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La música és 
una eina 
aglutinadora que 
permet el treball 
de diversos 
elements que 
sorgeixen a 
partir de la 
diversitat. 

PRESENTACIÓ 
 
L’Associació Musical La Lluna Blava va sorgir a finals de l'any 
1992 arran d'una demanda de la Fundació Serveis de Cultura 
Popular, adreçada al SCIC (Secretariat de Corals Infantils de 
Catalunya). La demanda consistia a fer arribar la música als 
casals i centres oberts de barris marginals de Catalunya i, 
més concretament, de Barcelona. Els contactes que havia 
tingut la Fundació amb alguns d'aquests centres evidenciaven 
una mancança de recursos musicals en les diferents activitats 
pedagògiques que s’hi portaven a terme.  
 
Al final del primer trimestre del curs 1992-93, un equip de cinc 
persones vinculades al món de la pedagogia musical vam 
començar a elaborar uns objectius generals per treballar amb 
els nens i les nenes del Casal dels Infants del Raval de 
Barcelona. La idea era participar en les activitats de ludoteca 
oferint sessions de música plantejades com a tallers. L’èxit 
d’aquesta primera experiència ens va animar a continuar el 
projecte en aquest centre i a ampliar-lo a dos centres més:    
el Centre Obert Joan Salvador Gavina, del barri del Raval de 
Barcelona, i l’Esplai Borinot, del barri de Sant Roc, a Bada-
lona.  
 
Més endavant ens vam adonar que si volíem una continuï tat 
en la utilització de recursos musicals dins dels plantejaments 
pedagògics dels centres, havíem d’implicar els educadors i 
monitors en el nostre projecte, i així va ser com els vam oferir 
la possibilitat de formar-se en aquest àmbit. D’aquesta 
manera el projecte va adquirir més sentit, perquè la nostra 
actuació tenia una durada limitada i desitjàvem que es 
mantingués una continuï tat quan nosaltres deixéssim els 
centres.  
 
Després de sis anys d’actuació ens sembla necessària una 
reflexió del que ha estat aquesta experiència. Trobar-nos amb 
una població multicultural va fer que haguéssim de desenvo-
lupar una sèrie de recursos i materials que no s’utilitzaven en 
l’ensenyament tradicional de la música. Aquest és el fet que 
trobem més interessant del nostre projecte, perquè ens hem 
adonat que aquest tipus de població amb què hem treballat 
es troba cada vegada més en altres llocs i àmbits de 
Catalunya, i que la música és una eina aglutinadora que 
permet el treball de diversos elements que sorgeixen a partir 
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permet el treball de diversos elements que sorgeixen a partir 
de la diversitat. 
 
Aprofitem aquest espai per agrair en primer lloc a la Fundació 
Serveis de Cultura Popular, i molt especialment a la Teresa 
Climent, el seu interès inicial per la música i per la tradició 
popular d’aquest país, així com el suport en tots els sentits 
que ens ha ofert durant aquests anys. Per altra banda, agraï m 
sincerament a tots els educadors, monitors, a l’equip peda-
gògic i als voluntaris del Casal dels Infants del Raval, del 
Centre Obert Joan Salvador Gavina i de l’Esplai Borinot 
l’interès, la motivació i la implicació en el nostre projecte, així 
com la seva voluntat d’ajuda. Sense ells, el que explicarem a 
continuació no hauria estat possible. 
 
En l’elaboració del projecte han participat: Isabel Amat, 
química; Marta Casas, antropòloga; Núria Casas, psicòloga; 
Cristina Cerdà, historiadora de l’art; Gemma Moliner, espe-
cialista de música; Anna Montells, historiadora de l’art; Anna 
Muntanyà, mestra de música i Anna Pujol, mestra de mú-
sica. 
 
El taller de percussió el van dur a terme Carlos Mañá, David 
Picó i Carlos Vega. 
 
Els col· laboradors en aquest projecte han estat els següents: 
des de la Fundació de Serveis de Cultura Popular: Teresa 
Climent; des del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya: 
Maria Dolors Bonal; des del Casal dels Infants del Raval: 
Rosa Balaguer, Enric Canet, Nando Carol, Olga Fontova, 
Vanessa Morell, Montse Teixidó, Montserrat Sandalinas, 
Núria Torras, Mercè Vicién, Núria Vilomara i els monitors, 
voluntaris i objectors que hi han treballat al llarg d’aquests 
anys; des del Centre Obert Joan Salvador Gavina: Mieria Albí, 
Marc Alòs, Cristina Aznar, Maria Bécares, Santi Bellido, 
Ramon Beringues, Toni Dieste, Martí Giménez, Carmen 
Gómez, Alicia Izquierdo, Maribel Juárez, Maria Jesús Mayor, 
Jesús Morer, Cristina Navarro, Pili Pascual, Anna Puig, 
Margarida Puigvert, Pep Roma, Enric Sevilla, Sandra Torras, 
Mariajo Triguero, Marc Vergés i els voluntaris i objectors que 
hi ha treballat al llarg d’aquests anys.  
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Quan els nois i 
noies canten, 
piquen un ritme, 
toquen un 
instrument o 
ballen se senten 
artistes per un 
moment, creen 
bellesa i sovint 
reben un 
reconeixement. 
 

 

 

 

 

1. LA MÚSICA COM A RECURS     
PEDAGÒGIC 

 
 
«Des de fa mil· lenis la música acompanya els esdeveniments 

feliços i desgraciats, des del naixement fins a la mort. 
Bressola els nens petits, glorifica Déu, consola, tranquil· litza, 
inquieta, anima. Porta els secrets íntims de la nostra ànima… 

És a dir, és molt més que un art ornamental per a gent 
benestant.» 

 
Roland de Candé, Introducción a la música. 

 

1.1. L’art 
Anna Montells 
 
La música és immaterial i, per aquest fet, s’ha convertit al llarg 
dels segles en la més espiritual i transcendental de les arts. 
Segons el cristianisme medieval, la matèria era símbol d’im-
puresa, s’acostava al diable, i la música servia per acostar-se 
a Déu i lloar-lo. A partir del Renaixement i fins avui, en la 
música hi ha un plaer estètic i intel· lectual. S'ha basat en els 
diferents criteris estètics de cada època. Ha servit per expres-
sar idees, conceptes, sentiments… i ha estat regida per unes 
normes de composició. Quan es canta una cançó o es toca o 
es balla, hi ha un plaer estètic que fa que ens agradi encara 
que l’hàgim sentit moltes vegades. Així, doncs, quan s’aprèn 
una cançó o una melodia, darrera l’esforç i a més de la 
diversió, si el resultat és bo i ha estat ben interpretada, s’obté 
una satisfacció. Els nois i noies també poden entendre el 
valor que té cada cançó, cada tema; l’esforç val la pena, 
perquè quan canten, piquen un ritme, toquen un instrument o 
ballen se senten artistes per un moment, creen bellesa i 
sovint reben un reconeixement. 
 
Durant els últims decennis d’aquest segle s’ha produï t un gran 
augment del consum a tots els nivells i això ha afectat també 
el camp de la música. Aquesta, gràcies als multimèdia i als 
avenços tecnològics, ha passat de ser accessible només per 
a unes minories a formar part de la quotidianitat de qualsevol 
persona. Tenim l’oportunitat d’escoltar tant la música compos-
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Tenim a mà 
músiques 
d’arreu del món  
i les podem 
integrar en la 
nostra, creant 
mestissatges 
musicals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta al llarg de la història, com la més moderna. De la mateixa 
manera, tenim a mà músiques d’arreu del món i les podem 
integrar en la nostra, creant mestissatges musicals que temps 
enrere haurien estat impensables. L’art en general ha passat 
a estar a l’abast de tothom, de manera que tenim un recurs 
molt valuós per treballar que ens permetrà aturar-nos a poten-
ciar una mica més la sensibilitat, la creativitat, l’autoestima i la 
intel· ligència dels nens i nenes d’avui.  
 

1.2. De l’art a l’home 
Núria Casas 
 
La música té per si mateixa uns efectes sobre les persones 
que s’han d’analitzar des de diferents punts de vista. 
 
A nivell fisiològic, la percepció es defineix com la via de 
contacte d’un organisme amb el seu medi ambient, els seus 
estats interns i la seva pròpia posició i moviments. És una 
activitat que es pot atribuir a tots els animals i és el mitjà 
d’adaptació a l’entorn per a la supervivència. Pel que fa a la 
percepció del so, aquesta passa per una sèrie d’etapes. 
 
En primer lloc, hi ha una sèrie d’elements que produeixen 
estímuls sonors i impressionen el nostre sistema sensorial. 
Aquestes impressions passen al sistema de percepció, que 
porta la informació al cervell (sistema nerviós), on es codifi-
quen les percepcions a partir de les quals es generen les 
respostes. 
 
Hi ha connexions entre la percepció del so i diferents respos-
tes biològiques. Diversos autors han investigat els efectes 
biològics del ritme i la música en l’ésser humà i d’aquests es-
tudis en podem extreure les següents conclusions: segons el 
ritme de la música, s’incrementa o disminueix l’energia mus-
cular; s’accelera la respiració; s’altera el pols i la pressió 
sanguínia; es redueix o retarda la fatiga; s’incrementa l’endu-
riment muscular, i augmenta l’activitat voluntària del subjecte, 
que pot provocar canvis en el metabolisme i la biosíntesi d’al-
guns processos enzimàtics. Pel que fa al sistema endocrí, un 
exemple de la relació entre un estímul sonor i una resposta 
generada per aquest sistema seria el fet que el plor d’un nadó 
desencadena una secreció làctica en la mare. 
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La percepció 
auditiva i la 
codificació dels 
sons són dos 
processos 
essencials per  
a l’aprenentatge 
del llenguatge  
en els infants. 
 
 
 
 
 
 
 
La música i la 
dansa serien 
intents humans 
inconscients per 
capturar 
experiències 
sensorials 
similars a les 
percebudes 
durant la vida 
prenatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La definició que la psicologia fa de les sensacions és que són 
els continguts de les percepcions. El so és una sensació que 
no existeix fora de nosaltres mateixos. Fora del nostre cervell, 
només hi ha ones i vibracions. La percepció auditiva i la codi-
ficació dels sons són dos processos essencials per a l’apre-
nentatge del llenguatge en els infants. Hi ha diferents factors 
que influeixen en la percepció: la memòria, l’atenció, la madu-
ració, els aprenentatges i la imaginació.  
 
A nivell psicològic, des del moment en què s’engendra un 
nou ésser, aquest es troba en contacte amb les pulsacions 
del cor de la mare i amb un gran nombre de sensacions 
vibratòries, de moviment i de so motivades pel cruixit de les 
parets uterines, els sorolls intestinals de la mare, la seva 
respiració, etc… A mesura que el fetus es desenvolupa, es va 
adonant de la importància d’aquest batec i de com és 
d’essencial per a la seva vida. La música i la dansa serien 
intents humans inconscients per capturar experiències 
sensorials similars a les percebudes durant la vida prenatal. 
Segons sembla, aquestes primeres experiències sensorials 
rítmiques se senten a la regió umbilical i vénen donades pel 
batec de l’artèria umbilical durant l’estada a l’úter. S’ha 
comprovat en nens amb deficiències psíquiques que la 
reproducció del ritme del batec del cor els relaxa molt i 
produeix regressions en el temps. També hi ha hagut expe-
riències en què algunes persones identificaven la regió 
umbilical com la part del cos on sentien la música i, en 
concret, el ritme. Les reaccions del nen davant del so són 
diferents de les que té davant d’altres estímuls: pot tancar els 
ulls per protegir-se d’un estímul visual, pot apartar una 
extremitat per protegir-se d’un estímul dolorós, però està molt 
més exposat als estímuls auditius. D’aquesta manera, el nen i 
l’adult en situacions especials tendeixen a percebre el so com 
una amenaça directa davant la qual reaccionen per reflex 
amb ansietat (espant). Però quan disminueix la tensió 
psicològica, s’experimenta plaer. Els sons caòtics pertorba-
dors del nadó es convertiran en significatius; si l’ambient és 
satisfactori, molts sons s’associen simbòlicament a esdeveni-
ments plaents. Posteriorment, el silenci es viurà com una 
cosa angoixant, ja que implicarà soledat. La música com a 
experiència en grup pal· lia aquesta por a la soledat i repre-
senta una defensa en situacions de por i tristesa: xiulem en la 
foscor, cantem un himne quan ens sentim abatuts, etc. 
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La utilització de 
la música com a 
eina terapèutica 
és gairebé tan 
antiga com la 
música mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i que 
consideràvem la 
música prin-
cipalment com a 
recurs 
pedagògic, 
també vam tenir 
en compte la 
seva vessant 
terapèutica. 
 
