procés de matrícula a la web de l’ajuntament, 
www.mataro.cat, informació que també mantindrem actualitzada al bloc: www.emmmataro.com 
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És del saber de tothom que el projecte 4cordes ha estat 
i està esdevenint un projecte d’èxit i que moltes escoles 
han tingut i estant tenint interès per conèixer-lo de prop, 
per tal de implementar-lo en les seves realitats. fins i 
tot, durant altres cursos, hem rebut visites d’escoles de 
música d’arreu d’europa.

el 4cordes s’ha consolidat al llarg dels seus 5 anys de 
funcionament, acomplint amb escreix els seus objectius 
de cohesió i transformació social a través de la música, i 
obtenint magnífics resultats. Al llarg d’aquests anys han 
participant en projectes com el comenius de la unió eu-

el 4cordes exporta coneixement
per ruben Bes

ropea, el projecte “et toca tu” amb la oBc, o enguany, el concert 430, que aquest mes d’abril els portarà a 
col·laborar amb diferents músics de prestigi (vegeu fotos i destacat).

Fruït d’aquesta consolidació, aquest curs el projecte està tenint una gran afluència de visites d’escoles d’arreu 
del territori català, les quals es mostren interessades per desenvolupar projectes similars als centres de 
primària dels seus entorns. en aquestes visites, les escoles parlen amb l’equip directiu del Germanes Ber-
tomeu, amb l’equip impulsor del projecte 4cordes i amb l’equip directiu de l’emmm, per tal d’intercanviar co-

CONCERT 430

un any després de la participació dels alumnes 
del 4cordes i de l’escola Germanes Bertomeu al 
concert et toca a tu a l’auditori de Barcelona 
juntament amb l’oBc, volíem fer un altre espec-
tacle igual de gran, exitós i educatiu.
el proper divendres 25 d’Abril a les 8 del ves-
pre al teatre monumental de mataró podreu veu-
re i escoltar el concert 430, un espectacle al 
voltant del mar on es barreja poesia i música. 
els alumnes de l’escola de primària Germanes 
Bertomeu han escrit uns poemes amb l’ajuda 
de l’escriptora mataronina lola casas. de tots 
aquest poemes se n’ha escollit 9. Els composi-
tors Àngel Valverde, pablo Gonzalez, narcís pe-
rich, manel camp, Genís mayola, albert Gumí 
i ivó oller han escrit una peça per cadascun 
d’aquests poemes.
a sobre l’escenari podreu veure els alumnes del 
4cordes, l’orquestra Voces y música por la inte-
gración i l’agrupació musical del maresme, que 
celebra el seu 30è aniversari, tots ells dirigits pel 
pablo González.
a més, podreu gaudir de l’exposició que hi haurà 
a l’entrada del teatre monumental amb els tre-
balls literaris i plàstics exposats que han fet els 
alumnes de l’escola Germanes Bertomeu.
no us ho podeu perdre!

fotos: Maria GoMis

neixement i assessorar-se sobre el funcionament del 
projecte. a més, veuen in situ les classes del 4cordes 
i coneixen de primera mà els alumnes, la dinàmica a 
l’aula i el funcionament del dia a dia. 

aquest curs, les escoles que ens han visitat són: emm 
de tarragona, emm de torelló, emm de sant celoni, 
emm de Vilassar, emm de llagostera i Joventuts mu-
sicals de menorca.

Des de la cooperativa Musicop (la cooperativa que 
gestiona actualment l’EMMM), s’han començat a des-
envolupar altres projectes similars a altres escoles que 
gestiona, com el Ven(t)s a Banda a l’EMM de Cabrils.

Maria GoMis



 ALbERT PLA: MANIfESTACIóN
Dissabte 26 d’abril a les 8 del vespre

ca n’humet, el masnou

albert pla reuneix tota una varietat d’ingredients sota el paraigües 
de llibertat creativa i inconformisme. l’amor, l’humor, el sarcasme, 
la tendresa, la valentia i la consternació es combinen en la seva 
obra. aquest espectacle és la historia tràgicament divertida d’un 
home atrapat en una manifestació que es va perdent en diverses 
manifestacions fins arribar al punt de no saber exactament per quin 
motiu està allà.

