
Benvolguts/des,

És un goig pels professors de l’escola, veure com els 
alumnes que van començar quan tot just feien quatre 
anys, han esdevingut adolescents que ja s’enfronten a 
decisions que realment determinen el seu futur, i és 
verdaderament reconfortant, veure com en aquest 
camí que els ha dut a l’adolescència la música sempre 
els ha acompanyat i han estat prou convençuts i 
valents per no abandonar tot i els alts i baixos propis 
del seu desenvolupament.

Des de l’any 2000 que l’Ajuntament de Tremp, a través 
de l’Orfeó, va decidir fer una aposta per un nou projec-
te d’escola, que posés a l’abast dels ciutadans una 
àmplia oferta formativa, ja han passat  uns quants 
anys i ja es promocionen alumnes que s’han format a 
l’escola des d’aquests  inicis. Cada un d’ells encara el 
futur d’una manera diferent, n’hi ha que s’han decan-
tat per continuar la seva formació musical en altres 
escoles o Conservatoris, n’hi ha que han agafat altres 
camins i que gaudeixen de la música en els seus 
moments lliures o amb amics... l’aprenentatge musi-
cal ofereix un munt de possibilitats i és quelcom que 
sempre els acompanyarà.

És important per nosaltres que tots els alumnes que 
passen per l’escola s’emportin un bon record, i que 
vegin la música com una aliada i una eina més per al 
seu desenvolupament que a més d’haver-los dotat de 
valors i de tot el que els estudis musicals aporten de 
manera intrínseca, també els proporciona un mitjà per 
expressar-se, esbargir-se, relaxar-se...

Mares i pares, us agraïm moltíssim la confiança que 
ens doneu deixant que formem part de l’educació dels 
vostres fills/es, és per nosaltres un honor poder 
transmetre’ls el que per nosaltres ha esdevingut tant 
important i sentir que poc a poc també forma part de 
les seves vides. Prometem esforçar-nos cada dia més 
per estar a l’altura de les circumstàncies!

  
        
 

“És precís conservar la música a l’escola 
i que el mestre sàpiga cantar. No can-
viaria per tresors tot el que d’ella ve. La 
música és aquest art que et fa persona 
ben temperada, preparada per a tot.” 

Martí Luter

Editorial per Meritxell Fortuny, directora
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Carl Philipp Emanuel Bach 
(Weimar 1774 - Hamburg 1778)

L’autor
per Nihumen

Agenda
per Lluís Roy

13 de Desembre: 
Concert de Nadal a les 12h i 
a les 18.30h a l’Espai 
Cultural la Lira.

16 a 19 de Desembre: 
Audicions de Nadal al 
Ginmàs de l’INS.

21 de Desembre: 
Cantada de Nadales al 
carrer amb l’Orfeó de 
Tremp.

Març: 
Convivències Musicals a 
Talarn.

21 de Març: 
Trobada de pianistes a 
Tremp, amb l’Escola de 
Música de Tàrrega.

24 a 27 de Març: 
Activitats Setmana Musical

5 d’Abril: 
Cantada de Caramelles amb 
amb l’Orfeó de Tremp.

17 i 18 d’Abril: 
Intercanvi amb els alumnes 
de l’Escola de Música de 
Cardona.

25 d’Abril:  
Concert de Sant Jordi a 
l’Església de Tremp amb la 
Coral Polifònica.

9 i 10 de Maig: 
Aperitius Musicals al 
vestíbul de la Lira.
Participació a la Fira de 
Tremp.

Entreteniments
per  Alex Gimeno

1. Troba les 10 diferències.

Fou un dels més notables fills de J.S. Bach i el 
segon que va tenir amb la seva primera esposa 
Maria Barbara. Durant els primers anys de forma-
ció, no tingué cap més mestre de música que el 
seu pare. 