 
 

La utilització de la música com a eina terapèutica és gairebé 
tan antiga com la música mateixa. Per a l’home primitiu, el so 
era un mitjà de comunicació amb i des de l’infinit. En les civi-
litzacions totèmiques existeix la creença que cadascun dels 
esperits que habita el món posseeix el seu propi so específic i 
individual. Els primers documents on es fa referència a la in-
fluència de la música sobre el cos humà són els papirs 
mèdics egipcis, que daten aproximadament de l’any 1500 aC. 
Els grecs van aplicar de forma sistemàtica la música com a 
mitjà curatiu i preventiu (Plató i Aristòtil). A partir de la Segona 
Guerra Mundial, la música es va començar a utilitzar als hos-
pitals i va donar resultats significatius en el canvi d’actitud dels 
pacients i en una recuperació més ràpida. 
 
Diversos autors coincideixen a afirmar que el primer text on 
es parla de musicoteràpia és el de David i el rei Saül: «Quan 
el mal esperit de Déu s’apoderava de Saül, David prenia 
l’arpa, la tocava i Saül es calmava i es trobava millor, i 
l’esperit dolent s’allunyava d’ell.»1  
 
Actualment, s’entén la musicoteràpia com una especialitat 
orientada a l’obertura dels canals de comunicació mitjançant 
el so, la música, el gest, el moviment i el silenci en un context 
no verbal de la teràpia, situant aquestes tècniques en relació 
amb el context verbal. A la majoria dels paï sos s’utilitza com a 
tractament complementari especialitzat en trastorns com l’au-
tisme, la psicosi, el tartamudeig, els trastorns del llenguatge i 
l’aprenentatge, les demències, les alteracions psicomotrius i 
sensorials, i totes les patologies relacionades amb la comu-
nicació. 
 
En el nostre cas, tot i que consideràvem la música principal-
ment com a recurs pedagògic, també vam tenir en compte la  
seva vessant terapèutica en veure que, com a mitjà de comu-
nicació i expressió, permet alliberar tensions i sentiments, 
expressar emocions, moure’s, desinhibir-se, relaxar-se… 
Com a activitat social, permet el desenvolupament personal 
reforçant aspectes com l’autoestima, les relacions inter-
personals i les habilitats socials. I com a mitjà d’evasió, per-
met desconnectar-se momentàniament de les preocupacions i 
restablir l’equilibri. 
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La música, igual 
que les llengües, 
és l’expressió 
dels valors, dels 
conceptes i de 
les idees que 
formen una 
cultura 
determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. De l’home a la cultura 
Marta Casas 
 
La música, com qualsevol altre fruit d’un acte de creació hu-
mana, té una important dimensió cultural. Tant si analitzem la 
música popular i tradicional de qualsevol zona com si parlem 
de la creació d’un compositor, mai no podem entendre-la in-
dependentment d’una cultura. Considerant la música com a 
llenguatge no verbal, té les mateixes característiques que 
qualsevol altre llenguatge: no és només un mitjà de comuni-
cació i d’expressió, és també (i sobretot) el reflex i el resultat 
d’una determinada manera d’entendre les coses, d’una deter-
minada cosmovisió. La música, igual que les llengües, és 
l’expressió dels valors, dels conceptes i de les idees que for-
men una cultura determinada. 
 
Tenint en compte aquesta dimensió cultural de la música, no 
és difícil entendre la seva gran importància en els processos 
identitaris. Cada individu i cada grup construeix la seva identi-
tat a través d’elements que són el reflex d’una determinada 
cosmovisió. Dins d’aquests processos, la música i la dansa 
poden arribar a ser factors bàsics.  
 
En aquests processos de creació de la identitat, tant individual 
com grupal, és bàsica la definició per contraposició amb 
l’altre; i en els processos de reconeixement mutu de nosaltres 
i els altres, apareixen els prejudicis. Els prejudicis socials són 
aquells que es tradueixen en determinades actituds que es di-
rigeixen contra grups sencers, i la concepció d’aquests grups 
es forma a partir d’estereotips. La modificació d’aquests pre-
judicis només és possible a través de l’assimilació amb el 
grup estrany per mitjà de la col· laboració en condicions d’i-
gualtat o, en el cas dels infants, la teràpia del joc o activitats 
lúdiques.  
 
Per tant, la música és un recurs molt interessant a l’hora de 
treballar una qüestió bàsica que va adquirint cada vegada 
més importància: el contacte i l’intercanvi entre les diferents 
cultures, la interculturalitat. Cada vegada més, trobem a la 
nostra societat una multiplicitat de cultures amb la qual hem 
de conviure; i, moltes vegades, aquesta convivència i el des-
coneixement d’aquestes cultures provoquen friccions i con-
flictes. 
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Creiem que la 
música és un 
recurs 
especialment 
interessant a 
l’hora de parlar 
de diferents 
cultures, perquè 
ens hi acosta 
d’una manera 
vivencial, 
directa, sensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’art constitueix 
una via 
important per a 
l’adquisició de 
les capacitats 
que permeten 
comprendre el 
món exterior, i 
comunicar-se 
amb aquest món.
 
 
 

 
Ja fa anys que es veu clara la necessitat de treballar sobre 
aquest tema des d’una perspectiva de pedagogia intercultural. 
Creiem que la música és un recurs especialment interessant 
a l’hora de parlar de diferents cultures, perquè ens hi acosta 
d’una manera vivencial, directa, sensible. Quan escoltem una 
música, cantem una cançó o ballem una dansa sense parar-
nos a pensar d’on és, simplement gaudint del plaer d’escoltar, 
de cantar o de ballar, tenim una vivència positiva i ens allu-
nyem dels prejudicis; perquè els prejudicis responen a un 
raonament, no a un sentiment. A partir del primer contacte 
amb una música que ens agrada o ens atreu, ens serà molt 
més fàcil acostar-nos a la cultura de la qual ens parla i evitar 
així actituds negatives. 
 
 

1.4. De la cultura a l’aprenentatge 
Cristina Cerdà 
  
Aquest segle ha estat el dels grans avenços en el terreny de 
la pedagogia i la psicologia en totes les seves branques. En el 
camp de l’educació cal destacar com la preocupació del pe-
dagog s’ha centrat en la persona com a individu i en les capa-
citats que li permeten desenvolupar-se en el món que l’envol-
ta: un individu que s’ha de desenvolupar, potenciant-se ell 
mateix i creant-se ell mateix.  
 
Així doncs, és important el desenvolupament de les capacitats 
expressives de l’individu. Aquest aspecte suposa, per una 
banda, potenciar la seva percepció del món exterior i la seva 
capacitat de comprensió d’aquest món i, per l’altra, les seves 
capacitats creatives i de comunicació amb el món. En aquest 
sentit, s’ha donat importància a àrees del coneixement que 
havien estat molt oblidades, com la relacionada amb les arts. 
L’art constitueix una via important per a l’adquisició de les ca-
pacitats que permeten comprendre el món exterior i comuni-
car-s’hi així com una important via de canalització d’aptituds, 
d’alliberament i trobada amb un mateix que afavoreixen el 
desenvolupament harmònic dels infants en la seva totalitat 
psicofísica. 
 
Entre les arts, la música ha viscut aquests últims decennis el 
desenvolupament de diversos mètodes pedagògics.2 La ma-
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L’aprenentatge 
de la música  
és interessant 
com a recurs 
pedagògic i 
especialment  
en un context  
de mancances 
afectives i de 
recursos 
humans. 
 
 
 
 
 
 

jor part dels seus creadors han estat i són músics i psico-
pedagogs. Hi ha dos moments o èpoques clarament definides 
en la pedagogia musical: una primera època de descobriment 
i revolució, i una segona època, a partir dels anys 60, de revi-
sió i actualització dels mètodes. Des de Zoltán Kodály, Émile 
Jacques Dalcroze, Maurice Martenot, Edward Willems pas-
sant per Carl Orff i fins a l’actual treball del canadenc Murray 
Schafer, la preocupació d’aquests mètodes s’ha centrat tant 
en l’adquisició de les capacitats per desenvolupar les activi-
tats musicals com en l’individu mateix. 
 
Aquests mètodes, que impliquen processos d’aprenentatge 
diferents i donen més o menys importància a aspectes dife-
rents de la música, tenen uns objectius comuns: 

• Democratització del fet musical. Posar la música a l’abast 
de tothom, integrant-la en els programes educatius generals. 

• Preocupació pel desenvolupament integral dels infants. 
• Desenvolupament del sentit musical (o pensament musi-

cal). Aquest sentit és implícit en l’home, però necessita unes 
capacitats per desenvolupar-se en totes les seves possibili-
tats, capacitats que requereixen molta atenció des del mateix 
moment del naixement de l’infant. L’aprenentatge del llenguat-
ge específic de la música es desenvoluparà progressivament 
quan l’infant vagi adquirint els coneixements a nivell sensorial 
necessaris per comprendre i viure el fet musical. 

• Potenciació de la creativitat. L’infant ha d’aprendre a 
manipular el so com un material d’aquesta forma d’art. 

• Aprenentatge des de les primeres edats. 
• Ús del repertori popular com a element de la cultura en la 

qual es desenvolupa l’individu. 
Les capacitats que es potencien en l’aprenentatge de la mú-
sica són de tipus intel· lectual (llenguatge, conceptes matemà-
tics…), sensorial (oï da, sentit rítmic…), de desenvolupament 
personal (memòria, capacitat de concentració…) i de relació 
social (sentit de comunitat i habilitats socials en general). Per 
això és interessant com a recurs pedagògic i especialment en 
un context de mancances afectives i de recursos humans. 
 
En aquest context social, la música serveix per al treball de 
les mancances en: 

• Capacitats afectives. La música és un recurs que crea in-
teressos i ajuda en el desenvolupament d’un sentit positiu da-
vant la vida. Reforça l’individu potenciant la seva  autoestima. 
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• Capacitats de desenvolupament personal. La música exi-
geix atenció, concentració, memòria, sensibilitat…, capacitats 
bàsiques per a qualsevol aprenentatge. 

• Capacitats socials. La música implica la relació interper-
sonal i uns hàbits de comportament bàsics en la societat en 
què vivim. 

• Capacitats intel· lectives. La música exigeix una alta 
activitat intel· lectual, que intervé en el procés que va des de 
la simple percepció del fet musical a través dels sentits, fins 
a la capacitat de l’individu de crear un fet musical (cantant 
una cançó, per exemple). 
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El Barri del Raval 
ha estat pol 
d’atracció 
d’immigració de 
tota mena i s’ha 
convertit en un 
dels barris amb 
la problemàtica 
social més 
aguda de 
Barcelona.  
 
 
 
 
 
El Casal dels 
Infants del Raval 
es va constituir 
el gener de 1983. 
 
 
 
 
 
 
 

2. CONTEXT SOCIAL. CENTRES ON HEM 
ACTUAT 

 
Tot i que, en principi, no centràvem el nostre projecte en un 
barri o població concrets i que durant un any vam intervenir   
al barri de Sant Roc de Badalona, en realitat el nostre projecte 
s’ha dut a terme al barri del Raval de Barcelona, que presenta 
unes característiques molt concretes. 
 
El barri del Raval de Barcelona està situat fora del segon 
recinte emmurallat de la ciutat, entre la Rambla, el carrer 
Pelai, les rondes de Sant Antoni i Sant Pau, el Paral· lel i el 
Passeig Colom. És conegut també com a Districte Cinquè, tot 
i que en l’actualitat pertany al districte I de Ciutat Vella. Són 
característiques d’aquest barri l’alta densitat d’ocupació del 
sòl i dels habitatges, normalment amb equipaments deficients. 
En l’actualitat, s’hi està portant a terme un important pla 
urbanístic i de millora de l’habitatge. 
 
Ha estat un pol d’atracció d’immigració de tota mena i s’ha 
convertit en un dels barris amb la problemàtica social més 
aguda de Barcelona. Tot i això, el Raval encara manté allò 
que molts barris de la nostra ciutat ja han perdut: una gran 
vitalitat i una riquesa social, cultural i humana que provenen 
sobretot del contacte constant i la convivència de cultures 
diferents.  
 
 

2.1. Casal dels Infants del Raval 
 
El Casal dels Infants del Raval es va constituir el gener de 
1983 com a associació «sociocultural-recreativa-no lucrativa», 
no governamental i sense adscripció política ni religiosa, per 
la defensa activa dels drets dels infants. 
 
