a partido
del Conservatori
L'enreiiou que ha coinportat
Taplicació de l'ESO -protagonista
destacada d'algunes croniqíies
peiiodísticjues-, precedida des
d'abans pels iious plans d'estudi.s
universitai'is, pot haver eiifosquit
la reforma que va afectanl,
igualment, els estudis de música
des de fa alguns cursos. Qui sap si
es deu al fet d'haver-se produít de
manera paulatina i silenciosa (per
paradoxal que sembli) o per no
afectar la totalitat de la població
escolar, pero el cert és que des del
maleix moment de publicació de
la LOGSE -i encaj'a una mica
abans- alguna cosa s'esta
bellugant en el teireny de
Tensenyament musical.
Els nous estudis musicals

Eí Conjum
Orquestral
de Girona.

Uaspecte mes destacar del
canvi s'ha de situar, probablement.
en el fet que els estudis d'escoles
de música i conservatoris hauran
de transcórrer. a partir d'ara. de
íbnna p;iraMela ais de régini
general. Així, el grau elemental es
distribueix en sis cursos, igual que
l'ensenyament primail de manera
que es fixa pels dotze anys l'edat
d'accés al grau mitja, a través
d'una prova d'aptitud que fins ara
no existia.
Els conservatoris .serán el
maj'c on es desenvolupará el grau
mitja, encara! a la
professionalització deis músics, i
esü-Liclurai en ü'es cicles de dos
cursos cada un: els dos primers en
coincidencia amb Tedat de TESO
(de 12 a 16 anys) i el darrer
corresponent a la mateixa edat del
Batxillerat (de 16 a 18). Si mes
no, aquesta és la teoria. perqué de
moment es detecta molta
diversitat d'edats en els grups
Ibrmats ílns ai'a. En el cum'culum
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de cada cicle hi ocupa un lloc
destacat el llenguatge musical i
i'harmonia (substiluits en els
últims dos cursos per una área
d'hannonia. contrapunt. análisi
musical i historia de la música),
aixícom l'estudi de Tinstrument,
la interpretació en conjunt i
diver.ses matéries optatives. entre
les quals hi figura el conjunt coral.
un segon instmmenl o bé -en el
cas del tercer cicle- els estudis
d'acústica, acompanyament.
informática i tecnología, educació
corporal, cant gregoria. folklore,
organoiogia... (vegeu el Decret
331/1994 de 29 de setembre.
DOGCnúm. 1990 de 28 de
desembrede 1994J.
Aquesta nova ordenado i el
seu régim de pemianéncia -forga
mes restricliu que l'anteriorsuposaran la desaparició d'un
peitll d'alumne que es veia obligat
a perllongar els seus esuidis
musicals durant molts anys.
gairebé sempre combinant-los
amb alires activitals académiques i
completant assignatures soltes de
tot el conjunt que estipulava Tantic
pía d'cstudis (conegut com el «Pía
del 1966»), .sense una ordenado
correlativa en cursos per any. de
manera que es podien concentríir o
espaiar assignatures segons la
di.sponibilitat horaria de l'estudiant
i a paitir d'unes quanles
disposicions nonmatives.
Igualment, suposa un canvi per la
gran quantitat d'alumnes «Iliures»,
que només anaven ais
conservatoris per realitzar els
exámens de cada maléría. Amb
Taplicació de la LOGSE, només
l'estudiant oficial podrá obtenir el
títol de grau mitja. Ara bé. aix5 no
vol dir que es deixi fora a tot
aquell que no superi o no es
presentí a la prova d'accés inicial
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de grau mitjá, sino que honi s'hi
podra incorporaren qualsevol deis
sis cursos havenl-se prepai'al per
Iliure. sempre que se superin les
proves corresponents i hi hagi
places lliures.
Els estudis a Girona
Enmig de tot aquest
panorama. Tactual ciirs 1997-98
pol acabar resullant especialment
significatiu pels estudis musicals a
Girona. tota vegada que s'hi ha
acabal produint un altre deis
canvis anunciats de fa lemps: la
partició de l'antic Conservatori
«Isaac Albéniz» en dues entiláis
diferenls. Per una banda, l'EscoIa
Municipal de Música, situada a
i'ediílci de la Fm-inera Ensesa,
donara cobertura ais estudis
elementáis i. segurament. a
d'allres ofertes concebudes des
de! puní de vista de servei al
ciutada, infant o adult. que es
vulgui apropar a la música com a
activilal de lleure o de formació
personal. Per altra banda, el
ConseiTatori -que es mamé
encara en l'antic edifici de les
Voites d'en Roses- dona cabuda
ais ires cursos del nou grau milja
queja s'han iniplantat, albora que
es van supriniint de fonna
progressiva (tlns al curs 20002001) les assignaiures de Tantic
í<Pla del 66», En aquest cas, la
Diputació de Girona (queja
fomiava part de Tanlic consorci
del Conservatori, amb
TAjunlament i la Caixa de
Girona) será Túnica coiporació
que figura des d'ara en Tens
aulonom del Conservatori que
s'haconstituíl enguany. Aixo
suposa el fínant^ament del 20% de
la despesa deriv;ida del grau milja
de la LOGSE, mentre el 70%
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prové de la General itat, que no
participava en Tantic consorci. i el
10% restanl de les matricules. Ara
bé, aquesls percentatges es
refereixen només al f'uncionament
ordinari. al qual caldra sumar la
responsabilitat que ha adquirit la
Diputació en tot el teireny
d'infraestructura. inversions i
despeses extraordinái'ies.

Líi Jüvc
Orqucsíra
de Girona.

No hi ha dublé que, com tols
els canvis. aquest supo.sa un
monienl de dificultáis i incerteses,
que aleda sobretot els
professionals implicáis, pero
també els pares d'akimnes i els
maleixos esiudiants. que s'han
iTübal enmig de tot el procés. Pero
albora, pot comportar un cerl
eslímul el leí de moure's en un
camp en el qual encara resten per
resoldre la majoria de reptes
plantejats actualment. Entre ells es
poden compiar, peí que fa a

Catalunya, el futur Conservatori
Superior encara pcndcnl, o bé
Tarticulació del grau milja amb el
batxilleral, sobre la qual falten
encara molts aspectes práclics per
resoldre (Tailicle 23 del Decret
82/1996 preven que només
s'hagin de cursar ais instituís les
matéries comunes si es fa al
conservatori el tercer cicle de grau
mitjá). Ai.xó, per no parlar deis
lESA (Instituís d'Ensenyamenl
Secundari i Aníslic) en els quals
els estudis musicals s'integraiien
amb el cum'culum ordinari.
Aquesta és, precisamenl. una de
les sortides que s'ha esludiat per
al Conservatori de Girona i sobre
la qual la Diputació, a través de
Tens que ha con.sliluit, tindrá molí
a dir d'ara endavant. Es podria dir
que aquest és un deis principáis
temes apuntáis a la llista de
«pendents» a Girona. al costal de
la necessitat ja ineludible d'un
canvi d'edifici per siiuai-hi el grau
milja deis nous estudis. amb toles
les noves necessitats d'espais i
dotacions que porta aparellades.
De momcnl, pero, toljust s'ha
encetal el camí d'una renovació
incubada des de fa molts anys i
que marcará, de ben segur,
diverses generacions deis nostres
músics del futur.
J O A N GAY I P U I G B E R T

Revista de Girona / ni'ini. KS6 i;t'in.'r - fcbrer 1998

13

