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•:. Activitats de l'escola
Sempre  s'havia  dut  a  terme  el  concert  de  Nadal

pocs dies abans d'aquesta diada i també el de Fi de Curs,
amb  la  participació  de  l'alumnat.  Peró  els  darrers  anys,

molts  i  moltes no  hi  podien assistir perqué coincidia amb

altres activitats:. pastorets, festes i trobades en época na-
dalenca, vacances, colónies i festes de les escoles respec-

tives  on  estudiaven,  tot plegat  un  problema que  desllu.i.a

els concerts de l'escola de música.

Per evitar-ho  i  poder comptar amb  la preséncia de tots

els alumnes i las alumnes del centre calia no coincidir amb

les atape.i.des agendes.  Des de fa uns anys, el  C:oncert de

Nadal se celebra l'últim divendres de novembre. El tradici-

onal  Concert de  Fi de Curs del juny desapareix com a tal  i

es duen a terme altres activitats.

Una d'aquestes activitats són les Audicions de Primavera,

que vol ser l'alternativa al tradicional Concert de Fi de Curs.
Té  lloc  un  divendres a final  de  maig,  amb  un  seguit d'ac-

tuacions dels diversos grups instrumentals de l'escola. Els

anys  2018 i  2019 es va voler que just l'endemá coincidís

amb la Jornada de Portes Obertes i la F]oda d'lnstruments,

una proposta ben interessant que, fins avui, compta amb

dues edicions.

lnterpretant el tema de tancament de l'audició.

També  es  du  a  terme  l'habitual  participació  de  la  cobla

d'estudiants a l'aplec de la sardana local, que cada any se

celebra el segon cap de setmana de juny al passeig Mari-

mon Asprer, gairebé davant de l'escola.

C:al afegir que l'últim divendres del curs de l'any 2019, la Bis

Band va fer una cercavila fins al convent dels franciscans,

per fer un Concert de combos.

Audicions de Primavera de 2019
El  cartell  i  un  parell  de fotografies fetes el  10 de  maig de

2019 a l'Audició de Primavera.

Combo d'adults.



Ftoda d'Instruments i Jorhada de Portes
Obertes
Seguint amb la política dels darrers anys d'apropar l'escola

i  les  seves  activitats  a  la  vila,  a  les  famílies  i  al  públic  en

general, el mes de maig de 2018 i 2019 es va organitzar la
Jornada de Portes Obertes.

Tothom  que  ho volia podia accedir a les dependéncies de

l'escola  per visitar-la amb  absoluta  llibertat.  Aquell  dia  el

professorat comparteix experiéncies amb la gent, presen-
ta els instruments que s'ensenyen a l'escola i fa demos-

tracions  de  les  possibilitats  de  cadascun  i  així engrescar

futurs  possibles  nous  i  noves  alumnes  que,  s'hi  volien,

també  podien  provar-los.  Una  diada en  qué  els  diversos

grups instrumentals del centre ofereixen un seguit de con-
certs als quals tothom pot assistir gratu.i.tament.

L'aleshores   secretária  de   l'Escola   Municipal   de   Música

Conrad Saló,  Laia C:amós, ens ha fet arribar 3 fotografies

d'aquella diada que tingué  lloc  el  matí del  dissabte  11  de

maig de 2019, i que ella mateixa va fer.

Aula 2 B, anomenada "Aula de vidre" (ubicada al pis superior).
Eduard Prats hi mostra les possibilitats del fiscorn, el trombó de vares
i el trombó de pistons perqué la mainada els escolti i, si s'escau,
estudiar-los el curs següent.
Foto Lala Camós

Una altra fotografia de la diada. A la paret, veiem un quadre amb la figura
del mestre Conrad Saló, pintat pel llegendari intérpret de tible de La
Principal de la Bisbal, Lluís Turet i Soler.
Foto Laia Camós)

Encara una altra fotografia d'aquella Jornada: hi veiem Joan Bosacoma a
la dreta.
Foto Lala Camós

Concert de Nadal de 2019

La colla sardanista La Joia de la Bisbal (monitora Montserrat castillon)
dansant acompanyada de la cobla de l'escola dirigida per l'Eduard Prats.
Concert de Nadal, 29 de novembre de 2019.

