Soprano Mireia Marí

DOSSIER DIDÀCTIC
-Joc musical-

Dossier Didàctic

“Partim de què la música és un llenguatge, i com la nostra pròpia llengua, requereix
d’una impregnació (experimentació) anterior, basada en l’escolta (desenvolupament
sensorial), que implica una memòria i un interès (desenvolupament afectiu), arribant
a la consciència a través de la imitació i la invenció (desenvolupament mental)”
Edgar Willems
“És part de la naturalesa humana gaudir amb la música, encara que aquesta no tinga un
significat per si mateixa”
Leonard Bernstein
“La música es l'art més directa, entra per l'oïda i va al cor... És la llengua universal de la
humanitat”
Astor Piazzolla
Seguint els consells de Leonard Bernstein als seus Concerts per a Joves,
la música en si mateixa atreu les persones i sobretot als xiquets que no
prejutgen. No té un significat com la paraula però diverteix i emociona
sense una imatge mental. De vegades es vincula a una història, però la
música en si mateixa, no significa res. Els compositors busquen atrapar
l’espectador, divertir-lo, emocionar-lo i sorprendre’l.
Per a què els xiquets adquirisquen un gust i cultura musicals, és
importantíssim que escolten molta música. Com un llenguatge que es
treballa cada dia, cal fomentar este hàbit.
La música clàssica és la que més capacitat té de calmar, de reduir
l’ansietat i l’estrés. A més, si s’acompanya de la veu, un so que ens
és molt familiar des de la infància, produeix una fascinació molt
agradable.
La veu té una altre avantatge, i és que va acompanyada de paraules.
Com deia Mozart, a una òpera la poesia ha d’anar molt lligada a la
música. I és aquest vincle entre poesia i música el que fa tant especial
la música vocal clàssica: va directa al terreny de les emocions.
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JOC MUSICAL
Per a aquest recital didàctic faig ús de tots els meus coneixements
com a psicopedagoga i músic. Em base en pedagogies modernes
com l’educació musical Willems i la rítmica musical corporal, i en més
de deu anys d’experiència com a professora a escoles de música
reconegudes.
El resultat és un recital que busca crear un espai relaxat entre músics i
alumnes, on s’afavorisca la participació lliure i el debat, on els alumnes
gaudisquen de música de qualitat en directe i amplien la seua cultura
musical.
Estan científicament demostrats els beneficis d’escoltar música clàssica
en els xiquets a nivell emocional, cognitiu i social. Per aquest motiu, en
aquest recital, sempre partint del joc, es busca que els alumnes facen
ús de la memòria i l’atenció, que experimenten emocions diferents
a través de les obres i es facilite un ambient agradable on tots són
acceptats.
Les obres han sigut seleccionades per les melodies divertides i senzilles,
els ritmes enèrgics i les influències del folklore popular de diversos països.
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SINOPSI
L’escenari combinarà moments d’interpretació dels músics d’obres rítmiques
i gracioses amb espais de laboratori musical on, utilitzant diversos materials,
la veu i el piano, es van introduint conceptes musicals a través del joc.
Els conceptes musicals es van numerant lentament, sempre amb multitud
d’exemples, materials i la participació dels alumnes. Cadascun dels
conceptes serà plasmat en una peça musical adient on el xiquets podran
reconéixer-lo.
Entre els conceptes trobem: l’altura de les notes, el ritme, la melodia, la
intensitat del so, l’agògica, l’òpera, i el significat de la música.
Les obres que s'interpretaran són de compositors destacats com Mozart,
Bizet, Rossini, Dvořák, Obradors i Gershwin entre altres. També hi haurà
diverses melodies populars.
Obres amb ritmes i melodies divertides, amb influència del folklore de
diferents països que inspiren emocions molt especials.

Intèrprets: Soprano Mireia Marí
Pianista José Madrid
Duració: 1 hora
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MÚSICA
Pel que fa a la música, l'objectiu és que els alumnes coneguen composicions
de diverses parts del món per a ampliar els seus coneixements musicals i per
a captar la seua atenció.
Les obres escollides són en general d'òpera i cançó clàssica, encara que
també hem afegit alguna melodia popular i diverses cançons del segle XX.
Respecte a l'òpera hem seleccionat àries de Carmen de Georges Bizet i
del Così fan tutte de W. A. Mozart. Les altres peces són dances de diferents
països: Italia, Rússia, Espanya, etc., dels compositors Rossini, Obradors i
Dvořák. Hem afegit també alguna cançó popular valenciana i obres
americanes de musicals coneguts.
Es pretén sorprendre els xiquets amb una gran varietat de ritmes i melodies
atraients que els facen adonar-se de la quantitat de música existent i valorar
la música clàssica i la seua història. Es trobaran amb melodies populars,
ritmes enèrgics i divertides harmonies capaces d'emocionar qui escolta.
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OBJECTIIUS
-Conéixer dos instruments importants: el piano i la veu.
-Escoltar en directe obres musicals de diferents països (s.XVIII-XX)
-Afavorir la creativitat, la participació lliure i el respecte pels músics i
els companys.
-Entendre i intentar reconéixer l'altura de certes notes.
-Discriminar un determinat ritme, compàs i melodia.
-Entendre termes de dinàmica i agògica musical.
-Introduir els xiquets en el món de l'òpera i la cançó clàssica.
-Entendre per a què serveix la música i les emocions que fa sorgir.
CONTINGUTS
-Recital de soprano i pianista amb obres de Rossini, Mozart, Bizet,
Obradors, Dvořák i Gershwin entre altres.
-Participació dels alumnes en activitats musicals creatives i senzilles.
-Activitats simples de discriminació auditiva, rítmica i melòdica.
-Treball amb els termes musicals: fort/piano; crescendo/diminuendo;
accelerando/ritardando.
-Explicació breu de l'òpera i exemple en viu amb piano i veu.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER A TREBALLAR A L' AULA
Hi ha preparades dos propostes didàctiques dividides per edats.
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MOSTRA DE CONCIERTS Y RECITALS:

Recital de Sarsuela al Teatre Municipal de
Loriguilla 2018.

Recital de música americana a Alfara del Patriarca
2018.

Recital a la Casa de Cultura de Macastre 2018.
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Recital a la Sala Matisse Valencia. 2018.

Recital líric al Palau de la Música. Maig 2017.
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Recital líric al Monestir de Pedralbes. Octubre 2017.

Recital líric a l' Auditori de Banyeres de
Mariola. Març 2017.

Recital líric a l'Auditori de Meliana.
Març 2013.

Recital líric a la plaça Sant Jaume de Valencia.
Octubre 2017
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Concert “El cant de la Sibil•la” a la Col•legiata de
Gandia. Decembre 2017.

Recital líric al Teatre l’Agrícola d' Alboraia.
Novembre 2014.

Recital líric al Palau de la Senyoria d'Alfara del Patriarca
Agost 2016.
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Recital líric al Monestir de Pedralbes. Octubre 2017.
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Biografia
Mireia Marí

Naix a València, cursa estudis de Piano i Cant al
Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo. És
llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat de
València. Ha perfeccionat la seua tècnica vocal amb les
sopranos Mariella Devia, Katerina Tretyakova i Maite
Alberola, i estudiat repertori vocal estilístic amb els
pianistes Ricardo Estrada, Vicente D. Martín, Elizabete
Sirante, Carles Budó i Husan Park.
Ha treballat amb els següents directors musicals i d'escena:
Umberto Finazzi, Angelo Guaragna, Alice Meregaglia,
Ramón Ramírez, Aldo Tarabella, Laura Cosso, Antonio
Díaz Zamora, Amparo Urieta i Araceli Bergillos.
Ha estat seleccionada a l'Òpera Studio Internacional “Silvio
Varviso” (Ticino Musica) per a la producció de La cambiale
di matrimonio de G. Rossini, amb el director Umberto
Finazzi i representant el rol de Clarina. Les actuacions han
tingut lloc al Teatre San Materno d'Ascona, Cortille della
Casa pellanda de Biasca, Aula Magna del Conservatori i
Palazzo del Congressi di Lugano (Suïssa).
Ha estat admesa al “Workshop Lirico Internazionale of
Verbicaro” (Itàlia), on ha representat els rols de Berta i
Rosina de l'ópera Il Barbiere di Siviglia de Rossini. El rol de
Berta va ser interpretat amb l'Orchestra Calabrese dell'Alto
Tirreno Cosentino al Teatro dei Ruderi de Cirella (Itàlia).
I el rol de Rosina a l'Amfiteatre de Scalea (Itàlia). També
ha interpretat els rols de Musetta i Rosina en recitals a San
Nicola Arcella i Verbicaro (Itàlia).
Ha debutat com Rosina i Berta a l'òpera El Barbero de
Sevilla de Rossini, al Teatre Rendano de Cosenza (Itàlia)
amb el director Angelo Guaragna i l'Orchestra Calabrese
dell'Alto Tirreno Cosentino.
Va quedar finalista al concurs Mirna Lacambra a Sabadell
dedicat a l'òpera Romeo et Juliette.
Interpreta el personatge de Maria al musical West Side Story
de Bernstein a Sant Miquel dels Reis (València). Representa
El cant de la Sibil•la a la Universitat de València, i El Cant
de la Sibil•la. Clam per la pau a la Diputació de València,
Alfara del Patriarca i diverses localitats (des de 2007).
En maig del 2011 debuta com Euridice a l'òpera de Gluck
Orfeo i Eurídice al Conservatori Superior de Música
Joaquín Rodrigo.
Al camp de l'oratori ha interpretat Exultate Jubilate de
Mozart, Johannes-Passion de Bach i obres de Juan Bautista
Cabanilles a la Catedral de València (2012).
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Al 2012 va protagonitzar amb èxit l'espectacle Antología
de la Zarzuela dirigit per Antonio Díaz Zamora, als
auditoris de Castelló i al Conservatori Superior de Música
de València. També va participar en la gravació d'un CD
de música per a l'Editorial Casals i altre amb composicions
de Juan Bautista Cabanilles.
Ha realitzat concerts a València amb els pianistes Ricardo
Estrada, Elizabete Sirante, Jose Ramón Martín, José
Madrid, Pablo García-Berlanga, Berta Tubillejas i Júlia
Vicent al Palau de la Música de València, El Monestir
de Pedralbes a Barcelona, La Universitat de València,
Catedral de València, El Castell de Vilanova i la Geltrú,
Concatedral Santa Maria de Castelló, el Teatre l’Agrícola
d'Alboraia, Teatre Principal de Banyeres, Auditori de
Quartell, Palau de la Senyoria d'Alfara, Sala Clemente de
València, Auditori d' Alboraia, Auditori del Conservatori
Superior de Valencia i Meliana, Auditori de Calp i Picanya.
Ha col•laborat amb el Quartet de Llíria i amb el grup
musical Marxant en concerts organizats per Fil Per Randa
i la Universitat de València al Jardí Botànic de Valencia,
el Claustre de la Nau, Sala Matilde Salvador, Universitat
d'Ourense i la Concatedral Santa Maria de Castelló. Així
mateix va efectuar concerts a Catalunya organizats pel
consell comarcal de l’Alt Urgell.
També ha treballat amb la companyia de teatre Crit
acompanyant amb la seua veu diverses entregues de premis
de narrativa al Centre Cultural de Picanya i en Homenatge
al Quijote a l'Auditori de la Casa de Cultura de Calp. A
més, és l'assessora vocal de la companyia. Va ser solista
a la representació 1936-2025. La Guerra Civil Europea ha
empezado del Centre Cultural la Nau de la Universitat
de València, dirigida per Antoni Tordera. Va participar
en l’Homenatge a Josep Lluís Sirera: mai és sempre teatre
celebrat al Centre del Carme Cultura Contemporània.
Des de fa cinc anys és la solista de la representació del
Cant de la Sibil•la de Gandia baix la direcció de Juan
Miguel Terrazas amb orquestra, cors, actors i ballarins de
la localitat, actuant a La Col•legiata de Gandía, i diverses
esglésies i Monestirs com Potries, Vilallonga, Beniredrà,
Bellreguard, Piles, etc.