La seva seu principal està situada al carrer Junta de Comerç 
16, a la zona sud del barri. És una entitat que posa en 
funcionament diferents programes socioeducatius per atendre 
nens, nenes, joves i les seves famílies, que majoritàriament i 
preferentment són del barri. Actualment els programes que 
estan en funcionament són el Casal Obert, el Casal de Temps 
de Lleure, l’Espai de trobada familiar, l’Aula Taller i el Casal 
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El Casal de 
Temps de Lleure 
és un programa 
que utilitza totes 
les potencialitats 
del temps de 
lleure per fer 
prevenció en un 
barri on una part 
important de la 
població pateix 
carències a 
nivell econòmic, 
social i cultural. 
 
 

de Lleure, l’Espai de trobada familiar, l’Aula Taller i el Casal 
Jove. 
 
L’equip humà del Casal està format bàsicament per volunta-
ris. També hi col· laboren objectors de consciència i personal 
contractat. Es finança sobre la base d’acords i convenis 
signats amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, subvencions rebudes per activitats concretes i, 
sobretot, donacions de particulars, fundacions, empreses i 
entitats privades. 
 
El Casal dels Infants del Raval és un servei que té com a 
objectiu general facilitar als infants i joves del barri l’esbarjo, 
l’educació, la cultura, la formació laboral, l’esport i altres con-
dicions de vida recollides a la Declaració Universal dels Drets 
dels Infants, que sovint no s’acompleixen. 
 
En aquest sentit, el Casal promou l’educació dels infants, es-
pecialment dels qui tenen problemes socials, a fi d’evitar la 
seva explotació, marginació i abandó, i perquè assoleixin una 
promoció humana, social, laboral i cultural, potenciant el seu 
esforç personal. L’àmbit específic del treball educatiu és el 
barri del Raval: aquest ha de ser el marc de referència més 
immediat dels infants per a la seva integració. El barri entès 
no només físicament sinó com el conjunt de relacions veï nals 
que el defineixen, en un context sociocultural i de classe de-
terminat. 
 
El Casal de Temps de Lleure és un programa que utilitza 
totes les potencialitats del temps de lleure per fer prevenció 
en un barri on una part important de la població pateix carèn-
cies a nivell econòmic, social i cultural. Es vol oferir una alter-
nativa al carrer, enriquidora, creativa, social i cultural, que es 
basi en el protagonisme dels infants i en la seva participació 
en el projecte com a forma d’aprenentatge de vida social i 
ciutadana, crítica i responsable. Aquest programa té uns 
objectius educatius generals, que cada grup d’edat concreta 
en uns objectius específics. Els objectius generals són: 

• Assolir l’autonomia personal. 
• Descobrir el treball en equip. 
• Integrar-se al país. 
• Respectar l’equilibri natural. 
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El Centre Obert 
Joan Salvador 
Gavina va iniciar 
les seves 
activitats l’any 
1979 amb la 
finalitat de 
treballar a favor 
dels infants del 
barri i les seves 
famílies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els usuaris del programa són nens i nenes de 3 fins a 18 
anys. Hi tenen preferència d’accés els usuaris del programa 
Casal Obert. La capacitat del servei és de 160 nens i nenes 
com a màxim cada dia, però al llarg de l’any s’atenen molts 
més infants. Aquesta capacitat permet posar a l’abast d’un 
grup molt més nombrós els serveis d’aquest programa, ja que 
amb l’objectiu de facilitar i treballar la vinculació del nen amb 
la família s’estableixen torns rotatoris entre els infants que vé-
nen a les activitats i, si no ho necessiten, no vénen cada dia. 
Al llarg del curs, doncs, està previst atendre uns 250 nens. En 
el nostre projecte hi van participar els grups del Casal de 
Temps de Lleure: casalet (de 3 a 5 anys), petits (de 6 a 9 
anys), mitjans (de 10 a 12 anys), grans (de 13 a 14 anys) i 
joves (a partir de 15 anys).3 
 
 

2.2. Centre Obert Joan Salvador Gavina  
 
La Fundació Canònica Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina es va fer realitat l’any 1978 i tenia per objecte contri-
buir a la promoció, formació i inserció humana i cultural dels 
infants i les famílies, preferentment del barri del Raval de 
Barcelona, en situació d’alta pobresa i marginació. El Centre 
Obert Joan Salvador Gavina va iniciar les seves activitats 
l’any 1979 amb la finalitat de treballar a favor dels infants del 
barri i les seves famílies. 
 
En els primers anys del projecte, les activitats que va 
desenvolupar el centre se centraven a dur a terme activitats 
lúdiques i de reforç escolar amb personal exclusivament vo-
luntari. L’any 1982 es va ampliar la capacitat del centre, es 
van produir millores econòmiques i es va oferir un servei per 
cobrir les necessitats bàsiques de la població. Amb el pas 
dels anys, sempre procurant millorar i ampliar les activitats i 
serveis, el centre va realitzar diversos canvis pel que fa a la 
infraestructura i al treball pedagògic. L’any 1992 es va signar 
el primer conveni amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància (DGAI) i el nombre d’infants que accedia al centre va 
augmentar fins a un centenar, i es va ampliar el personal amb 
educadors professionals que feien de referents per a cada 
grup i eren els responsables de la programació de les acti-
vitats de lleure, reforç escolar i seguiment del treball educatiu 
global. 
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Bona part dels 
nens i nenes que 
assisteixen al 
centre són 
immigrants de 
diverses 
procedències 
(magribins, 
pakistanesos, 
filipins, 
brasilers…) i 
altres són  
d’ètnia gitana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de l’any 1994 s’han produï t canvis importants com 
l’estructuració del treball mitjançant programes educatius i 
l’ampliació de la franja d’edat dels nois i noies que assisteixen 
al centre, oferint un recurs als joves de 16 a 18 anys. 
 
Actualment, el Centre Obert Joan Salvador Gavina és un cen-
tre d’acció educativa per a infants i adolescents de 4 a 18 
anys en situació de risc social al barri del Raval de Barcelona 
a causa de la situació de pobresa i marginació que pateixen 
les seves famílies. El seu principi bàsic és la defensa dels 
drets dels infants amb els quals treballa, i els seus objectius 
són: 

• Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el des-
envolupament de la personalitat del menor. 

• Afavorir la socialització i la integració social dels menors i 
les seves famílies. 

• Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de 
risc. 
Tots els nens i nenes que assisteixen al centre pertanyen al 
barri del Raval de Barcelona. Les seves famílies tenen un 
nivell socioeconòmic i cultural baix o mig-baix. Bona part són 
immigrants de diverses procedències (magribins, pakistane-
sos, filipins, brasilers…) i altres són d’ètnia gitana. En totes les 
famílies també es donen, en menor o major grau, alguna o 
diverses problemàtiques que fan que els infants es trobin en 
una situació de risc social important. Així, trobem que hi ha 
nuclis familiars inestables, famílies monoparentals, analfabe-
tisme funcional, poca qualificació laboral, dificultat per accedir 
al món del treball o atur crònic, mancances respecte a les ha-
bilitats socials més bàsiques, problemàtiques judicials, toxico-
manies diverses, etc. 
 
La Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina va néixer a 
partir d’una concepció cristiana de la justícia social i l’estat del 
benestar, i aquesta concepció és la que segueix guiant la 
seva actuació des del respecte a la diversitat. Pel que fa a la 
línia pedagògica, el corrent central que guia tota l’acció del 
centre és la Pedagogia Humanista Cristiana, teoria que 
parteix del concepte de desenvolupament integral de la 
persona. De tota manera, en la seva pràctica diària utilitzen 
elements d’altres teories pedagògiques. 
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El Centre Obert té diferents programes d’actuació: salut i hi-
giene, seguiment escolar, formació prelaboral i d’autonomia 
personal, habilitats socials i llenguatge i educació en el lleure. 
Aquest darrer àmbit, on nosaltres hem intervingut, té l’objectiu 
d’afavorir el desenvolupament integral de la personalitat del 
menor mitjançant activitats de lleure. 
 
Com en el Casal dels Infants del Raval, els usuaris del 
programa d’educació en el lleure també estaven repartits en 
grups segons la seva edat. En aquest centre hi havia una 
doble classificació en la qual diferents grups constituï en grups 
d’edat més amplis, coordinats per un educador-coordinador: 
El grup de petits estava format per tres grups d’infants de 4 a 
5 anys, 6 a 7 anys i 8 a 9 anys respectivament; el grup de 
mitjans estava format per un grup d’infants de 10 a 11anys i 
per un d’11 a 12 anys; i el grup de grans el formaven un grup 
d’infants de 13 anys i un de 14 anys. Després d'haver 
començat la nostra actuació en aquest centre, va aparèixer un 
altre grup de grans format per nois i noies a partir de 15 
anys.4 
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El plantejament 
de les activitats 
de música i el 
funcionament i 
dinàmica de les 
sessions no eren 
els mateixos en 
tots els grups i 
depenia de 
diversos factors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats  
han estat molt 
diversos i, 
creiem, molt 
adaptats a cada 
grup en concret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS. 
LES SESSIONS DE MÚSICA. 
 
El plantejament de les activitats de música i el funcionament i 
dinàmica de les sessions no eren els mateixos en tots els 
grups i depenia de diversos factors. En primer lloc, l’edat era 
un criteri decisiu a l’hora d’organitzar i programar les sessions 
de música, tant a nivell d’horari com d’espai, dinàmica, etc. 
Un altre aspecte decisiu eren les característiques particu-
lars de cada grup: aquest era un aspecte bàsic, que teníem 
molt en compte i en el qual jugava un paper clau l’educador 
del grup, que era qui ens orientava en la nostra tasca. D’altra 
banda, també hi influï a l’equip d’educadors i monitors de 
cada grup: el nombre i característiques dels voluntaris i la 
formació, personalitat i disponibilitat de cada educador en el 
moment de programar les sessions d’una manera o una altra. 
Un altre factor important era l’horari o calendari d’activitats 
de cada grup: hi havia grups amb més disponibilitat per 
treballar una hora setmanal i altres grups amb els quals era 
molt més difícil aconseguir-ho. De totes maneres, fàcilment es 
podia fer una estona de música diàriament (un quart d’hora o 
vint minuts). 
 
Al llarg dels anys de desenvolupament del nostre projecte, 
vam intentar adequar-nos a tots aquests elements que, d’una 
manera o altra, intervenien en el plantejament de les activitats 
de música. Per aquest motiu, els resultats han estat molt 
diversos i, creiem, molt adaptats a cada grup en concret. 
 
De tota manera, partíem d’alguns punts fonamentals que ha-
vien de vertebrar la dinàmica de les activitats musicals: 

• En primer lloc, eren activitats fonamentalment grupals, 
en les quals prevalien les dinàmiques de grup. 

• Ens interessava molt treballar alguns hàbits relacionats 
amb l’activitat com l’entrada i la sortida (és a dir, distingir molt 
clarament quan estàvem en l’activitat de música i quan no), la 
postura corporal, el respecte dels torns de paraula, la com-
prensió i el respecte al gest del director,5 etc. 

• Intentàvem que l’activitat musical fos una activitat com-
pleta, és a dir, que estigués formada per diverses activitats 
que seguissin la corba d’atenció dels nens i els motivessin. 
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Les primeres 
activitats que 
vam fer seguien 
un esquema 
similar en tots 
els grups i es 
basaven en la 
idea d’una 
sessió llarga  
de música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguint aquestes premisses, les primeres activitats que vam 
fer seguien un esquema similar en tots els grups i es basaven 
en la idea d’una sessió llarga de música. La durada era de 30 
o 35 minuts fins a 1 h., depenent sobretot de l’edat dels nens i 
nenes. Cal aclarir, però, que amb alguns grups d’infants fèiem 
una hora sencera, evidentment, adaptant les activitats al 
temps. L’esquema d’aquestes sessions era el següent: 

• Entrada i rotllana: sobretot en els grups dels més pe-
tits, ens interessava molt donar pautes clares per a l’adqui-
sició d’hàbits de funcionament de l’activitat. Normalment, 
fèiem música en un espai fix diferent dels espais on es feien 
altres activitats. En molts casos, per anar-hi (encara que fos al 
costat mateix) fèiem files. Quan arribàvem a l’espai de músi-
ca, ens assèiem en rotllana, sovint a terra (sobre una moque-
ta o una estora) amb les cames encreuades, que sempre era 
molt millor que seure en cadires massa grans o massa petites 
per als nens. Insistíem en una postura correcta per cantar, 
amb l’esquena ben recta, que havíem de mantenir durant tota 
l’estona (cosa que sovint ens era força difícil, perquè per als 
adults no és una postura gens còmoda i normalment se’ns 
adormen les cames).  

