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ESTUDI DE MÚSICA
Benvolguts socis i sòcies,
Aquest segon trimestre s’acaba, ha passat volant. Aquest any la setmana santa la hem ngut molt a prop. Com cada trimestre,
vam acabar fent una audició on una pe ta representació dels nostres alumnes ens van mostrar el que han aprés al llarg del
trimestre. Ens encanta veure com els nostres alumnes milloren sense parar!
Recordeu l’enquesta anònima que us vam enviar ? Ens hagués agradat una par cipació molt més massiva, però entenem que
aquestes coses, es deixen per un altre dia i s’acaben oblidant. Tot i així, les respostes que hem ob ngut ens dóna informació
molt interessant.
I és que estem molt orgullosos de que majoritàriament hàgiu valorat un dels punts que
creiem més forts: L’atenció personalitzada als nostres alumnes. L’objec u de l’Estudi,
com ja sabeu, no és tenir classes de grans grups i fer negoci, sinó aportar al màxim al
poble, i creiem que això passa per classes individuals d’instruments i per assignatures
comunes d’uns quatre alumnes. Que sapigueu que això ha de con nuar així!
L’interès d’aportar el màxim possible al poble, ens fa tenir també els preus molt ajustats. Els estudis musicals són, generalment, molt cars. Tot i així, i veient la resta d’escoles del Baix Llobregat i voltants, tenim els preus al màxim ajustats possible. Agraïm molt
que això també ens ho valoreu. Per millorar la despesa, recordeu que el curs passat ja
es va implantar la matrícula en dues parts: Meitat al juny i meitat al setembre. A més,
qui ho requereixi, pot pagar la matricula fraccionada en les deu mensualitats. Tot el que
sigui per facilitar-vos l’accés als estudis musicals.
El punt més ﬂuix, i en som conscients, és l’espai on estem: El Centre és un espai centenari, un del espais amb més moviment i
an guitat de tot Sant Vicenç, i això el digniﬁca. Per a nosaltres, és un orgull ser par>cips d’aquest espai i de la història del poble, tot i així, l’Estudi de Música ha crescut MOLT els úl ms cursos, i ha de compar r espais dintre del Centre. Això ens impedeix poder desenvolupar-nos amb normalitat dintre del nostre procés de creixement, i, a més, el Centre disposa dels recursos
que disposa. Tenim un auditori fantàs c, però la ma de pintura a les aules haurà d’esperar. Tot i així, estem de celebració...l’aula de piano, Federic Mompou, ha crescut el doble i ha guanyat molt.
En conclusió, i ja acabo...gràcies a la vostra conﬁança, si podem, con nuaren creixent i millorant cada dia, igual que ho fan els
nostres alumnes (Quin millor exemple per a ells que créixer i millorar nosaltres?) I, per a que la comunicació amb el coordinador de l’Estudi sigui fàcil. Sí, sempre! Signo aquí sota amb les meves dades:

Eloy centre.musica@gmail.com 677749109

XERINOLA
Estimats socis,
Aquest mes ja podem desvelar algun detall d'aquesta pe ta sorpresa que us avançàvem el passat mes de febrer. Potser algun dels lectors saben de què els parlem
quan anomenem el SCIC. Es tracta del Secretariat de Corals Infan ls de Catalunya.
Tot i que fa uns quants anys la majoria de les corals infan ls catalanes en formaven part i par cipaven dels seus encontres arreu del país. Els darrers anys ha disminuït el nombre de cantaires, també a la Xerinola, i per això segurament també ho ha fet el nombre de corals que par cipen
al Secretariat. Com que fa anys que la Xerinola no en forma part, des de la direcció de la Coral vam decidir que volíem que les
experiències que havíem viscut cantant aquí i allà, també les visquessin els nostres cantaires i coneguessin altres nens i nenes
que com ells i elles s'ho passen pipa cantant. Per això, vam contactar amb els companys d'El Molinet, la coral infan l de Molins de Rei, el poble veí, i buscant, buscant també vam anar a petar amb la coral infan l de Torrelles. De moment no us podem
dir gaire cosa més, només que amb en Jordi i en Mar>, de Molins, i la Núria, de Torrelles, ens hem proposat de compar r cançons i se'ns ha obert una immensa gamma de possibilitats per cantar amb altres corals del Baix Llobregat. Ara només esperem
que els nostres cantaires, familiars i amics ho rebin amb tanta il·lusió!
D'altra banda, no ens oblidem de fer alguna cosa sols. També us l'anirem descobrint. Per qualsevol cosa sabeu que podeu demanar per la Berta al 652 106 762.