Setmaha d'Audicions
Entre les iniciatives de l'escola els darrers anys, cal d esta-

car la setmana d'Audicions de la qual, fins avui, se n'han dut

a terme cinc edicions. Durant aquesta setmana els alum-

nes no fan classes. Els alumnes i las alumnes de cadascun

dels dies s'agrupen en diversos grups instrumentals (amb



el seu  instrument respectiu),  per oferir concerts al  públic,

de manera que s'estableix un lligam i una coneixen€a entre

ells malgrat no haver tocat mai abans plegats, sens dubte
una experiéncia que ajuda positivament.  El  mateix succe-

eix l'endemá i  l'altre,  per aixó el  nom  de Setmana d'Audi-

[ions. Aquesta activitat es du a terme a mitjans de mar¢.

Setmana d'Audiciohs, anv 2020
Cartell i fotografies de l'últim acte multitudinari celebrat a

les dependéncies de l'escola abans de la pandémia. De fet

l'audició del divendres  13 ja no es va poder fer, s'iniciava el

període de confinament.

Cartell dissenyat per Laia Camós, amb la darrera activitat de l'escola,
abans del confinament.

Una de les actuacions programades dins la Setmana d'Audicions.
Amfiteatre del Mundial, dimarts 10 de mar€ de 2020.

Conversa amb la Maria Carme Pibernat
Abans   de  concloure  el   present  treball,

hem  volgut  parlar  una  estona  amb  una

de  les  professores  més  emblemátiques,

estimades  i  recordades  que  han  passat
_.___1      per  l'escola  bisbalenca,   la  Maria  Carme

Pibernat Ballesta, professora de piano i solfeig de l'escola

de 2012 a 2019,  per conéixer la seva opinió sobre els ins-

Actuació del grup de Grau Elemental 1 A , supervisat atentament per la
seva professora sara Terraza (ajupida a la dreta), acompanvat pel també
professor de l'escola Joel Riu al teclat. Dimarts 10 de marE de 2020,
amfiteatre del Mundial, situat a la part superior d'aquest edifici.
(Un espai opcional segons aforament).

truments de cobla,  l'encaix amb  la resta i  les possibilitats

de futur.  Una visió de gran válua en tractar-se d'una per-

sona aliena al món de la cobla i descobrir-lo de ben a prop.

Nascuda a l'Escala peró resident a la Bisbal d'Empordá des

que es va casar amb un bisbalenc. Amb una sólida forma-
ció  musical,  l'any  1992  obtenia  el  títol  de  Professora  de

Piano en el Conservatori de Música de Girona, i el  1994 el

de Professora de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició

i Acompanyament en aquest mateix centre, a més de rea-
litzar multitud de cursets.

Ha estat pianista acompanyant al Conservatori  Municipal

de Música de Barcelona i també del C:onservatori Superior

de Música del Liceu, també de Barcelona, de 1990 a 1994.

Membre  del  tribunal  d'exámens  oficials  del  Conservatori

de Música de Girona de 1991  a 1994.

Ha estat professora de piano i solfeig de l'Escola de Música

del Casino Menestral Figuerenc de 1990 a 1994 i membre

del  tribunal  examinador d'aquest  mateix  centre  de  1991

a 1994.

Actualment  és  professora  de  piano  i  solfeig  de  l'Escola

Municipal de Música EI Gaviá de l'Escala on exerceix des de

1990 i de la qual és cap d'estudis des de 2017.

En  ingressar de  professora a l'Escola  Municipal  de  Músi-

ca Conrad  Saló,  a  més  d'implicar-s'hi  considerablement i

sentir-s'hi molt a gust des del primer dia, va entrar en con-

tacte de  ple amb uns instruments que  no coneixia gaire,

peró aviat s'adoná que la tenora, el tible, el fiscorn i el fla-
biol  eren  uns  instruments amb  moltes  possibilitats  i  poc

coneguts per ser gairebé exclusius de la cobla. Per promo-

cionar-los  calia cer[ar fórmules  per  donar-los  a conéixer

i  captar  l'atenció  de  l'alumnat.  Per  aixó  va  donar  suport

a les  iniciatives de formar grups  instrumentals  i  combos

amb  els  diferents  instruments  que  s'estudien  a  l'escola,



innovant  i  afavorint  mostrar  les  possibilitats  d'aquests

instruments tradicionals al  costat dels  instruments  mo-

derns. També en formació orquestral es fan coincidir amb

els instruments clássics, com exemple amb La Simfónica

de Cobla i Corda de Catalunya o, de manera més popular,

amb el grup Biflats. Ens manifesta que com més sortides

tinguin,  més  possibilitats  de ser escollits a l'hora de triar

l'instrument.