• Activitat inicial: solia ser una cançó per saludar (la 
cançó Hola, digues com estàs6 ens va servir durant molt 
temps per fer-ho, amb molt èxit entre els més petits). En els 
grups de nens i nenes més grans, podia ser un altre tipus 
d’activitat, que a ells els semblés atractiva i que no presentés 
gaire dificultat. Aquesta activitat ens servia com a pauta d’inici 
abans de començar l’activitat més interessant. 

• Activitat/s central/s: una vegada iniciada l’activitat, 
quan l’atenció dels nens i nenes era més elevada, fèiem les 
activitats que requerien més esforç o que plantejaven un tre-
ball més intens. En el cas dels més petits, podien ser un parell 
d’activitats curtes, tenint sempre en compte la necessitat de 
canviar sovint d’activitat per mantenir el seu interès. En grups 
de més edat solia ser una sola activitat, a la qual podíem 
dedicar aproximadament d’un quart d’hora a vint-i-cinc minuts. 
Aquestes activitats podien ser, en la majoria de casos, 
l’aprenentatge d’una cançó, d’una dansa o la realització d’una 
audició. En els tres casos hi havia una primera fase de 
motivació en la qual, a partir d’una història, una llegenda, un 
conte, un objecte… introduíem el tema, augmentant la 
curiositat dels infants per allò que anàvem a fer. Un cop feta 
aquesta introducció, que a vegades anava lligada a temes 
que estava treballant el grup (tardor, Carnestoltes, drets dels 

aprenentat-
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infants, multiculturalitat, ecologia…), iniciàvem l’aprenentat-
ge, treballant sempre d’una forma com més dinàmica millor 
diferents tècniques d’imitació. Aquest aprenentatge requeria 
una atenció visual i auditiva constant per part dels infants: 
havien d’interpretar i seguir les consignes gestuals, i discrimi-
nar auditivament les indicacions melòdiques i rítmiques per 
poder-les reproduir. Aquestes activitats es treballaven grupal-
ment i s’intentava que els nens reconeguessin el valor d’a-
quest treball en grup en el resultat que s’obtenia cantant una 
cançó, escoltant una peça o ballant, i en els reforços positius 
que rebien per part nostra. 

• Activitat de moviment: després de l’activitat central, 
normalment plantejàvem activitats de moviment per fer més 
dinàmica la sessió i per desentumir-nos una mica. En aques-
tes activitats solíem treballar aspectes psicomotrius a través 
de danses o jocs musicals. Podien ser grupals: danses,     
jocs de discriminació auditiva (El rei del silenci), d’imitació (El 
director d’orquestra), de seguiment de consignes (El joc de 
les cadires),7 jocs tradicionals (Els esclops d’en Pau, La galli-
na ponicana),8 etc., però sovint eren activitats menys dirigi-
des, que donaven cabuda a una expressió individual, com 
Les cançons a la carta (activitat en la qual cada nen o nena 
tria una cançó que canta sol davant la resta del grup, que, en 
acabar, l’aplaudeix), activitats de moviment lliure o d’expres-
sió. 

• Activitat de repàs: sovint, a part de l’activitat de movi-
ment o en comptes d’aquesta, fèiem una activitat de repàs 
d’alguna de les activitats treballades com a centrals en dies 
anteriors. Aquest també era un espai de recordatori del reper-
tori que havíem anat elaborant amb cada grup. En aquest ma-
teix sentit, a vegades fèiem activitats de reconèixer cançons 
que havíem treballat anteriorment tocant la melodia amb una 
flauta o taral· lejant-la sense la lletra. 

• Activitat final: aquesta també era una activitat per 
pautar, en aquest cas, el final de la sessió. Normalment eren 
activitats per dir adéu (Les cançons s’han acabat,9 Adéu-
siau). Si estàvem drets, tornàvem a seure en rotllana per 
preparar la sortida. 

• Sortida: després de l’activitat final, en alguns grups 
(sobretot dels més grans), fèiem una petita valoració conjunta 
de la sessió. En d’altres no ho fèiem i simplement ens aixecà-
vem ordenadament i sortíem o fèiem files per passar a la 
següent activitat, normalment en un altre espai. 
 



finestra oberta / 11 
 
 
 

24 

Partint d’aquest 
esquema  
inicial bàsic,  
vam variar i vam 
fer totes les 
combinacions 
possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partint d’aquest esquema inicial bàsic, vam variar i vam fer 
totes les combinacions possibles. En alguns grups, aviat vam 
veure l’interès de trencar aquest esquema rígid i dirigit per 
passar a activitats més lliures i més lligades a altres, perquè si 
bé la sessió de música podia funcionar, estava massa des-
lligada de la resta d’activitats del grup i era molt difícil la parti-
cipació dels equips en la seva programació i realització. Així, 
de mica en mica, es va anar diluint aquest esquema fins a 
arribar a la programació d’activitats de música juntament amb 
altres activitats seguint un mateix centre d’interès o motivació, 
o a la programació d’activitats conjuntes de música i plàstica, 
música i reforç escolar, música i habilitats socials, etc.10 
Aquesta va ser l’evolució més freqüent en els grups d’edat 
intermèdia i, fins i tot, en alguns grups de petits. 
 
Pel què fa als grups dels grans, de seguida ens vam adonar 
que aquest esquema no els servia perquè era massa rígid, 
massa dirigit i perquè, a més, els joves consideraven les 
activitats (especialment la cançó) de nens petits. Per tant, en 
aquests grups és on vam abandonar més aviat aquest esque-
ma per plantejar tallers d’instruments (guitarra i percussió), tot 
i que més endavant vam intentar tornar a introduir altres tipus 
d’activitats musicals organitzades esporàdicament i d’una ma-
nera molt participativa i totalment voluntària. Tot i que aquests 
tipus d’activitats no es van establir sistemàticament dins la 
programació dels grups, sí que es van programar esporàdica-
ment, lligades a interessos molt concrets i amb objectius a 
curt termini, i van tenir força èxit entre els joves. 
 
En els grups dels més petits és on es va mantenir durant més 
temps aquest esquema, perquè són els grups on és més 
important treballar de forma dirigida i donant aquestes pautes 
per a la dinàmica grupal. De tota manera, en alguns grups es 
va veure que una sessió setmanal és massa distanciada en el 
temps i que els nens no recorden què s’ha fet d’una setmana 
a l’altra, i es va optar per fer petites sessions de música al 
llarg de la setmana, desmembrant la idea inicial de la sessió 
llarga. Així, com a exemple d’aquest nou plantejament, un dia 
faríem l’activitat central, l’endemà la de moviment, el següent 
continuaríem amb la central i l’endemà faríem una activitat de 
repàs del que havíem anat treballant al llarg del mes. Evident-
ment, en aquest nou plantejament perdríem alguns elements 
del treball de la dinàmica de la sessió llarga, però podíem 
mantenir les activitats d’inici i final, la rotllana i, en general, tot 
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Els tallers de 
guitarra i 
percussió han 
utilitzat 
plantejaments 
metodològics 
més específics. 

el que treballàvem en les activitats i, a més, solucionaríem el 
problema d’espai temporal i l’activitat esdevindria més dinà-
mica i amb més continuï tat. 
 
Els tallers de guitarra i percussió han utilitzat plantejaments 
metodològics més específics, que detallem en l’apartat cor-
responent del capítol següent. 
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Vam veure la 
necessitat 
d’implicar-hi els 
educadors i 
monitors que 
treballaven als 
centres de 
manera que, de 
mica en mica, 
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qui portessin a 
terme la nostra 
tasca, per poder 
donar continuï tat 
al recurs un cop 
no hi fóssim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SIS ANYS D’ACTUACIÓ 
 
El nostre projecte d’introducció de la música com a recurs pe-
dagògic als casals i centres oberts de barris marginals ha du-
rat sis anys i ha passat per diferents etapes. Primer, vam ofe-
rir tallers de música per als diferents grups d’edat organitzats 
en sessions setmanals d’entre 30 minuts i una hora. A mesu-
ra que passava el temps, ens vam adonar que el que volíem 
(tant nosaltres, com la Fundació, com els centres) no era una 
activitat aï llada de la resta d’activitats de la ludoteca, sinó un 
recurs més per gaudir del lleure. Al mateix temps vam veure 
la necessitat d’implicar-hi els educadors i monitors que treba-
llaven als centres de manera que, de mica en mica, fossin ells 
els qui portessin a terme la nostra tasca, per poder donar 
continuï tat al recurs un cop no hi fóssim. D’una etapa de 
treball conjunt en la qual els vam oferir una molt breu formació 
pel que fa a metodologia en l’ensenyament de la música, vam 
passar a fer les programacions conjuntament i a intentar obrir 
l’activitat, de manera que ja no fos una sessió aï llada enmig 
de tot allò que s’anava treballant durant la setmana, sinó que 
la desglossàvem i la deixàvem entrar en molts altres àmbits. 
Aquest treball va ser diferent per a cada grup d’edat. Mentre 
que amb els grups dels més petits era molt fàcil cantar cada 
dia o fer una dansa, amb els més grans havíem de pensar 
altres fórmules que els poguessin interessar. Exemples en 
són un racó de música, en un dels centres, on els nois i noies 
podien asseure’s i escoltar cassets que ells mateixos havien 
portat, o la possibilitat d’escoltar música de fons tot fent el 
reforç escolar, o bé preparar l’actuació d’una cançó de moda. 
 
A poc a poc, la nostra presència es va fer menys necessària, 
perquè cada educador havia adquirit la seva dinàmica i havia 
aprofitat el recurs segons les seves necessitats, interessos i 
motivacions, de manera que quedava un treball d’assessora-
ment i seguiment d’allò que anava apareixent. Des del co-
mençament havíem anat recopilant el material que anàvem 
utilitzant i va ser en aquest moment quan el vam convertir en 
un arxiu, accessible per als educadors, monitors i voluntaris, 
que podien utilitzar-lo sempre que els fes falta. Al mateix 
temps, nosaltres teníem reunions periòdiques amb ells, on els 
oferíem nous recursos que se’ns anaven acudint. Aquesta va 
ser l’última part de la nostra tasca com a Lluna Blava, que 
acabem ara, amb la reflexió d’aquests sis anys de treball. 
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Després de 
diverses 
reunions es va 
decidir 
que es realitzaria 
una experiència 
pilot al Casal 
dels Infants 
del Raval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuació presentem d’una manera tan clara i breu com 
ens és possible allò que vam anar treballant, parlant, veient i 
variant en cadascuna de les etapes del projecte. En definim 
tres i, tot i que mai ho vam plantejar d’aquesta manera, ho 
fem perquè cada etapa va venir marcada per una reflexió i 
una voluntat de canvi per donar més sentit i continuï tat a allò 
que entre tots preteníem. En cada etapa fem una divisió per 
cursos, perquè ens sembla que d’aquesta manera quedarà 
més clara l’evolució que vam anar fent entre tots. 
 

4.1. Activitats de música 

4.1.1. Primera part del projecte 
 
Curs 1992/93 
 
La Fundació Serveis de Cultura Popular va contactar amb el 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) amb la 
proposta de fer arribar la música als centres per a infants de 
barris marginals, coneixent la tasca que el SCIC porta a terme 
en el món de la cançó amb els infants. A finals de l’any 1992 
vam començar a elaborar uns objectius i una programació per 
iniciar la tasca. En un principi es parlava d’abastar dos o tres 
centres, però després de diverses reunions es va decidir que 
es realitzaria una experiència pilot al Casal dels Infants del 
Raval i, una vegada valorats els resultats d’aquesta experièn-
cia, es consideraria la possibilitat d’estendre o no el projecte. 
 
Quan vam començar a elaborar el que seria el nostre projecte 
estàvem força perdudes. Totes les persones de l’equip –cinc 
dones– teníem experiència en la direcció de cors infantils i en 
la docència de la música en l'àmbit formal de l’escola, però de 
seguida ens vam adonar que la nostra tasca al Casal dels 
Infants del Raval hauria de ser diferent del que havíem fet fins 
aleshores. 
 
En primer lloc, ens trobàvem en un context de ludoteca, on 
els nens anaven després de força hores d’escola per fer 
activitats lúdiques formulades d’una manera més informal que 
a l’aula. I, en segon lloc, la població del Casal era majoritària-
ment de parla castellana, amb un nombre significatiu de nens 
i nenes provinents de paï sos nord-africans. D’aquesta mane-
ra, no només havíem de canviar la metodologia de treball dins 
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No només 
havíem de 
canviar la 
metodologia 
de treball dins 
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música, sinó 
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repertori del  
qual 
disposàvem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vam decidir que 
treballaríem en 
sessions 
setmanals, en 
grups reduï ts i 
distribuï ts per 
edats. 

una sessió de música, sinó que havíem d’ampliar el repertori 
del qual disposàvem, per oferir cançons, danses i músiques 
més enllà de les populars catalanes, per motivar els nens i 
nenes, i havíem de pensar uns objectius per al treball que 
començàvem. 
 