Agenda mes d’ABRIL del Centre
•

Diumenge dia 3 abril, al ma$, al Centre Assaig de
“aquarel.la” de LA FCEC.

•

Diumenge 3 d’abril, la Coral jove ha organ-zat un
taller de percussió d' unes 2 hores de durada al
centre. És un diumenge al ma- , entre les 11 ﬁns
les 14h.

•

Dissabte dia 16 abril a les 18:30 a la Sala d’actes del
Centre, RIALLADES SOLIDÀRIES Amb “L’HUMOR DE
LA COMARCA”, format pels monologuistes Mari Carmen Risco “Marylina” (imitadora oficial de Lina Morgan); Chechi; Mikel Nai i Paco el Flaco. Preu: 3 €. A les
18.30 h, al Centre Catòlic . Organitzador: Ajuntament

•

Diumenge dia 17 i 24 abril, al ma$, al Centre Assaig
de “aquarel.la” de LA FCEC.

•

Divendres dia 22, a les 21:30 hores, a la sala d’actes
del Centre representació de l’obra RES NO ES MESQUÍ Obra basada en els poemes de Joan SalvatPapasseit i música de Fracesc d’Assís Pagès A càrrec de
l’Orfeó Vicen$, tres rapsodes, tres solistes i sis músics.
Entrada gratuïta A les 21.30 h, al Centre Organitzadors:
Centre Catòlic i Ajuntament

IMPORTANT
El dia 8 de maig, diumenge, a les 12:00 hores en
una PRIMERA I ÚNICA CONVOCATÓRIA -ndrem
la reunió general de socis del Centre.
Ordre del dia:
•

Aprovació acta anterior

•

Estat de comptes

•

Projectes (Obres i altres)

•

Renovació i ampliació junta

•

Torn de paraules

Novetat:
Pots tenir on-line l’agenda del Centre al teu ordinador!
•
Has d’anar al teu calendari google (hQps://
calendar.google.com/)
•
Anar a “altres calendaris” i “afegeix el calendari
d’un amic”
•
A correu electrònic posar :
admin.elcentre@gmail.com
I ja està!. Automà cament quedarà integrat al teu calendari, les ac vitats del Centre. Ho pots fer al teu ordinador
o al teu mòbil

EL CENTRE EN IMATGES
Mirant aquesta fotograﬁa estem veient una escena de
fa 76 anys que va esdevenir-se l'any 1941 en el cor de
l'església de Sant Vicenç Màr r de Sant Vicenç dels
Horts, durant una lliçó de solfeig del mestre de música
senyor Antoni Pérez Moya, a una colla d'infants que
érem membres de l'escolania de la única parròquia que
en aquell temps hi havia a la població.
El mo u que l'introduïm en aquest apartat de EL CENTRE EN IMATGES és per què molts dels nois que estem
a la fotograﬁa vam passar pel Centre durant la nostra
joventut, i alguns ens hi varem quedar, par cipant en
alguna que altre ac vitat que l'en tat oferia a la població, i que el mateix mestre va portar la direcció de l'Orfeó Vicen> del Centre durant la III Etapa del mateix
(1939-1944).
És just remarcar la gran labor musical que el mestre va
infondre a moltes persones de la població, però també
no podem oblidar una altre faceta de la seva conducta:
sovint visitava
les escoles per
deixar, al seu
pas, entre els
alumnes, un
pòsit d'educació que en
aquell temps
s'anomenava
URBANITAT i
que consis a
en senyalar la
bona conducta en el tracte
entre els companys, en totes les coses, i de manera especial, el respecte a les persones grans, i posava per exemple que
una persona sense URBANITAT era com un cotxe sense
gasogen: el gasogen era una caldera gran que els cotxes
portaven al darrera i que alimentada amb llenya o carbó feia la funció de la benzina, matèria molt escassa en
aquell temps de la postguerra.
La pissarra amb els quatre pentagrames estaven pintats
a la paret, i amb un guix, el mestre podia escriure i esborrar tantes notes musicals com cregués convenient.
Els nois presents en aquesta fotograﬁa començant d'esquerra a dreta som: Jordi Moga, Rafel Juncadella, Jordi
Tuset, Jesús Nicolau, Josep Mª Torrents, Jordi Casanovas, Joaquim Sagristà, Félix Badosa, Jaume Juncadella,
Enric Berenguer, Joan Prats, Josep Mª Gil, Josep Mª
Aymerch, Vicenç Prats, Joan Aymerich, Jordi Planas i
Antoni Gil.
Llàs ma que no podem veure'ns de cara pel tal de rememorar la il·lusió de la nostra infantesa, molt a pesar
de les moltes privacions en les que vivíem en aquell
temps.
Joaquim Sagristà

