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Entrevista

Jaume Ilari, temps de tardor!

… “i creient que uns altres seixanta anys 

també veuran bellesa en els capvespres,

i el ball i la tenora des les festes

i la il·lusió i gesca dels infants...”

                                       Josep Mercader

Amb motiu de la jubilació del professor de Música
Jaume Ilari, els alumnes David Chic i l'Artur Miralles
van  decidir  fer-li  una  entrevista  a  mode
d'agraïment i de comiat. Ens van manifestar que
els  va  agradar  fer-la  i  que  el  professor  es  va
emocionar.

1. Quin dia fas els anys?

El  23  de  novembre,  vaig  néixer  la  nit  de  Santa
Cecilia que és la patrona de la Música.

2.Com et sents amb la imminent jubilació?

D'una banda content per la sorpera que m'han fet
els alumnes i professors però a la vegada amb una
sencació  estranya  pel  canvi  de  vida  que  se
m'acosta.

3. T'ho has passat bé en aquests 8 anys?

Sí, he treballat del que m'agradava fer.

4. T'agradaria seguir treballant?

Sí, però tenint més hores per mi.

5. Quins moments t'han emocionat més 

d'aquesta època?

Els  grups  de  tutoria  i  les  festes   de comiat  que
m'heu organitzat.

6. T'han agradat els alumnes que has tingut?

Sí, tot i que amb alguns ha estat més difícil.

7. Trobaràs a faltar  l'institut?

Sí,  tant  als  companys  com  als  alumnes.  Després
d'uns anys  de treballar  diàriament s'estableix una
relació que en trencar-se  crec que la  trobaré a
faltar.

8. Quins projectes tens ara?

Estudiar  anglès  i  col·laborar  voluntàriament  amb
entitats del poble i també voldria col·laborar amb
alguna activitat no activa a l'institut.

9. De petit t'esperaves ser professor?

Quan tenia 10 anys volia estudiar música i em van
preguntar: per què? i jo vaig respondre perquè volia
ser professor.

10.  T'han  agradat  les  instal·lacións  de  l'aula  de
música?

Sí, i les hem pogut ampliar amb un equip informàtic
perquè així hem pogut realitzar més activitats.

11. Què destacaries de la teva època de professor?

La bona connexió que he fet amb molts alumnes i
que sempre he intentat ajudar tant acadèmicament
com personalment.

David Chic i Artur Miralles  amb el Jaume  Ilari

Jaume, et desitgem que et vagi  bé en aquesta nova
època tan especial!