Vam iniciar el nostre treball elaborant uns objectius generals 
per als tallers de música: 

• Gaudir i viure la música, que per si mateixa és un re-
curs lúdic; cantant, ballant o escoltant una música juguem i 
ens ho podem passar bé. 

• Conèixer i respectar la diversitat cultural a través de 
la música. Pensem que el fet de conèixer músiques i can-
çons d’altres paï sos ens pot fer veure els seus habitants d’una 
altra manera i ens pot enriquir molt culturalment. 

• Adquirir uns hàbits de comportament. Amb aquest 
objectiu ens volíem coordinar amb els educadors dels dife-
rents grups d’edat per reforçar tot allò que ells treballaven, 
també des del nostre taller. L’aprenentatge d’una cançó, 
d’una dansa, de la tècnica d’un instrument exigeixen uns 
hàbits de comportament, com són el saber seure bé, saber 
respirar, saber respectar els torns de paraula, saber guardar 
silenci… tots ells difícils per a qualsevol nen o nena. 

• Reforçar el llenguatge mitjançant la cançó, treballant 
tant en llengua catalana com castellana. 

• Potenciar l’expressió i la creativitat dels nens i nenes. 
• Treballar la psicomotricitat, sobretot a través de la 

dansa i les cançons gesticulades. 
• Ajudar a superar dificultats emocionals perquè, com 

hem dit, pensem que la música també és una eina terapèutica 
que ens ajuda a comunicar-nos.  
 
Un cop elaborats aquests objectius generals, vam fer unes 
quantes sessions d’intercanvi de materials i recursos i ens 
vam reunir amb els educadors dels diferents grups d’edat per 
programar les activitats i formular uns objectius més especí-
fics per a cada grup, posant més èmfasi en uns aspectes que 
en altres, en funció de l’edat i dels objectius específics de 
cada grup. 
 
Vam decidir que tot això ho treballaríem en sessions setma-
nals, en grups reduï ts i distribuï ts per edats. Els recursos que 
utilitzaríem serien, principalment, la cançó, l’audició, el joc i la 
dansa, per tal de treballar la veu, l’afinació, l’oï da, les qualitats 
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L’equip de la 
Lluna Blava ens 
reuníem cada 
setmana per 
intercanviar 
experiències, 
recursos i 
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mesos, al Casal 
dels Infants del 
Raval vam fer 
una primera 
valoració del 
projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dansa, per tal de treballar la veu, l’afinació, l’oï da, les qualitats 
del so, el moviment i l’expressió del cos. 
 
Per poder dur a terme la tasca vam fer una llista del material 
que necessitàvem i que els centres van adquirir. Aquest mate-
rial consistia en instruments de música del tipus escolar: pan-
deros, triangles, caixes xineses, cascavells, panderetes, crò-
tals, claves, maraques, campanes, castanyoles…) i, més 
específicament per al grup de grans, guitarres. 
 
L’equip de la Lluna Blava ens reuníem cada setmana per 
intercanviar experiències, recursos i impressions. Intentàvem 
resoldre els diferents conflictes que ens anàvem trobant. Les 
reunions també van servir per preparar el concert de final de 
curs i anar valorant el treball. 
 
Després de sis mesos, al Casal dels Infants del Raval vam fer 
una primera valoració del projecte, on explicàvem: 
«Veient la il· lusió per part dels infants i monitors del Casal, la 
nova perspectiva que ha despertat la música, així com el camí 
que s’ha obert per a l’acompliment dels objectius que ens vam 
plantejar a l’inici, pensem que l’experiència ha estat molt posi-
tiva i que ha de tenir continuï tat amb la possibilitat de portar-la 
a altres casals si volem que aquest projecte tingui sentit. 

Malgrat tot, en la revisió de la memòria i les experiències de 
cadascuna de nosaltres, hem trobat mancances, alguns as-
pectes que cal potenciar més i altres en els quals no podem 
ser tan ambicioses. Un dels objectius que ens proposàvem 
era el de potenciar la diversitat cultural. Això ens ha estat 
difícil a causa dels pocs recursos –tant materials com 
personals– i de fet que hem donat prioritat a altres aspectes. 
També hem tingut dificultats per aconseguir que els infants 
entressin en la dinàmica de la classe de música. En general 
els costa mantenir l’atenció, escoltar, expressar-se sense 
cridar i fer una activitat en grup. Malgrat aquests aspectes, 
pensem que han adquirit uns hàbits mínims que els han per-
mès gaudir amb les activitats que hem dut a terme. 

Una altra dificultat ha estat la llengua. Alguns infants d’origen 
àrab estan encara en procés d’aprendre el castellà. La resta 
són majoritàriament castellanoparlants. Els motiven més les 
cançons castellanes i prestem més atenció quan nosaltres 
fem les explicacions en castellà (cal considerar que el Casal 
té com a norma parlar català amb els nens i nenes). 
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vam poder oferir 
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Sant Roc de 
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El treball va ser 
diferent als tres 
centres. 

La realització dels concerts ens va servir molt per valorar els 
resultats. Els dos concerts van ser molt gratificants, tant per 
als infants, monitors i pares, com per a nosaltres. Hem pogut 
veure com s’han acomplert alguns dels objectius inicials, i 
pels nens ha guanyat sentit el treball que estàvem fent a la 
classe de música. Un dels fets que cal destacar és l’assis-
tència dels pares; el seu aplaudiment i la seva atenció era 
molt important per a tots. Els infants es van sentir protagonis-
tes, a més de ser una activitat que enriquia el barri.»11 
 
Curs 1993/94: 
 
Durant el segon curs, animades per l’experiència al Casal 
dels Infants del Raval, vam poder oferir el nostre projecte al 
Centre Obert Joan Salvador Gavina, del barri del Raval de 
Barcelona, i a l’Esplai Borinot, del barri de Sant Roc de Bada-
lona. 
 
Ens vam centrar en els mateixos objectius, tot i que hi vam 
afegir un matisos. El nostre principal objectiu ja no era tant l’a-
prenentatge de continguts musicals com tot el que preteníem 
aconseguir a través de la música: 

• Conèixer més a fons les diferents cultures que conviuen 
als barris i transmetre-les als infants mitjançant audicions, 
contes musicals i aportacions d’ells mateixos. 

• Crear uns hàbits de comportament: no cridar a classe,12 
parlar en ordre, escoltar, seguir les normes establertes per al 
joc, etc. 

• Disposar d’un repertori de cançons que sabessin tots els 
infants i els monitors, de manera que es creés un ambient 
musical dins dels casals. 

• Donar a conèixer als nens i nenes altres mitjans per fer 
música a més de la cançó, a través de l’audició d’instruments. 
Pensem que és positiu que vegin altres nens cantar i tocar 
instruments. 

• Oferir als nens i nenes que tinguin facilitats i interès per 
la música la possibilitat de poder-hi aprofundir. 

• Fer un seguiment de cada infant a nivell personal, consi-
derant les seves capacitats i mancances, partint del treball a 
les sessions de música i la coordinació amb els casals. 
 
El treball va ser diferent als tres centres. Al Casal dels Infants 
del Raval vam continuar allò que havíem començat el curs 
anterior i vam veure un canvi en l’actitud dels educadors i 
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monitors, molt més implicats en el projecte. De la mateixa 
manera, vam observar una certa educació musical en els 
nens i nenes, entenent-la com uns hàbits a l’hora de cantar, 
escoltar música, etc. 
 
Al Centre Obert Joan Salvador Gavina ens vam trobar amb 
una població molt semblant a la del Casal dels Infants del 
Raval, però el funcionament del centre era força diferent, fet 
que va dificultar la implicació dels educadors. Al final del curs 
els vam oferir la possibilitat de continuar la nostra tasca, 
sempre que hi hagués també un treball per part seva. 
 
A l’esplai Borinot va ser diferent. La població del barri és 
majoritàriament gitana i una de les característiques que vam 
observar de seguida va ser que la música no era una 
mancança en el funcionament del centre. Si bé no hi havia 
activitats musicals definides, sí que hi havia tallers de per-
cussió per als nens més grans; i, d’altra banda, ens vam 
trobar amb una mancança per part nostra per poder motivar 
els nens i nenes, tant petits com grans, per portar a terme les 
activitats que en els altres dos centres funcionaven molt bé. Al 
final del curs, no ens vam sentir preparades per continuar el 
projecte un any més. Això hauria requerit molts canvis de 
metodologia i també de materials a utilitzar, i la Fundació 
tampoc va creure-ho convenient. D’aquesta manera, l’expe-
riència al barri de Sant Roc només va tenir un any de durada, 
tot i que gràcies al nostre contacte amb aquest esplai, vam 
poder oferir tallers de percussió als altres dos centres el curs 
següent, així com audicions del grup dels grans de Sant Roc, 
que van anar als casals del barri del Raval a tocar. 
 
Vam decidir que el curs següent continuaríem el treball cen-
trant-nos en els dos centres del barri del Raval de Barcelona. 
 
Curs 94/95: 
 
Durant el curs 94/95 vam continuar treballant seguint els cri-
teris dels cursos anteriors, cada vegada intentant adaptar més 
les activitats de música al grup i creant vincles entre les 
activitats musicals i la resta d’activitats a través de determi-
nats centres d’interès o objectius a treballar amb el grup. El 
nostre interès per integrar les activitats musicals en la resta 
d’activitats, però, no sempre va tenir èxit, ja que en molts 
casos teníem dificultats per accedir a la programació general 
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Podríem dir que 
la relació de la 
música amb la 
resta d’activitats 
era més aviat 
anecdòtica, i que 
no hi havia una 
coordinació 
clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del grup o per coincidir amb els educadors per tal de co-
ordinar-nos. Podríem dir que la relació de la música amb la 
resta d’activitats era més aviat anecdòtica, i que no hi havia 
una coordinació clara. 
 
Els objectius que es van treballar durant aquest curs eren bà-
sicament els mateixos dels cursos anteriors, posant un èmfasi 
especial en la motivació dels grups, en l’adquisició d’hàbits 
i en les necessitats concretes dels grups i dels infants que els 
formaven. Tot això sense oblidar, però, els objectius més es-
trictament musicals: hàbits, nocions i conceptes bàsics per a 
la participació en activitats de música, especialment en les 
grupals (cançons, danses…). 
 
Les valoracions que es van fer dels grups en la memòria 
d’aquest curs eren diferents segons els casos. En alguns 
grups i amb alguns educadors les activitats de música van 
anar molt bé i van tenir una valoració molt positiva a tots els 
nivells. En altres casos, la valoració no va ser tan positiva i, 
fins i tot, en algun cas, clarament negativa. Vam considerar, 
però, que aquestes valoracions negatives es devien més aviat 
a problemes generals del grup i del seu funcionament que no 
pas a les activitats musicals; és a dir, en els grups en què se’n 
va fer una valoració negativa, també es va fer una valoració 
negativa de la resta de les activitats i del funcionament 
general del grup. 
 
Aquesta circumstància ens va fer plantejar l’interès que podia 
tenir el nostre projecte en grups que presenten una determi-
nada problemàtica. Si l’objectiu de la nostra acció era oferir un 
recurs més a les accions educatives dels centres, el malestar 
en un grup o qualsevol problema intern –d’estructura o criteris 
dels monitors– podien fer que la nostra feina no fos útil en un 
moment determinat. En un cas així, plantejàvem la possibilitat 
de deixar el grup en què hi hagués problemes d’aquest tipus 
fins que millorés la seva situació i aprofitar-ho per introduir 
l’activitat en un altre centre o reforçar l’activitat d’un altre grup. 
 
De tota manera, la majoria de valoracions van ser molt positi-
ves, tant des del nostre punt de vista, com des de l’òptica dels 
educadors i monitors i, en general, dels centres. Això ens va 
encoratjar a continuar amb el projecte un curs més. 
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La segona part 
del projecte va 
consistir en 
intentar que 
fossin els edu-
cadors de cada 
grup els qui 
es responsa-
bilitzessin 
d'aquestes 
activitats. 
 