La seva obra es pot dividir en tres períodes: el de 
formació que es caracteritza per seguir els models 
musicals del seu pare. Posteriorment es va apartar-
del gran corrent artístic seguit pel seu pare i aviat 
va practicar l‘estil galant, que venien cultivant els 
francesos. En el segon període establí un nou estil 
instrumental, ple d’expressivitat i passió. També 
treballa l’estil galant per a obres escrites al gust de 
Frederic II el Gran rei de Prússia, monarca 
il·lustrat, flautista, gran amant de la música i 
protector dels músics. El tercer període marcà el 
clímax creatiu del compositor. Un dels punts culmi-
nants el representen les 6 col·leccions de sonates, 
rondós i fantasies per a instruments de tecla. El 
virtuosisme, el contingut expressiu i tècnic, 
l’estructuració en tres moviments, anuncien les 
tendències del Romanticisme. També s’entreveu 
l’estil del SturmundDrang (“tempesta i impuls”).

Les seves principals obres, les sonates de piano, 
mostren de quina manera el sentiment es va con-
vertir en sensibilitat. Especialment els números 
lents brollen sobre planyívols sospirs, mentre que 
els temps ràpids passen fàcilment a ser jocs d'ecos, 
com si s'originessin en frondosos parcs rococós. 

L'estil expressiu de C.P.E. Bach i els seus contem-
poranis sovint explotava l'element de sorpresa, 
amb desplaçaments abruptes de l'harmonia, modu-
lacions estranyes, girs melòdics en desús, pauses 
expectants, canvis de textura, sobtats accents 
sforzandos i recursos similars.

També va escriure el seu propi tractat “Assaig del 
veritable art de tocar el clavicèmbal”, 1753. És un 
manual pedagògic que es refereix als instruments 
de tecla, digitació, ornamentació i interpretació. 
Respecte a la interpretació, hi deia: “La bona 
tècnica no és suficient per a una perfecta interpre-
tació de la música; l’executant ha de transmetre tot 
el contingutemocional de la composició als oients”.

C.P.E. Bach va ser un dels compositors més 
influents de la seva generació i un dels compositors 
que proporcionaren les bases de la sonata clàssica.
Compositors com J. Haydn i W.A.Mozart adoptaren 
elements del seu llenguatge en les seves obres 
instrumentals. Haydn arribà a dir: “Emanuel Bach 
és el pare, nosaltres som els seus fills”.

Recomanació: 

Escoltar el Concert per a clave, pianoforte, dos 
flautes, dos trompes i cordes, en Mi bemoll 
Major, H 479 (Wq47)



Què hem fet?
per Patrícia Español, cap d’estudis

Concert 11 de setembre

Hola a tots, ens trobem a les portes de les festes de 
Nadal i des de l’últim número han passat unes quan-
tes cosetes a l’Escola de Música. Al maig, després 
d’una primavera molt moguda, vam fer el concert de 
Fi de Curs, la setmana d’Audicions i els concerts de 
comiat dels alumnes que marxen i dels que acaben 
grau, dos moments importants en la carrera dels 
nostres alumnes. 

Aprofitant que havíem suspès el Festival Simfònic, 
alguns grups de l’Escola com l’Ensemble de guitarres 
i el grup d’Acordions, van oferir uns concerts al Casal 
de Gent Gran i a la Fundació Fiella, mostrant el 
treball realitzat durant tot el curs, una experiència 
molt bonica i gratificant perquè al davant teníem un 
gran públic generós i agraït, moltes gràcies. 

Després de les tan merescudes vacances d’estiu, 
vam tornar amb força, primer amb la participació a 
l’acte institucional de l‘11 de setembre i després amb 
dos sortides. La primera va ser amb els més petits a 
l’Auditori Enric Granados de Lleida on vam veure 
l’espectacle “Els Bufaflaires”. L’altra, pels més grans, 
a l’Auditori de Barcelona, on vam veure un gran 
concert amb un violoncel·lista de la terra Pau Codina, 
acompanyat per l’OBC on hi col·laborava la nostra 

professora de violoncel Teresa Valls. Totes dues 
sortides van ser un èxit de participació, fins i tot a la 
sortida de Barcelona, vam fer curt d’entrades, ja que 
era un concert que valia la pena tant pel preu com 
per la qualitat de veure a l’OBC en directe. Ho sentim 
pels que es van quedar fora. El que si és segur, és 
que repetirem l’experiència al curs que ve.