12

Dossier Didàctic

Biografia
José Madrid Giordano

Realitza els seus estudis al Conservatori Superior de
València amb A. Bueso, rebent el Títol Superior en
l’especialitat de Piano.
En 1991 estudia a Odessa (Ucrania) amb E. Daguilaiskaya.
De 1992 a 1997 cursa estudis universitaris a l’Acadèmia
Rusa de Música “Gnesin” de Moscú amb Y. Liberman
(piano), I. Cherniavsky (música de cambra) i L. Nekrasova
(acompanyament) amb la nominació especial “Master in
Fine Arts”.
Ha participat en cursos de perfeccionament de piano
amb F. Kerek, F.Watermann, J.Soriano i M. Moguilevsky.
Cursos de Música de Cambra amb A. Soriano i J. Mora, i
cursos d’Acompanyament amb A. López Artiga, K. Khan
y M. Zanetti.
Treballa assíduament amb cantants, instrumentistes i
conjunts de cambra i orquestals.
Descaquen les seues col•laboracions amb el Grup
Instrumental de València, l’Orquestra Cervera Lloret,
l’Orquestra Simfònica de València i l’Orquestra
Filharmònica de València, així com l’activitat concertística
amb els grups de cambra Trio Mestre Tàrrega, Trio Sorolla,
Trio Azahar, Trio Ausiàs March i Duo Bardisa-Madrid.
Ha enregistrat tres CDs (en 2003, 2005 i 2010) acompanyant
a la cantant, pianista i compositora Ángeles López Artiga.
També ha format part a la Companyia Marina Donderis
a l’espectacle de música i dança “Amor en Re” estrenat al
2006.
En 2010 forma un duo amb la soprano valenciana Emilia
Onrubia participant en diversos concerts i en l’ estrena de
l’obra teatral "Villa Puccini" protagonitzada per l’actriu
María Luisa Merlo.
Des de 2006 participa en numerosos espectacles per a la
companyia Saga-Producciones.
Al 2016 obté el Títol de Doctor per la Universitat de
València.
Ha sigut professor de piano, música de cambra i pianista
acompanyant a diversos Conservatoris de la Comunitat
Valenciana.
Actualment és pianista acompanyant al Conservatori
Professional de Dansa de València.
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Fotos
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Mireia Marí Aguilar
Email: mireia.maag@gmail.com
Tel. 629 94 21 73
Web: http://mireiamarisoprano.com
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