 
 

La innovació bàsica d’aquest curs va ser la progressiva incor-
poració dels educadors i monitors dels grups en les activitats 
musicals. D’una banda, es va intentar que participessin acti-
vament en la programació i la valoració de les activitats, i 
sempre que fos possible, en la seva realització. A més, es van 
introduir unes sessions formatives per als educadors i els 
monitors, que fèiem fora de l’horari dels centres. La finalitat 
bàsica d’aquestes sessions de formació era donar-los 
algunes claus bàsiques per a l’ús de recursos musicals i per 
la seva pràctica amb el grup de monitors. En les primeres 
sessions presentàvem algunes activitats per a diferents edats 
i les fèiem i comentàvem en grup. De mica en mica, la 
participació dels educadors es va anar ampliant i vam aconse-
guir que fossin ells qui preparessin aquestes activitats i les 
presentessin al grup per fer-les i valorar-les. L’experiència va 
ser molt positiva, ja que va afavorir una major familiaritat dels 
educadors que hi van participar amb la música, a més de 
l’adquisició d’alguns recursos que abans no tenien. De tota 
manera, el fet que les sessions de formació de monitors s’ha-
guessin de fer fora de l’horari dels centres suposava un esforç 
sovint excessiu per a ells, que ja hi treballaven moltes hores; 
a més, costava trobar un horari que anés bé a tothom i 
algunes de les sessions es van fer en dies o en hores molt 
intempestives. 
 

4.1.2. Segona part del projecte 
 
Curs 1995/96: 
 
La segona part del nostre projecte va consistir no ja a oferir 
activitats de música setmanalment sinó a intentar que fossin 
els educadors de cada grup els qui es responsabilit-
zessin d'aquestes activitats. L'experiència ens havia de-
mostrat que les sessions setmanals de música eren efectives 
però sovint quedaven aï llades de la resta d'activitats, del fun-
cionament normal dels grups. 
 
Tenint en compte que el nostre objectiu principal en aquesta 
segona etapa era fer arribar la música als nens, oferint als 
educadors un recurs per utilitzar-la com a eina de treball, 
l'estructura rígida de les sessions setmanals dirigides per una 
persona del nostre equip representava un impediment per a 
l'assoliment d'aquest objectiu. Ens vam adonar que calia que 
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les activitats musicals perdessin aquest caràcter d'activitat 
especial per a la qual es necessita una preparació musical de-
terminada que, d'altra banda, la majoria d'educadors i moni-
tors no tenen. Això, però, no havia de suposar un problema. 
En les activitats que havíem anat fent al llarg d'aquests anys, 
havíem prioritzat els aspectes pedagògics que la música 
ens permet treballar per sobre dels objectius estrictament mu-
sicals. Per aquest motiu, no era necessària una formació 
musical perquè els educadors poguessin continuar utilitzant 
aquest recurs. D'altra banda, comptaven amb el nostre asses-
sorament per resoldre les qüestions més tècniques i especí-
fiques, i per no deixar de banda un mínim d'exigència en els 
resultats musicals. 
 
Durant el quart any del projecte, doncs, vam treballar totes 
aquestes qüestions, incidint bàsicament en dos aspectes: 

• La implicació i la responsabilització dels educadors 
en les activitats musicals. Vam intentar que, en el pitjor dels 
casos, la responsabilitat fos compartida. En la majoria dels 
grups es va aconseguir la plena responsabilitat dels educa-
dors. 

• La normalització de les activitats musicals dintre la 
lògica de cada grup. Es va intentar trobar la fórmula més 
adient per a cada grup (mantenint les sessions setmanals, 
introduint la música dins d’altres activitats o bé fent programa-
cions conjuntes de dues activitats). 
 
La valoració del quart curs d’actuació va ser molt positiva. Pel 
que fa a la responsabilització dels educadors en les activitats 
de música, la resposta no podia ser més bona. En tots els 
grups, tant del Casal dels Infants del Raval com del Centre 
Obert Joan Salvador Gavina, es va demostrar un gran interès 
per l'activitat i una consciència de les possibilitats de la músi-
ca com a recurs pedagògic. En tots els casos vam treballar a 
partir de programacions fetes o comentades conjuntament, 
segons uns objectius determinats prèviament en funció dels 
interessos específics de cada grup. 
 
També vam valorar com a molt positiva la facilitat del diàleg 
entre els educadors i el nostre equip, i el grau de coordinació 
que havíem aconseguit malgrat alguns problemes puntuals de 
difícil previsió. Cal tenir en compte la dificultat que pot com-
portar per a la majoria dels educadors la realització d'algunes 
activitats (el fet d'ensenyar una cançó o una dansa, comentar 
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una audició...) i el mèrit que suposa l'esforç que van fer al llarg 
de tot el curs. 
 
De la mateixa manera, també és destacable l'enriquiment que 
va suposar per a nosaltres i per al nostre projecte el contacte 
estret amb els educadors. Les aportacions que feien sovint no 
estaven estrictament lligades a la música i, per aquest mateix 
fet, eren molt més enriquidores, perquè ens van permetre 
obrir noves possibilitats de connexió entre activitats diferents i 
trobar noves dimensions a alguns recursos musicals. 
 
Pel que fa a l'equiparació de la música amb la resta d'activi-
tats, requisit previ per a la familiarització dels monitors i per 
aconseguir que realment la poguessin utilitzar com a recurs 
pedagògic, s'havia avançat però hi continuava havent dificul-
tats. Efectivament hi va haver una obertura de les activitats de 
música i una major connexió amb la resta d'activitats. En un 
primer moment, vam pensar en la possibilitat de descartar el 
plantejament rígid de les sessions setmanals, perquè vam 
creure que aquesta estructura fixa contribuï a a l'aï llament res-
pecte de la resta d'activitats. No era pel fet que no hi hagués 
cap més activitat fixa setmanal, sinó perquè les sessions de 
música que havíem plantejat eren fonamentalment activitats 
grupals, amb una dinàmica molt determinada i requerien una 
preparació i un seguiment acurat per part d'un responsable. 
Això convertia la música en una activitat en la qual era molt 
difícil la participació activa de la resta de l'equip de monitors. 
 
Vam observar, però, que en el cas dels grups de menys edat 
era convenient mantenir aquesta estructura per treballar una 
sèrie d'objectius que havíem marcat –especialment hàbits, 
actituds i nocions bàsiques–, ja que la dinàmica mateixa d'una 
sessió de música permetia treballar tots aquests aspectes. En 
el cas dels grups de mitjans i grans, en canvi, no es van man-
tenir les sessions setmanals. Es van buscar fórmules alterna-
tives que van tenir més o menys èxit en cada cas, ja que plan-
tejar les activitats de música com a activitats flexibles i dinàmi-
ques, com a recursos i no com a finalitats, comporta una sèrie 
de problemes molt relacionats amb el funcionament dels 
grups i amb el plantejament de la resta d'activitats que tenen. 
 
Una de les dificultats d'aquest plantejament venia donada per 
la poca familiaritat dels monitors amb les activitats musicals i 
per la novetat que representava per a ells la seva participació 
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activa. Ja hem comentat que no considerem necessària una 
preparació musical especial per a l'ús de la música com a 
recurs pedagògic, però la inseguretat i la manca de confiança 
a l'hora d'utilitzar-la poden dificultar la realització de les acti-
vitats. Probablement no preveure aquest fet va ser un error, i 
caldria haver donat més suport als educadors per augmentar 
la seva seguretat en la realització de les activitats. 
 
Curs 1996/97: 
 
Després de valorar el desenvolupament del nostre projecte 
durant el curs 95/96, vam presentar la nostra proposta per al 
curs 96/97 basada en els següents objectius: 
 
1. Consolidar tots aquells objectius que s’havien anat assolint, 
insistint especialment en els següents aspectes: 

• Implicació dels monitors en l’activitat. 
• Organització de les activitats, a fi d’aconseguir una bo-

na planificació i assegurar-ne la normalitat i la continuï tat dins 
del conjunt d’activitats de cada grup. 

• Projecte de música dins de cada grup, per aconseguir 
una consciència clara del sentit global de l’activitat i fer un 
treball correcte i útil a nivell d’objectius. 
2. Donar una major consistència a les activitats musicals a 
nivell de centre, intentant unificar criteris i crear un projecte 
global que assegurés la continuï tat de l’activitat en tots els 
grups. En aquest punt destacàvem la necessitat de prioritzar 
la nostra tasca en els grups dels mitjans i dels grans. 
3. Coordinar i donar una major consistència al projecte de 
l’activitat de guitarra, al taller de percussió i a altres activitats 
puntuals (audicions, tallers curts, etc.). 
4. Proporcionar el material necessari als grups i als centres. 
Aquesta proposta es concretaria en el projecte d’arxiu de 
material didàctic. 
 
Per part del nostre equip, la proposta per al curs 96/97 es 
concretava de la següent manera: 

• Assistència i participació en les programacions de les 
activitats de música de tots els grups. 

• Seguiment de totes les activitats de música per observar 
l'evolució dels objectius marcats. 
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• Assistència periòdica a les activitats de música de tots 
els grups (intervenint-hi directament o no). 

• Assessorament dels educadors i monitors per a les acti-
vitats de música. 

• Valoracions periòdiques de les activitats de música en 
tots els grups. 

• Aportació de tot el material necessari per a la programa-
ció i realització de les activitats de música. 

• Recopilació de tot el material didàctic utilitzat durant els 
cursos 95/96 i 96/97 (partitures i, quan fos possible, enregis-
traments). 

• Ordenació de tot el material disponible a l'arxiu de mate-
rial de què disposen els centres. 

• Ampliació de l'arxiu de material de cara als cursos 
vinents. 
 
La valoració global que vam fer del curs 96/97 va ser, a tots 
els nivells, molt positiva i podem parlar de l’assoliment de la 
majoria d’objectius establerts a l’inici del curs. Es va anar tre-
ballant sempre seguint les línies d’actuació que presentàvem 
a la proposta: 
 
1. Els educadors i monitors dels grups es van responsabilitzar 
completament de les activitats, no només a nivell de progra-
mació, sinó també de realització i de valoració. En la majoria 
de grups també es va aconseguir una participació important 
per part de la resta dels equips de monitors (voluntaris, objec-
tors...). Pel que fa a l’organització de les activitats, cada 
vegada s’observava una major qualitat en les programacions i 
en les valoracions; els objectius i metodologies específiques 
de les activitats de música cada vegada estaven més assu-
mits i cada vegada hi havia més contactes entre la música i la 
resta d’activitats dels grups. 
2. També es van aconseguir bons resultats en la nostra tasca 
d’anar definint els projectes globals de música a cada centre. 
En aquest curs, a més, vam tenir la possibilitat de comprovar, 
en diverses ocasions, com els canvis en l’equip d’educadors i 
l’entrada de gent nova no va significar la desaparició de les 
activitats de música. S’havia aconseguit que en els centres hi 
hagués una consciència molt clara de l’interès de la música i 
que des d’un primer moment s’informés els educadors nous 
de l’existència del nostre projecte. Això ens garantia en gran 
manera la continuï tat de les activitats en tots els grups. En 
aquest punt cal destacar els projectes específics que es van 
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aquest punt cal destacar els projectes específics que es van 
presentar en tots dos casals per als grups de grans i joves. 
Tot i que no hi va haver programacions de música completes 
durant tot el curs, es van començar a fer activitats amb valo-
racions molt positives. 
3. Quant a la coordinació dels tallers de guitarra, cajones i 
altres activitats puntuals, realment es va notar un canvi 
respecte als anys anteriors. De tota manera, cada vegada es 
feia més evident la diferència entre aquests tallers i la resta 
d’activitats de música: mentre que en la resta d’activitats 
preteníem que els educadors fossin els únics responsables, 
aquests tallers requerien, en tots els casos, la presència d’es-
pecialistes. Això, juntament amb altres diferències importants 
a nivell d’objectius, metodologies i plantejaments, establia una 
distància important amb la resta d’activitats de música que es 
feien als grups. 
4. Pel que fa a l’arxiu de material didàctic, encara no l’havíem 
acabat. De tota manera, ja es trobava als centres i els edu-
cadors havien començat a utilitzar-lo. Des dels centres se’n 
va fer una valoració molt positiva. 
 
Després d’haver treballat en la segona part del nostre projecte 
durant dos cursos, vam considerar que s’havia arribat a una 
situació en què calia un replantejament de la nostra proposta. 
La majoria d’objectius plantejats s’havien assolit i la valoració 
del funcionament de les activitats de música, tant al Casal 
dels Infants del Raval com al Centre Obert Joan Salvador Ga-
vina, era molt satisfactòria. Havíem aconseguit que les activi-
tats de música tinguessin un paper destacat en les programa-
cions de tots els grups i que els educadors haguessin adquirit 
un compromís seriós en la seva realització. 
 
