CONCERT DE NADAL 2017 DE L’ESCOLA PERE VILA
El testimoni: Aly Adly Regalado, alumne de 6è de primària de l’Escola Pere Vila

“Estava una mica nerviós, però al final va sortir molt bé”
Aly Adly Regalado té 12 anys i és alumne de 6è A de primària a l’escola pública Pere
Vila, a Barcelona; Anna Chillida és la tutora de la classe. El centre ha iniciat aquest curs
2017-18 una col·laboració amb el Palau de la Música Catalana, per mitjà de Clavé XXI,
gràcies al projecte Escoles Tàndem. A l’Escola Pere Vila, d’educació infantil i primària,
hi assisteixen alumnes de famílies que procedeixen d’arreu dels cinc continents.
A l’Aly li agrada anar al col·le, perquè a
banda de les classes normals “fem equips
de treball i tallers de l’assignatura que
escollim nosaltres mateixos. També vam
anar a esquiar... I ara estem preparant
la Festa de la Diversitat i a cada curs li
toca un país. Al meu li ha tocat la Xina i
estem fent un drac”. L’Aly és un molt
bon estudiant; les seves notes són
d’excel·lents i notables, la seva
assignatura preferida són les mates i és el
delegat de la classe. Pensa que de gran li
agradaria ser pilot d’avió. Gràcies al projecte Escoles Tàndem, el Concert de Nadal de
la seva escola va tenir lloc, per primera vegada, al Palau de la Música Catalana; un
concert que va ser dedicat a cançons d’arreu del món.
L’Aly va presentar el concert i va donar la benvinguda al públic. “Estava una mica
nerviós, però al final va sortir molt bé”, diu. Entre el públic hi havia la seva mare i
l’àvia, per això afirma que “ho intento fer el millor possible”. Els alumnes de la seva
classe van cantar una cançó tradicional de Bolívia, “de Cochabamba”, puntualitza,
acompanyada amb instruments de percussió Orff. Al seu curs, Anna Queralt imparteix
l’assignatura de música i l’Aly hi forma part del conjunt instrumental.
L’any passat, quan feia 5è (curs en què es fa cant coral a l’assignatura de música), “vam
venir al Palau a cantar amb més escoles”, explica l’Aly; era el Concert de Fi de Curs
de Clavé XXI, a la Sala de Concerts del Palau, en què es va interpretar la cantata
Història de Catalunya amb cançons d’Antoni Ros Marbà. Aquesta primera vegada al
Palau com a intèrpret “em va fer molta impressió. Allò tan gran [la Sala de Concerts del
Palau], amb tanta gent, tanta llum, tothom aplaudint... A l’assaig no va ser el mateix!”.
Amb la classe “també vam anar a cantar a una residència d’avis”, recorda.