A la setmana de Santa Cecília, com altres anys és 
van fer petits concerts a la Biblioteca de l’INS, on els 
nostres alumnes van mostrar als més petits un tastet 
dels instruments que es fan a l’Escola. El divendres 
de la mateixa setmana, vam aprofitar per fer un 
assaig amb els grups instrumentals de l’escola, per 
tal de preparar el tutti que farem al Concert de 
Nadal. Per recompensar el seu esforç vam repartir 
coca i xocolata als assistents.

Fins aquí tot, us convidem a gaudir de l’Escola anant 
a veure els seus concerts i activitats, estem segurs 
que no sortireu indiferents i el somriure estarà 
garantit.

Assaig de Tutti per Sta. Cecília

Visita a Barcelona Acte Institucional 11 de Setembre



El qüestionari

d’Interès

per Xavi Boixadós

El passat 19 de Novembre es va entrevistar 
conjuntament els alumnes d’I2A de l’Escola. 
Aquestes van ser les respostes que ens van 
donar:

Quants anys teniu? 6 anys.

A quina edat vau començar a fer música a 
l’EMMT? Tots amb 4 anys.

Quina música us agrada? Michael Jackson, Bob 
Marley,  músiques de sèries infantils: Austin Moon, 
Súper 3, Violetta… tot i que també Vivaldi!

Quina és la vostra nota preferida? Majoritarià-
ment el sol, tot i que també el la i el fa.

A casa escolteu música? Quina? Alguns posen la 
música que els pares porten al móbil: Shakira, 
Michel Teló, Macedonia, etc.

Preferiu tocar en grup o sols? Tots prefereixen 
tocar en grup.

Quines activitats, a part de la música, també 
us agraden? Jugar a futbol, al parxís, als escacs, 
anar amb bicicleta, patinar i esquiar. Tot i que 
confesen que també els agrada ballar i a casa ho 
fan.

El grup es va mostrar molt participatiu i obert 
i tots ells afirmen que s’ho passen molt bé 
venint a l’Escola!

per Roger Gutiérrez  

Dayana Aldana 
Berta Mir
Èlia Salze
Marcel Farrero
Mireia Condó
Martina Boneta 

(grup d’iniciació 2A)

Aquest curs 2014-2015, l’Escola Municipal de 
Música de Tremp incorpora al seu repertori de Grups 
Instrumentals el grup de percussió, fent possible 
que els alumnes de percussió puguin compartir 
música no només col·laborant en la majoria de la 
resta de conjunts instrumentals, sinó que ho puguin 
fer entre ells directament.

El grup de percussió ofereix als alumnes la possibili-
tat de treballar col·lectivament tot el ventall 
d’aspectes rítmics d’una manera més dinàmica però 
a la vegada més dificultosa, ja que posar-se d’acord 
5 persones no és pas bufar i fer ampolles. 

L’objectiu a mig termini d’aquest grup és que en 
surti una batucada, o almenys, que s’aprenguin els 
ritmes bàsics de la música brasilera, font musical 
majoritària de les batucades. No obstant, hi han 
una sèrie de passos previs per tal de que els alum-
nes aprenguin a tocar amb altres percussionistes i 
entendre’s entre ells mateixos musicalment parlant.

El grup de percussió, format per 5 alumnes, ja té la 
vista posada al Concert de Nadal on hi podrem 
veure la seva primera aparició interpretant una 
peça per a aquesta formació.

Tot i que encara no es treballa peces de batucada 
pròpiament, que pot ser és el repertori més divertit 
de treballar, als alumnes del grup de percussió 
segur que els agradarà fer 5 cèntims del que s’ha 
treballat aquesta primera part del curs. 

Nou grup de percussió a l’Escola