De tota manera, cal destacar que no s’havien resolt moltes de 
les qüestions que dificultaven el funcionament normal de les 
activitats: manca d’espais adequats, dinàmica discontínua del 
funcionament dels grups per problemàtiques específiques, 
inestabilitat dels equips de monitors, etc. Totes aquestes difi-
cultats, però, formen part dels plantejaments mateixos dels 
centres i, des del projecte de música, no teníem capacitat per 
canviar aquesta realitat. Però sí que s’havia aconseguit en la 
majoria dels casos dotar les activitats de música de prou flexi-
bilitat per superar aquests problemes. 
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4.1.3. Tercera part del projecte 
 
Curs 1997/98: 
 
Ens trobàvem en un moment en el qual era necessari fer un 
pas endavant en el nostre projecte. Al llarg dels cinc anys que 
havíem estat treballant en els centres, havíem canviat molts 
dels plantejaments inicials i havíem avançat molt tant a nivell 
d’objectius com de metodologia. La nostra proposta de cara al 
curs 97/98 era utilitzar aquesta experiència per treballar en 
tres línies bàsiques: 
 
1. Seguiment i reforç de les activitats de música al Casal dels 
Infants del Raval i al Centre Obert Joan Salvador Gavina. 
Si bé consideràvem que en aquests dos centres s’havia asso-
lit una maduresa important pel que fa a les activitats musicals, 
abandonar-los completament. comportaria un risc innecessari 
Calia dur a terme un seguiment i un reforç que garantissin la 
continuï tat de les activitats i que solucionessin possibles pro-
blemes dels educadors en la realització d’algunes activitats. 
D’altra banda, calia dotar de continuï tat els tallers de guitarra i 
de percussió. 
2. Ampliació i manteniment de l’arxiu de material didàctic. 
D’una banda calia continuar ampliant l’arxiu i assegurar-ne el 
manteniment. D’altra banda, calia orientar l’equip d’educadors 
dels centres perquè en fessin un bon ús. 
3. Introducció del projecte en un nou centre o un nou àmbit. 
Proposàvem aplicar l’experiència i les conclusions de cinc 
anys de treball en alguna d’aquestes opcions: 

• Introduir el projecte en un nou centre de característiques 
similars a les dels centres on havíem treballat. En aquest 
cas la proposta seria, des d’un primer moment, plantejar el 
projecte de cara als resultats específics que buscàvem. És 
a dir, caldria plantejar l’inici del projecte molt més en funció 
de l’equip de monitors perquè en dos anys (o tres com a 
màxim) poguéssim arribar a un grau d’assoliment dels 
objectius similar al del Casal dels Infants del Raval o del 
Centre Obert Joan Salvador Gavina. 

• Introduir el projecte en un centre d’un àmbit completament 
diferent, en el qual es tractés un altre tipus de problemàti-
ca o de marginació: centres per a disminuï ts psíquics o 
físics, centres de tractament de psicopatologies, centres 
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físics, centres de tractament de psicopatologies, centres 
d’acollida, etc. 

Finalment, vam acordar introduir-lo en l’esplai del Carme-
Abiyoyo, pertanyent al CASC. 
 
En la valoració del curs 97/98 també vam tenir en compte 
aquests punts: 
1. La valoració que vam fer d’aquest curs va ser, en general, 
positiva. Vam destacar una vegada més l’elevat grau d’interès 
i la participació dels educadors i monitors en l’activitat (amb 
algunes excepcions) i, per tant, vam considerar que el nostre 
primer objectiu estava assolit. La majoria de grups van fer les 
programacions de música al llarg del curs sense la nostra in-
tervenció directa i els mateixos equips van ser els responsa-
bles de totes les activitats musicals. Tot i que havíem previst 
unes sessions de preparació i reciclatge per als educadors, 
no es van poder fer, bàsicament per dificultats de disponibilitat 
horària, malgrat l’interès real dels equips de monitors. Tot i 
que aquestes dificultats també van influir a l’hora de mantenir 
un contacte regular amb els educadors, vam poder trobar-nos 
sempre que va caldre. 
 
Majoritàriament, les activitats van funcionar amb regularitat i 
amb valoracions molt positives en els grups de menys edat, 
tant en un centre com en l’altre. En canvi, els grups dels grans 
van plantejar més dificultats. Aquest fet no ens va sorprendre 
perquè al llarg de tots els anys de projecte havíem pogut 
observar que hi havia dificultats per fer una activitat musical 
periòdica amb aquests grups i vam assajar diverses possibili-
tats amb més o menys èxit. La reflexió final que en vam fer és 
que amb els grups dels grans és difícil el plantejament d’ac-
tivitats de música de la manera en què es plantegen amb els 
grups dels petits o els mitjans, però que s’havien aconseguit 
alguns objectius interessants –com l’èxit dels tallers de gui-
tarra i percussió– i que, esporàdicament, es feien activitats 
relacionades amb la música fora d’aquests tallers que també 
tenien una bona acollida per part dels nois i noies. 
 
Pel que fa als grups dels petits i els mitjans, la presència de 
les activitats de música era una constant en el seu funcio-
nament i, per tant, podíem parlar de la música com una 
activitat consolidada en aquestes franges d’edat tant al Casal 
dels Infants del Raval com al Centre Obert Joan Salvador 
Gavina, si bé aquestes activitats prenien formes diferents. 
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2. Pel què fa a l’arxiu de material, al principi de curs es va fer 
una reunió informativa amb els equips d’educadors per 
presentar-los i explicar-los el seu funcionament i la manera 
d’utilitzar-lo. Vam poder observar que hi havia educadors que 
ja l’utilitzaven però, en canvi, n’hi havia d’altres que ni tan sols 
sabien on era. Va ser una reunió interessant i profitosa, ja que 
vam aconseguir que al llarg del curs n’augmentés l’ús, amb 
una valoració positiva per part dels educadors. 
 
3. Teníem molt clar que el nostre objectiu a l’esplai del Car-
me-Abiyoyo només era possible en la mesura que la música 
s’inserís en la normalitat dels grups, com la resta d’activitats. 
Calia, per tant, estudiar molt bé les característiques, necessi-
tats i disponibilitat de cada grup per poder adequar-hi els 
nostres plantejaments. Tenint en compte aquestes considera-
cions, vam presentar un esbós de proposta per a les dues 
seccions (infantil i juvenil) de l’esplai. La nostra intenció no era 
presentar dos projectes diferents per a cada una de les sec-
cions, sinó que volíem un projecte global que ens permetés –
seguint sempre una mateixa línia– anar evolucionant de les 
necessitats i possibilitats dels més petits a les dels joves, 
adaptant-nos a les diferents realitats dels grups. 
 
En la valoració del primer trimestre, després d’una llarga refle-
xió i d’haver intentat nombrosos canvis en el plantejament ini-
cial, es va fer palès que la realitat d’aquest centre i del seu e-
quip no permetia la nostra intervenció. En un primer moment, 
vam observar que els grups d’edat previstos encara no s’ha-
vien constituï t. Creient que aquesta dificultat era transitòria, 
vam fer una revisió de la proposta en la qual demanàvem 
com a requisits bàsics l’existència de grups estables, la 
participació d’un o més monitors fixos en l’activitat i una sala 
fixa per realitzar l’activitat. Com que després del primer tri-
mestre no s’havien complert aquests requisits ni vèiem la 
possibilitat que la situació es resolgués en un període de 
temps breu, vam abandonar el projecte en aquest centre. 
 
 

4.2. Tallers 
 
L’Associació Musical la Lluna Blava es va plantejar introduir 
els tallers de guitarra i percussió en els centres on assistia a 
partir del segon any de projecte. A partir de l’experiència d’a-
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quests dos cursos, es va veure la necessitat de motivar d’una 
forma diferent els grups dels més grans, amb els quals era 
molt difícil portar a terme l’activitat de música tal com es feia 
amb els grups dels més petits. Els joves de més de dotze 
anys no estaven acostumats a cantar i no els agradava assis-
tir a les activitats de música. Es va pensar que la motivació 
cap a la música seria més fàcil si se’ls oferia unes activitats 
que fossin més interessants per a ells. La dificultat d’aprendre 
a dominar un instrument podia ser per a ells una motivació 
suficient, ja que així la música deixava de ser una activitat per 
a nens petits. 
 
D’una banda es va escollir la percussió perquè és una activi-
tat molt atractiva en els resultats i no implica una excessiva 
dificultat si es treballa en un nivell bàsic. Permet treballar molt 
la psicomotricitat, el sentit del ritme, el treball en grup, la 
coordinació, l’atenció, etc. Com que és una activitat grupal, 
s’introduï a bé dins el funcionament dels centres. Per motivar 
els joves, primer es va fer una audició de percussió per part 
dels encarregats dels tallers, audicions que van tenir molt èxit 
a tots els centres. 
 
D’altra banda, es va escollir la guitarra perquè és un instru-
ment molt popular i conegut, present en moltes de les activi-
tats musicals i que, per tant, els joves ja coneixien. També es 
va pensar que era una activitat que els motivaria a cantar, ja 
que se’ls ensenyaria a acompanyar cançons. A més, la guitar-
ra és un instrument fàcil d’aconseguir i també molt manejable. 
 

4.2.1. Taller de guitarra 
 
Aquest taller es va iniciar el curs 94/95. En un primer moment, 
només hi van participar dos grups: el grup de grans del Casal 
dels Infants del Raval i un dels diversos grups de grans del 
Centre Obert Joan Salvador Gavina. L’activitat va funcionar 
bé i els nois i noies van començar a gaudir del fet de cantar, ja 
que el que tocaven amb l’instrument només tenia sentit si 
cantaven. El nivell era molt bàsic, es van ensenyar pocs 
acords i un parell de ritmes, però això ja els va servir per 
il· lusionar-se i continuar. 
 
A partir del curs 95/96, vam ampliar el taller. Hi van participar 
grups de mitjans i grans de tots dos centres i el grup de joves 



finestra oberta / 11 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curs 97/98 
l’activitat es va 
desvincular del 
projecte perquè 
aquest ja havia 
arribat a la seva 
etapa final i tant 
el taller de 
guitarra com el 
de percussió 
continuaven 
necessitant la 
presència d’un 
especialista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Centre Obert Joan Salvador Gavina. En aquest curs va 
haver-hi un total de cinc grups i propostes interessants per 
part dels educadors. Cal dir que algun grup estava format   
per joves del curs anterior i així vam poder treballar en un 
nivell més alt de continguts. 
 
El curs 96/97 el taller es va ampliar als dos centres amb 
alguns canvis d’estructura al Casal dels Infants del Raval, fet 
que va modificar alguns dels grups de guitarra. En total, hi 
havia 9 grups de guitarra, alguns dels quals estaven formats 
per nois i noies que ja havien fet guitarra en cursos anteriors i 
que continuaven molt interessats per l’activitat. 
 
El curs 97/98 va ser un any de canvis, ja que l’activitat es va 
desvincular del projecte i va passar a ser gestionada directa-
ment pels centres; així asseguràvem la continuï tat del taller 
independentment de la continuï tat de la resta del projecte. El 
fet de desvincular-la del projecte es va produir perquè aquest 
ja havia arribat a la seva etapa final i tant el taller de guitarra 
com el de percussió continuaven necessitant la presència 
d’un especialista, perquè no hi havia cap educador o monitor 
que es pogués fer càrrec de totes les activitats en tots els 
grups. Tot i això, sí que hi va haver grups en els quals qui por-
tava el pes de l’activitat era el monitor o educador. Els grups 
es van mantenir igual que el curs anterior quant a nombre i hi 
va haver una major implicació d’educadors en l’activitat. A 
més, el projecte va arribar a un nou centre (l’Esplai Carme-
Abiyoyo), on el taller de guitarra continuava depenent econò-
micament de la Fundació. En aquest centre, l’activitat va plan-
tejar-se per al grup de grans i el de joves, però només es va 
mantenir en aquest darrer, ja que amb el grup de grans hi va 
haver diferents problemes que no van fer possible continuar 
l’activitat. 
 
En el curs 98/99 al Centre Obert Joan Salvador Gavina l’acti-
vitat ha passat a dependre exclusivament del mateix centre. 
Són els mateixos educadors, monitors i voluntaris els qui la 
realitzen sense la nostra participació. Al Casal dels Infants del 
Raval, l’activitat la portem a terme nosaltres com en els cur-
sos anteriors. 
 
Quan vam pensar en portar aquesta activitat als centres, de 
seguida ens vam plantejar quins objectius hauríem de treba-
llar. D’una banda, s’havien de tenir en compte els objectius 
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específics de l’activitat i, de l’altra, les qüestions educatives 
que interessaven els educadors i que es treballaven en qual-
sevol activitat i espai dels centres. 
 