Unes iniciatives molt ben acceptades per professors i pro-

fessores, alumnes i familiars.

L'Escola Municipal de Música Conrad Saló, avui
Els darrers anys  la docéncia musical  ha evolucionat mol-

tíssim respecte del que coneixíem. Les noves tecnologies,

xarxes  i  aplicacions diverses entre  moltes altres eines,  la

converteixen  en  gairebé en  una desconeguda per als qui

en  várem  aprendre amb  la llibreta amb  paper pautat,  el
llapis  i  la goma que,  a poc a poc,  han  desaparegut.  L'es-

cola bisbalenca ha estat una de  les  més innovadores  en
aquest aspecte,  la joventut de  l'alumnat i  del  claustre de

professors hi ha contribu.i.t significativament. Cada mestre
ha cercat les eines informátiques més adients per a la seva

tasca i les han aplicat a la seva activitat docent.

En el  decurs de  l'any  2020  la pandémia de  la covidl9  i  el

confinament van aturar-ho tot, les classes presencials no
es podien fer i es van convertir en classes en línia, que van

requerir  un  esfor€  suplementari  considerable  del  profes-

sorat,  que  s'hi  va  haver d'adaptar sobre  la  marxa  i  amb
cert desconeixement al principi. Tot i així la bona predispo-

sició  i  paciéncia de tots  han  possibilitat dur-ho  endavant

satisfactóriament.

Malgrat  els  problemes  originats  per  la  pandémia  el  curs

2020-2021 l'escola comptava amb una norantena d'alum-
nes matriculats.

Poc abans d'enllestir aquest últim capítol ens hem assa-

bentat que  la cooperativa Contrapunt ha deixat la gestió

de l'escola com havia fet el curs anterior. La gestió de l'es-

cola durant el curs 2021-2022 anirá a cárrec del professo-

rat i l'Área d'Ensenyament de I'ajuntament local.

L'expedició de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló despla¢ada a
l'Alguer.

Aplec lnternacional a l'Alguer, setembre de
2021
Els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2021  la cobla de l'Esco-

la Municipal de Música Conrad Saló va actuar al 33é Aplec

lnternacional  que enguany tingué  lloc a l'Alguer dins  dels

actes de la Festa Major de Sant Miquel, en el qual també

vanparticiparlescoblesLaFlamadeFarners(queenguany

també compleix 40 anys)  i  la cobla Ciutat d'Amposta, així

com també hi va haver una extensa mostra de la cultura

popular catalana.  Unes jornades plenes de companyonia
entre  les famílíes  dels  22  alumnes de  l'escola que  hi  van

actuar.  Sens dubte  una experiéncia molt positiva i  satis-

factória.

40 anys
L'any  2021   l'Escola  Municipal  de  Música  Conrad  Saló  va

complir  40  anys  d'activitat,  40  anys  plens~de  alegries  i

també de moments molt complicats, satisfaccions i  pro-

blemes,  peró  amb  un  resultat  inqüestionable:  d'aquí ha

sorgit un  planter de  músics  extraordinari  de  gran  válua,

fruit del treball de tots els professors i professores i direc-

tius que han exercit a l'escola en aquests primers 40 anys.

En   moltes   de   les   fotografies   de   la   cobla   de   l'escola

d'aquests anys hem comprovat que en alguns casos exis-
teix cert parentesc entre l'alumnat, fills, germans, cosins,

La cobla de l'escola en plena actuació a l'Aplec lnternacional de l'Alguer. Els nois i noies de l'escola a I'Alguer, unes jornades a recordar.



nebots...   que   ens   corrobora   un   cop

més  la  gran  tradició   musical   que  hi

ha  a  la  Bisbal  d'Empordá  i  comarca.

