Besalú celebra el Dia de la Música omplint de melodies
els balcons de la plaça de la Llibertat
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El final del curs escolar marca un calendari en què també la gran majoria d'activitats extraescolars
i cursos no reglats acaben per donar pas al descans estival.
El mes de juny es converteix doncs en una estrada de representacions i posades en escena en el que
els alumnes s'apropen al seu públic. L'Escola Municipal de Música de Besalú no és una excepció i
enguany celebra de forma única la seva peculiar cloenda de Final de Curs. Un desenllaç que han
celebrat picant l'ullet al Dia de la Música. Aquesta diada es commemora en un centenar de països,
el dia 21 de juny, coincidint amb l'entrada de l'estiu.
Una tarda en què la vila ha vestit els balcons, del seu epicentre històric, amb les tonades de nens i
nenes de l'escola, repicar de timbals entre actuacions i ha acabat amb l'actuació de cinc grups de
música format pels 'combos' de l'escola en un escenari central. Una fórmula que han celebrat
aquest any per primera vegada sortint de l'habitual cloenda a l'antic hospital de Sant Julià. Aquest
fet ha aconseguit atreure a un nou públic que ja no eren només familiars i amics.
Durant l'any 2017 l'Escola de Música complirà trenta anys de la seva creació tal i com ens explica
la seva directora Meritxell Roure. Un centre que des de fa uns anys ha consolidat un centenar
d'estudiants vinguts del municipi però també de Banyoles, Serinyà, Argelaguer, Montagut, Sales,
Tortellà, etc.

Vuit professors per una docència que comença a la tendra edat de 2 anys a la Llar d'Infants El Petit
Comte de Besalú i arriba fins a classes amb adults. Actualment han traslladat les aules a Cal
Campaner (anterior Centre Cívic municipal). Fet que valoren molt positivament des del claustre
per la millora que ha suposat d'espai i condicions.
Sensibilització, llenguatge musical, veu, multitud d'instruments (guitarra, bateria, saxo, acordió,
violí, gralla, flauta travessera, llaüt...) i un grup de timbalers omplen les disciplines del centre.
Però, a més, disposen de la iniciativa dels "Combos" o petits grups de música que pengen de
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l'escola. Aquí els mateixos estudiants s'agrupen per crear i composar les seves cançons. Peces
pròpies inspirades, en la seva majoria, pel Pop. Formacions que reben sempre el suport dels seus
professors que guien i condueixen la seva creativitat.
Durant la jornada d'avui hem pogut escoltar a cinc grups nascuts d'aquests combos: Els Bitxos,
Little Music, L´os de la música, Pla B i The True Band. Una Escola que surt de les aules per
col·laborar en diferents actes a la vila i fora d'ella, com ara a Girona, temps de flors i el Festivalot
de Girona.
Un centre que tancarà el curs havent col·laborat també amb la Cooperativa de la Fageda en una
promoció que farà la seva presentació el proper 14 de Juliol al Palau de la Música.
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