
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I
DANSA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Butlletí mensual - FEBRER

AGENDA...
Els dies 1 i 2 de febrer continuen les
audicions d'instrument individual a
l'EMMDT i comença el segon
quadrimestre!

El 20 i 21 de febrer seguint el
calendari escolar municipal l'escola
estarà tancada. 



Amb les audicions individuals donem per tancat el primer
quadrimestre de l'EMMDT i és el moment de fer els informes
de cada assignatura per a avaluar el procés d'aprenentatge
que el nostre alumnat està fent a l'escola de música i dansa.

Per accedir als informes, rebreu un correu en el moment en
que estiguin disponibles i les veureu en el vostre usuari de
Gwido. Si teniu problemes per accedir-hi o no recordeu la
contrasenya poseu-vos en contacte amb la secretaria de
l'escola. 

 

INFORMES!

ACTIVITATS SEGON TRIMESTRE

Agafeu agenda i llapis i aneu reservant dates!

El Març ve carregat d'activitats, ja us les explicarem més
endavant però podeu anar reservant els dies!

18 de març - flautada al Teatre Municipal El jardí de
Figueres
25 de març - Col.laboració al festival SOC de dansa urbana
29 de març - música al carrer!
Del 30 de març al 2 d'abril - intercanvi de l'orquestra
Empordanet i el Cor Dunes amb l'Escola municipal de
música i dansa de Es Mercadal a Menorca. 



 

Que durant la dictadura de Franco es va prohibir dir la paraula
Carnestoltes i es van censurar gran part de les activitats, entre elles, les
xirigotes de Cadis, no sent fins al 1977 que es va tornar a restaurar la
normalitat.
Que el personatge que representa la Vella Quaresma (enemiga del Rei
Carnestoltes) sempre duu un tros de bacallà, símbol que només el
diumenge de Quaresma es podia menjar peix.

L’origen del Carnestoltes es remunta a fa més de cinc mil anys. Temps més
tard, els romans i els grecs també ho van acabar adaptant a les seves
cultures. L’església, lluny de poder acabar amb aquesta celebració, es va
veure obligada a incloure aquesta festa en el seu calendari i va establir la
paraula “Carnem Levare” (Carnestoltes) per a definir-la, que significa
literalment, treure’s la carn o acomiadar-se de la carn. Tot això per definir
una setmana en la qual s’accepten tots els excessos per a després
començar una altra de recolliment i purificació, la Quaresma, que prepari el
cos i l’ànima adequadament per l’arribada de la Setmana Santa.

La data de celebració del carnestoltes es tracta d’una festa mòbil que mai
coincideix en els dies, ja que depèn directament de la tradició cristiana. El
diumenge de Resurrecció és el dia que marca tota la resta de la celebració.
Per a calcular-ho, funciona de la següent manera:
Tal com estableix l’església, el Diumenge de Rams es fixa segons el
calendari lunar, establint-se que aquest ha de ser el diumenge de la
primera setmana de primavera en la qual hi hagi lluna plena. A partir
d’aquest dia, es resten els 40 dies destinats a la Quaresma (que representen
els dies que Jesús va estar al desert en dejú), i d’aquí surt la data en què ha
de celebrar-se aquesta festivitat.
Però no és l’única que trobem. 

Altres curiositats són per exemple:

 



Que la Botifarra d’ou és un menjar característic del dijous gras: el dia
que marca el tret de sortida al Carnestoltes i en el que es permetia
menjar tota mena d’aliments greixosos, just abans de començar el
període d’abstinència marcat per la Quaresma.
Que un altre menjar d’aquests dies és l’olla dels pobres. Aquest menjar
fet principalment de carn de porc es donava a la gent sense recursos per
tal que poguessin suportar el període de dejú que comentàvem.
Que el carnestoltes de Rio de Janeiro, és el més multitudinari,
congregant a més de 5.000.000 de persones tots els anys. Però no són
menys coneguts, el de Venècia o dins el nostre país, els de Santa Cruz de
Tenerife, Cadis o Sitges.
Que l’ església no va ser capaç de substituir o eliminar aquesta festa, ja
que es va veure obligada a incloure-la al calendari.
Que el carnestoltes de Venècia presumeix de ser el més antic.
Que el carnestoltes de Cadis està marcat per la ironia, l’ingeni i la crítica.
Que l’ elecció de la Reina de Carnestoltes de Santa Cruz de Tenerife és el
més destacat.
Que l’ambaixador del carnestoltes del Quebec és un ninot de neu que
es diu Bonhomme.
Que El carnestoltes més important de Estats Units és el Mardi Gras de
Nova Orleans.
Que Momo és el déu del carnestoltes i en la mitologia grega era la
personificació del sarcasme, las burles i la ironia.

 



EL NOSTRE PROFESSORAT EN CONCERT!

El nostre professor de
guitarra Iñaki Caparrós el dia
16 de febrer a les 20h toca en
solitari al Frankfurt l'Escala a
l'Escala.

El nostre professor de
clarinet Xavi Molina estarà el
dia 11 de febrer a les 20h a la
Sala la Planeta de Girona
presentant l'espectacle Vives!
un homenatge a les dones
deportades als camps de
concentració víctimes del
nazisme, més informació
aquí.

El Nostre professor de
trompeta Albert Clapés
estarà el dia 4 de febrer a les
16:30 a Esponellà i el dia 5 a
Santa Brígida d'Amer a les
13h amb la cobla Bisbal Jove.

https://www.laplaneta.cat/ca/programacio/c/1304-vives.html


RECOMANACIÓ MUSICAL DEL MES

La Manoli la nostra secretària ens fa la recomanació
musical del mes amb aquest interessant directe de
Jorge Drexler en els sempre recomanables Tiny
Desk Concert de l'NPR music. Clicant aquí
accedireu al concert.

https://www.youtube.com/watch?v=qn6rgisZm1M


Ho podeu fer a través del
mail, telèfon o mòbil:

escolademusica@jmtorroella.cat

972 76 06 05/ 636 56 72 89

Matí: dimecres de 10 a 13h
Tardes: de dilluns a dijous 
de 16.00 a 19.00h

O presencialment:

Si heu de contactar amb l'EMMDT...

VINE AL CLUB DE CLÀSSICA!
El dia 4 de febrer a les 11h hi ha una altra edició del club de

clàssica. Com bé sabeu aquest any està enfocat en la vida i

obra de Georg Friedrich Handel de la mà de Joan Vives. 

en aquest nova sessió es parlarà de:

2.- “Handel a Itàlia. El viatge de formació” (1706-1710).

El seu periple italià esdevé clau a l’hora de forjar el seu estil

característic, treballant directament amb alguns dels

principals actors musicals del moment, com ara Corelli,

Scarlatti... , i esdevenint així un compositor cosmopolita

coneixedor de primera ma de les grans tradicions europees.

Recordeu que l'alumnat de l'EMMDT teniu entrada amb

descompte per 10€ o 30€ si us animeu a fer les 5 sessions. 

Per a més informació aquí.  GEORG FRIEDRICH
HANDEL (1685-1759)
CLUB DE CLÀSSICA -

Cicle de conferències

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/26423-georg-friedrich-handel--.html