També hem pogut copsar com alguns
alumnes han substitu.i.t els seus mes-

tres,  un  canvi  generacional  del   pro-

fessorat de l'escola que ens complau,

alhora que  ens  inspira  un  gran  sentit

de responsabilitat i confianca.

No podem fer més que agrair a tota la

gent de l'escola la seva feina que tant

EI logo commemoratiu del 40é aniversari de
l'escola, dissenyat per I'estudiant de Batxillerat
Artístic de l'Institut de de la Bisbal d'Empordá,
Helena Soler, guanvadora de la convocatória.

satisfá als que estimem la música, una tasca que ens om-

ple del tot.

Tots els professors i professores amb qui hem parlat (i no

tan sols d'aquesta escola),  han coincidit a l'hora d'afirmar

que la satisfacció més gran per a ells és veure la progressió
de l'alumne dia a dia i que si més endavant els acompanya

l'éxit, aleshores el plaer és indescriptible, una sensació di-

fícil d'expli[ar. Més que una feina és una vocació que un ha

de voler fer i li ha d'agradar.

Sabem   que   teniu   previstos   alguns   actes   d'aniversari
malgrat  la  pandémia:  una  exposició  fotográfica  i  també

el  disseny d'un  logo  commemoratiu  (a concurs  coordinat

per l'Área d'Ensenyament de l'Ajuntament), entre d'altres.
Restem pendents de les notícies.

En exposar com volia desenvolupar el  present treball a la

persona que me'l va suggerir, recordo que em va dir : "Per-
fecte,  per saber on som  i  cap a on anem  primer hem  de
conéixer d'on venim'',  una frase que  hem tingut ben  pre-

sent en tot el relat i que fins i tot ens ha servit d'estímul en

els moments que sorgien dubtes, nervis i problemes.

Per finalitzar vull tornar-vos aquesta frase i  malgrat que

som conscients que feu una gran tasca, que feu tot el que

El diumenge 13 dejuny al matí, les instal.lacions de l'escola van acollir
algunsactescommemoratius.AlafotoveiemJosepGispert(queva
suplir Ferran Miás), explicant la técnica de construcció de canyes per a
tible i tenora.

podeu i, a pesar de totes les dificultats
afegides,  voldria demanar als actuals

i futurs claustres de professors i  pro-

fessores que mai oblideu  la finalitat ni

el sentit del perqué es va crear aques-
ta escola.  Sou  hereus  d'un  llegat  que

cal  preservar  i  no  podeu  passar  per

alt.  Per damunt  de tot cal  defensar  i

seguir  ensenyant a tocar els  nostres
instrument:, els vostres instruments.
Hem  de  seguir  la  lluita,  si  no  ens  ho

fem entre nosaltres, ningú ho fará.

Grácies. Per molts anys, anem per 40 més !

Agra.i-ments
Hem tingut la gran sort de trobar unes persones que en tot

moment ens han atés i ens han ajudat més que bé malgrat
no conéixer-nos ni mai haver-hi parlat abans, res hagués

estat possible sense el seu concurs. Agra.i.m la col.Iabora-

ció  de  Gerard  Pons,  Lluís  Subirana  (fill),  Susanna Artigas,

joan  Vilanova (fill),  josep  F]amon  Prats,  Marta  Giner,  An-

toni  Giner,  Salvador  Frigola,  Bárbara Ardanuy,  Oriol  Oller,

joan Calsina, Joan Bosacoma, Mercé Herrero, josep Maria
Suñé, josep Coll  Ferrando,  Fiamon Coll, Teresa Pujol,  Caro

juanola,  Dolors Molina, Laia C:amós, Oscar Sánchez, Anna

Maria Pardo, Jordi Fontanillas, Maria Carme Pibernat i ben

especialment dels qui més hem martiritzat, Eduard Prats,

Ferran  Miás,  Josep  Gispert,  F2amon  Darnaculleta,  lsabel

Castelló i, per damunt de tots, al des d'ara molt bon amic,

Víctor Peya. A tots ells el nostre més sincer agra.ihent per

la seva col.laboració i  la infinita paciéncia atenent les nos-

tres moltes preguntes i la tramesa d'algunes de les fotos

del reportatge.

En el passeig Marimon Asprer es van fer actuacions amb alumnes i
exalumnes que es van afegir a la celebració.


