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Aniversari. Els Amics de la Música de Bellvitge commemoren 3 dècades de formació musical per a tothom

Mestres del llenguatge universal
els alumnes
Sara Gobert
Estudiant d’ESO
Volia aprendre
piano i per això
necessitava fer
solfeig i faig
les dues coses
als Amics de la
Música. No he pensat anar
després al Conservatori.
Ho faig més com una afició,
perquè m’agrada molt la
música. Prefereixo la música
clàssica. A casa, al meu
pare li agrada molt i m’ho
ha encomanat. Ell toca la
guitarra.
José Pinto
Jubilat

Moment de la celebració del 30è aniversari on antics i actuals alumnes dels Amics de la Música van actuar per al públic

A finals dels 70, un
grup de pares de
Bellvitge van impulsar
una entitat per oferir
una alternativa al
carrer als joves del
barri. Avui són tota
una escola de música

D

ani Flaco va aprendre solfeig a les seves aules. Mireia Pozo va fer les seves
primeres passes musicals
i ja ha enregistrat un disc. Són les cares més conegudes dels centenars
de nens i joves que han après música gràcies a la tenacitat d’un grup
de pares que en plena efervescència
del moviment associatiu, a finals dels
anys 70, van ocupar l’altell annex al
Mercat de Bellvitge per ensenyar música a nens i joves del barri.
Enguany, els Amics de la Música
de Bellvitge segueixen al mateix espai i celebren el 30è aniversari de la
seva fundació. No han perdut gens

La classe dels més petits, el primer contacte amb el pentagrama

Fan formació
musical per a
tothom, sense
límit d’edat o
d’experiència

ni mica del seu esperit. “Quan veig
el planter de l’escola, tanta gent, encara que ja no vinguin, sento que
hem fet alguna cosa útil. Tenim generacions, antics alumnes que ara
porten els seus fills”, explica Emilia
Carmona, presidenta i ànima dels
Amics de la Música.

L’entitat ofereix formació a tothom qui estimi la música. Tenen
alumnes de Bellvitge però també
d’altres barris de la ciutat i d’altres
municipis. Per 100 euros l’any, els
inscrits tenen dret, cada setmana, a
2 hores de solfeig i a mitja hora individual de l’instrument que triïn: piano, guitarra, caixa flamenca, instruments de cobla o tota la família de
vent que inclou la banda, la senyera
de l’entitat que actua en festes majors, per a entitats, o a la Cavalcada
de Reis. “Ara són 32 components.
La formen els alumnes que aprenen
amb nosaltres. També hem format
una cobla però no ens ajuda ningú
perquè pugui actuar i adquirir experiència”, afegeix Carmona.
L’Emilia Carmona és l’exemple
de la força dels Amics de la Música. Amant de la música i sense formació, als anys 80 va decidir cursar
solfeig al Conservatori per donar
classes a l’entitat. I segons els seus
alumnes, és la millor ensenyant
solfeig. y
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www.bandaescuelademusica.com

Fa 4 setmanes
que vinc a
l’escola per
aprendre solfeig.
He començat
a tocar el saxo
però sense solfeig no és bo
i m’he apuntat aquí. És com
una família i els professors
tenen molta paciència. És
dur però sé que n’aprendré.
Sempre m’ha agradat la
música però quan treballava
de transportista no tenia
temps d’estudiar.
Josep Antoni Hernández
Artista de circ
Vinc perquè és
una associació
amb molta tradició, m’agrada la
música i treballar
per l’entitat els
ajuda a créixer. Fa 4 cursos
que hi vinc. Aprenc solfeig i
toco el clarinet, em pot ajudar
a reciclar-me. L’ensenyament
és de qualitat i està molt bé
que a les classes i a la banda
ens trobem gent de totes les
edats, nens i nenes, grans i
joves. És molt enriquidor.

