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Concerts a l'estiu
Molts professors a l'estiu tenen una activitat intensa en
concerts. Malgrat la persistència de les restriccions covid
hem pogut veure en Dani Alonso, Sabrina Banfi, Marcel
Torres, Tomy Muñoz... També s'han prodigat Oscar
Sànchez, Biel Camós, Pau Torrent, Aleix Rocas, Glòria
Vila, Adrià Estarriola... Foto: Dani Alonso i la superbanda
amb Adrian Cunningham, Joan Casares... que inclou els
exalumnes Albert Martínez i Samuel Muñoz.
Victor Àlvarez, ex-alumne i ara professor
Quan incorporem de professor un ex-alumne tenim una
alegria immensa. Com ara amb en Victor Àlvarez, 27 anys,
diplomat brillant a l'escola, abans d'anar al conservatori.
Finalment serà ell qui substituirà en Joel Riu a les classes
de bateria. També te experiència docent en piano, flauta i
baix elèctric. I un molt bon bagatge en tecnologia, música
ultramoderna, management de grups... La foto deu ser de
fa uns 18 anys

Més ex-alumnes que també han estat professors
Abans d'en Victor hi ha hagut d'altres. Ara mateix la
Glòria Vila, un puntal de l'escola. Fa llenguatge, piano i
violí. Abans d'ella ho va ser l'Alba Roca (llenguatge i
piano). I també han estat alumnes i desprès professors
Maria Tarrés (flauta), Albert Martínez (contrabaix, tuba)
-a la foto amb violí-, Eneida Ruscalleda (piano i iniciació)
Joel Moreno (flauta), Patricia López (substitució saxo),
Marina Planellas (trombó), Vernau Mier (guitarra i saxo),
Isabel Mier (piano i flauta)...
Comencem el curs abans que les escoles
Sempre engeguem abans que les escoles de primària.
Alguns -pocs- alumnes falten a la primera classe, sí, però
amb el temps hem constatat que així els grups agafen
molt abans la velocitat de creuer, sense que a l'enrenou
de començar les classes del cole s'hi afegeixi començar les
de música. Un enlairament més ràpid i suau. I fer menys
llarga l'aturada d'estiu.

Professors : Glòria Vila començarà Màster al Liceu
La preparació i polivalència de la Glòria Vila és més que
notable, i encara ho serà més amb els estudis que
començarà a l'octubre. Violinista, pianista, cantant,
compositora, educadora. Graduada en Dret. I graduada en
música per la UNIR. Ha estat admesa al Màster en
Interpretació de Jazz i Música Moderna en especialitat de
Cant, que fan al Conservatori Superior del Liceu.
Prevenció COVID : Millores a la ventilació.
Ja tenen finestra les tres aules grans de Fontajau, amb
ventilació exterior directa. Les aules de Domeny la tenen
mecànica -aparell renovador d'aire- i/o indirecta -obrint la
porta del local. Hem traslladat totes les classes de grup a
Fontajau-Rambla, i deixem Domeny-Rotonda només per a
classes individuals, i amb un sol professor cada tarda.
Ja no fem classes de Llenguatge els dissabtes
Serà el primer curs sense classes regulars de llenguatge
els dissabtes. Era un dels trets distintius de l'escola. I ara
farem només classes d'instrument. La demanda ha baixat,
però també hi son les ganes de poder tenir caps de
setmana lliures. Desprès d'uns 25 anys treballant també
cada dissabte, M.Àngels ara només ho farà eventualment,
com ara grups de reforç, sense comprometre tot el curs.
Tocar escoltant l'altre : conjunts instrumentals
La música es pot fer en solitari. Però com a la dansa, a
l'esport i a tantes activitats humanes, la bellesa i el gaudi
son més grans quan es fan en interacció amb d'altres. Cal
preparar els nens per a tocar en grup, i des de ben petits.
A banda del carilló i el cant, la majoria de nens comencen
instrument individual a Llenguatge 2, i a cada classe de
Llenguatge 3 ja fan 30 minuts de conjunt.
Perquè ens diem de Sant Gregori, si som a Girona?
L'escola va néixer a Sant Gregori el 1987, per voluntat d'un
grup de pares. Ben aviat va patir l'hostilitat dels polítics
locals, especialment d'ERC. Molestava que la meitat dels
nens fossin "forasters" (sic). I volien fer -contra la voluntat
dels pares- una escola del consell comarcal. L'estiu del
2007 -sense previ avís- l'ajuntament suspengué el conveni,
desallotjà l'escola, invertí en obres i equips, i al setembre
ja obrí al seu lloc una comarcal. Fou així com l'escola dels
"forasters" vingué a Girona, però conservant el nom.
Epíleg: La comarcal serveix a menys nens, és més cara,
menja subvencions, ocupa més espai, no atrau "forasters" i
no dona classes gratuites a la llar d'infants.
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