CONCERT DE 9 SON
divendres 25 d’abril a les 7 del vespre

fnac diagonal mar. Barcelona

el grup de rumba catalana i timba cubana acaben de guanyar el 
premi Grup revelació del l’any de la indústria musical del directe, 
als premis arc. fruit de l’èxit que ha tingut “oBert”, el seu segon 
disc, faran un showcase a l’fnac del centre comercial diagonal 
mar on interpretaran cançons com Lliure, Enxaneta, Somni d’estiu 
o Corason, i alguna versió del mític Juan luís Guerra o els ma-
teixos Jackson five! Vine a contagiar-te d’alegria i ganes de ballar 
i cantar! a més, podreu escoltar a la professora de l’emmm carla 
Gordo, de l’equip docent de corda i d’iniciació

SILENCI, fEM MúSICA: LA TROMPA NATURAL
Diumenge, 27 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda

museu de la música. Barcelona

silenci, fem música és una de les activitats de caràcter gratuït que 
proposa el museu de la música els diumenges a la tarda de tot l´any: 
és una oportunitat d´escoltar de ben a prop com sona la seva col-
lecció d´instruments històrics, en un format íntim on la proximitat amb 
l´intèrpret afavoreix l´aparició d´un diàleg espontani amb el públic.
En aquesta ocasió seran els músics Pepe Reche (professor de 
l’EMMM) i Jairo Gimeno qui interpretaran un repertori amb trompes 
naturals, en un concert en col·laboració amb el 36è Festival de Mú-
sica Antiga de Barcelona i el Tricentenari BCN .

CONCERT PRESENTACIó DE TOTO HITS
dissabte 3 de maig a les 11 de la nit.

sala clap. mataró.

aquest concert és especialment recomanable ja que hi podrem 
veure en acció dos dels professors de l’escola (Marc Buch, bateria, 
i Rubén Bes, teclats) acompanyats d’un ex-professor, Josep Buch 
al baix i de dos excel·lents músics, carles torregrossa a la veu i 
david palau a la guitarra. toto Hits és la nova aventura d’aquests 
cinc extraordinaris músics. una banda tribut on homenatgen una 
de les seves bandes favorites, sens dubte una de les grans for-
macions de rock melòdic de tota la història: toto. si us agrada el 
rock melòdic no us ho podeu perdre!! més info: www.totohits.com
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la frase del mes 

us recomanem ...

el aquest mes d’abril s’estrena la 1a edició del cicle a la vora del 
Jazz, el 1r cicle de Jazz a mataró organitzat per l’associació Jazz 
maresme, un projecte que vol recuperar antigues iniciatives i poten-
ciar les ja existents relacionades amb la cultura del jazz a mataró.
aquest cicle s’encetarà el proper dijous dia 3 amb la Big Band 
Jazz maresme acompanyada per una autèntica veu de luxe, laura 
simó, una de les veus per excel·lència del nostre país. l’endemà 
serà el torn de Gerard nieto & His swing all stars, una banda d’”all 
stars” del swing a catalunya creada especialment en ocasió de la 

cicle a la vora del Jazz

“L’educació és l’arma més poderosa que es pot utilitzar per canviar el món”

Nelson Mandela.

redaCCió

segona festa lindy al clap de mataró. 
El dia 6 d’abril a El Públic tindrà lloc un concert de petit format del grup Casi el mejor trio de tu vida, amb una combinació 
inusual d’estils i instruments com violí, banjo, saxo i tuba.
el cicle s’allargarà durant el mes de maig amb les actuacions de Gemma aBriÉ & reunion tHree, una jam session 
de jazz i una nova actuació de la BIG BAND JAZZ MARESME amb el saxofonista ERIC ALEXANDER.
Més informació: http://www.jazzmaresme.com

GLISSANDO. publicació de l’emmm.
Abril de 2014. Número 44.
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la vostra opinió us podeu adreçar a  
emmmglissando@gmail.com
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