En primer lloc, vam elaborar uns objectius específics de l’acti-
vitat, que en algun cas eren compartits amb les activitats de 
música: 

• Aconseguir una sensibilització per la música i un grau 
elevat de participació en l’activitat, de manera que la música 
esdevingués un recurs lúdic, útil i pràctic com a eina pedagò-
gica i de dinamització en el lleure. Les guitarres com a instru-
ment de música es podien convertir en un element de diversió 
a les colònies, als casals d’estiu i de Nadal, i a les festes 
especials (la castanyada, en fer cagar el tió, a finals de trimes-
tre, a final de curs, etc.). 

• Implicar l’equip educatiu de cada grup en l’activitat per 
assegurar-ne continuï tat encara que nosaltres marxéssim 
dels centres. 

• Tenir en compte els interessos dels joves a l’hora de 
proposar cançons, melodies, audicions, etc. 

• Aprofitar l’activitat per treballar la psicomotricitat i com a 
reforç de llengua (comprensió i expressió). 

• Reforçar el treball de potenciació de la memòria. 
• Acostar i acostumar els joves a l’instrument. 
• Arribar a uns mínims coneixements tècnics i a una míni-

ma qualitat en els resultats (els acords més bàsics, dos o tres 
ritmes, tres o quatre cançons). Si es veia que es podia avan-
çar molt, intentar pujar de nivell i treballar més material. 

• Fer un treball auditiu a partir d’audicions de guitarra de 
diferents estils (tant en directe com enregistraments). 

• Ensenyar-los a acompanyar cançons però també a tre-
ballar melodies a base d’arpegis i puntejats. 

• Potenciar l’autoestima dels infants, a partir d’audicions 
davant de la resta del centre en festes assenyalades o al final 
del curs (per exemple, el concert de fi de curs del Casal dels 
Infants del Raval). 

• Aprofitar la guitarra per acostar grups en moments pun-
tuals (acompanyar amb l’instrument els grups dels més petits 
per Nadal, al final del curs etc.). 
 
També vam tenir en compte aspectes com la motivació, l’au-
toestima, el respecte als altres i al material, l’ordre, l’expres-
sió, etc.  
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Vam pensar que la millor manera de treballar aquests aspec-
tes era imposant unes normes bàsiques de comportament: 

• Compromís d’assistència (en els grups on l’activitat es 
plantejava com a voluntària). 

• Tenir consciència que l’activitat de guitarra no és un joc, 
sinó una estona de treball que també pot tenir moments 
divertits. 

• Tenir cura de les guitarres (no copejar, no utilitzar-les 
com instruments de percussió. 

• Tenir cura de la resta del material (fotocòpies de can-
çons, el cançoner que anaven elaborant, etc.). 

• No cridar ni quan es parla ni quan es canta. 
• No tocar quan no s’hagi de fer. 
• No riure de les equivocacions dels companys. 
• Respectar els companys i monitors quan parlen (saber 

escoltar els altres). 
• Respectar els silencis per entrar i tocar tots alhora i bé. 
• Saber tocar i cantar sols i en grup. 
• Asseure’s bé per evitar mals d’esquena i facilitar la posi-

ció dels dits. 
 
Quan ens vam plantejar com seria el funcionament de l’acti-
vitat, vam tenir molt en compte el tipus de grup on es rea-
litzaria: l’edat dels nens i nenes, les característiques del grup, 
si hi participaria tot el grup o si era un grup reduï t, si hi vin-
drien de forma voluntària o si se’ls havia plantejat com una 
activitat obligatòria. En els grups de grans i joves de seguida 
vam adonar-nos que l’havíem de plantejar com una activitat 
voluntària i convertir-la en un taller, ja que així érem coherents 
amb el funcionament general d’aquests grups. En canvi, en 
els grups de mitjans vam creure convenient que fos una 
activitat grupal, obligatòria i amb un funcionament més global 
que el d’un taller, ja que d’aquesta manera participaven 
sempre en totes les activitats. Totes aquestes qüestions les 
vam decidir conjuntament amb els educadors i monitors, ja 
que eren ells els qui sabien què convenia més a cada grup. 
Tot això és important perquè no és el mateix el funcionament 
que pugui tenir un taller d’un nombre reduï t de persones i      
el que pugui tenir una activitat en la qual participa un grup 
sencer. A més, en els tallers per als grans, a vegades s’hi van 
barrejar nois dels diferents grups; en canvi, amb els grups de 
mitjans l’activitat es feia només amb aquell grup, i això també 
influeix a l’hora de plantejar el funcionament. 
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En el taller per a grans i joves, no es van treballar tant aspec-
tes d’hàbits de comportament com aspectes de responsabilit-
zació, esforç personal, autoestima, potenciació del treball per-
sonal, etc. En la primera sessió es va buscar acostar l’instru-
ment als nois i noies, explicant-los la seva història, el material 
de què està fet, les seves parts, què és un acord, què és una 
nota, la digitació, quina nota és cada corda, com es represen-
ta gràficament un acord, etc., i també, per motivar-los, ja se’ls 
va ensenyar un o més acords de fàcil col· locació. En les 
sessions següents es repassava allò après el dia anterior i 
s’avançava en matèria nova. Quan ja començaven a dominar 
tot això, se’ls oferia aprendre una cançó. A cada sessió, es 
combinava un aprenentatge nou amb el repàs d’allò treballat 
anteriorment. Tot això tenia el suport de material gràfic: les 
cançons fotocopiades, els gràfics dels acords, la imatge de 
l’instrument amb les parts més importants assenyalades per 
tal de recordar-ne el vocabulari, etc. L’activitat es desenvo-
lupava sempre alternant el treball conjunt i el treball individual, 
l’explicació o demostració prèvia a càrrec nostre i la pràctica 
per part d’ells. Tot el que treballàvem, primer ho fèiem en 
grup, tots alhora, i després individualment per ajudar-los a 
guanyar confiança en l’instrument i en ells mateixos. Les can-
çons que utilitzàvem podien ser cançons que ells ja havien 
cantat abans; els deixàvem triar alguna cançó que els agra-
dés o en buscàvem d’altres que s’adaptessin a la seva edat i 
al seu nivell de guitarra. 
 
Als nois i noies dels grups de joves d’ambdós centres, els 
vam oferir la possibilitat que poguessin accedir a les guitarres 
fora de les hores del taller, per exemple a l’espai de ludoteca 
o en estones que els educadors els deixessin. Més endavant, 
i només per a aquells que havien demostrat un màxim interès 
i respecte per l’activitat, es va obrir un servei de préstec de 
les guitarres: podien emportar-se una guitarra a casa i 
tornar-la el dia següent, o emportar-se-la el cap de fins el 
dilluns. Això va funcionar molt bé perquè agilitzava el temps 
d’aprenentatge, però sobretot els va conscienciar molt sobre 
el fet de conservar bé les guitarres. En un d’aquests grups, hi 
va haver nois que van fer un molt bon aprenentatge i durant 
un trimestre del curs 95/96 es van encarregar de fer una 
sessió de repàs de guitarra al grup de mitjans on ells eren els 
responsables d’aquella sessió i havien de coordinar-se amb 
els educadors i la responsable de l’activitat de guitarra. 
Aquesta experiència va ser molt satisfactòria per a tothom. 
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Amb alguns grups de mitjans, es combinava la pràctica de la 
guitarra amb sessions de música, en les quals tot el grup 
cantava les cançons del taller i d’altres que no entraven en la 
pràctica de la guitarra. Anàvem elaborant un cançoner, que 
també tenia el suport de l’enregistrament de les cançons. El 
grup es dividia i mentre uns feien el taller de guitarra, els 
altres treballaven les lletres de les cançons, la portada del 
cançoner, la decoració del material, murals de música per a la 
sala, etc. Al cap d’uns tres quarts d’hora canviàvem els grups. 
Aquests participaven d’una manera obligatòria en la sessió de 
música, però si hi havia algun nen o nena que no volia o no 
podia fer la part pràctica de la guitarra, no calia que ho fes i 
tampoc es quedava fora del grup, perquè participava en les 
activitats satèl· lit del taller. Quant a l’aprenentatge de l’instru-
ment, ho fèiem seguint les mateixes tècniques que amb els 
grups de nois i noies més grans. L’única diferència és que 
marcàvem molt més les normes i hàbits de conducta per fer 
més fàcil i àgil la sessió de guitarra. 
 
La valoració que vam fer de l’activitat de guitarra l’últim any de 
funcionament del projecte va ser molt positiva. Quan vam 
començar, no s’utilitzava aquest instrument dins els centres; 
després de cinc anys, hi ha molts joves i infants que han 
après a tocar o que, si més no, s’hi han familiaritzat. En les 
colònies i casals d’estiu i de Nadal, s’utilitza la guitarra com un 
recurs lúdic. A l’hora de programar el curs, l’equip pedagògic 
dels centres i el dels grups tenen en compte l’activitat, fet que 
demostra la normalització i la integració de l’activitat dins dels 
centres. Els nens i nenes que pugen dels grups dels més 
petits demanen començar l’activitat, i en els concerts o audi-
cions de final de curs l’actuació de guitarra té un pes 
important. 
 

4.2.2. Taller de percussió 
 
Dins del projecte de La Lluna Blava, en un primer moment no 
s’havia previst la possibilitat d’un taller d’aquest tipus. Arran 
de la nostra intervenció a l’esplai Borinot de Sant Roc el curs 
93/94, però, vam entrar en contacte amb els membres del 
grup de percussió Mururus. Aquest grup havia aparegut al 
barri de Sant Roc de Badalona, concretament a l’Ateneu Po-
pular, gràcies a un taller de percussió que s’hi va realitzar fa 
més de quinze anys. D’aquest taller en va sorgir un grup de 
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percussió que amb el temps es va consolidar i va ampliar la 
seva formació amb un músic tallerista13, i va crear un 
espectacle d’animació al carrer i va adquirir el nom de 
Mururus. Els membres d’aquest grup provenien del món de 
l’educació en el lleure i amb el temps es van convertir en 
monitors i en talleristes de percussió. 
 
El curs 94/95 es va iniciar la col· laboració amb una primera 
audició del grup de percussió Mururus al Casal dels Infants 
del Raval i al Centre Obert Joan Salvador Gavina, a més d’un 
acompanyament per part dels talleristes a un grup de joves 
del Casal dels Infants del Raval al concert de final de curs. Al 
curs següent ja es va iniciar un taller de percussió centrat en 
els cajones gitanos als dos centres. Durant aquest primer 
curs, el taller es va dur a terme en sis grups (tres de cada 
centre, corresponents a mitjans i grans). Al curs següent, 
veient la valoració positiva del taller, es va continuar als dos 
centres però es va reduir als grups de grans –dos a cada 
centre–, ja que vam considerar que era més adequat. Final-
ment, el curs 97/98 es va augmentar encara un grup al Centre 
Obert Joan Salvador Gavina, a més d’introduir el taller al grup 
de joves de l’esplai Carme-Abiyoyo. 
 
Al llarg d’aquests anys, els encarregats dels tallers van anar 
canviant. Amb tot, la continuï tat del taller va ser absoluta, ja 
que els tres que van participar-hi tenien una formació i una 
manera d’educar en la percussió molt similar. A més, des del 
projecte de música també es va vetllar per la continuï tat dels 
objectius i les metodologies. 
 
La percussió pot considerar-se una de les primeres manifes-
tacions musicals de l’home; a partir de percussió rítmica de 
dos objectes van sorgir probablement els primers instruments 
musicals. També el nostre propi cos conté elements sonors 
que, sens dubte, són l’origen de la música antiga. 
 
La percussió més accessible és el simple picament de mans i 
aquest so o tècnica és utilitzada en la majoria d’expressions 
musicals, des del flamenc (palmadas o palmas) fins als rituals 
esquimals. Així, passar de percudir dues mans a percudir un 
objecte (segurament un tros de pell tensada) és relativament 
senzill. A partir d’aquí només s’ha de millorar la sonoritat de 
l’instrument mitjançant caixes de ressonància més grans o 
més petites, pells de diferents gruixos i qualitats, més o 
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menys tensades, i utilitzar instruments per percudir que van 
des de simples pals a maces amb cobertures de tela. 
 
D’entre els possibles instruments de percussió, per al taller  
del projecte de La Lluna Blava, vam escollir l’instrument 
conegut com a cajón gitano o simplement cajón. Aquest ins-
trument és originari de Puerto Rico i va ser introduï t al flamenc 
segurament per Paco de Lucía. Sens dubte, ha esdevingut un 
instrument característic dels quadres flamencs i dels ritmes 
dels palos mayores (bulerías, alegrías…) i menores (rum-
bas…), imprescindible per a la majoria de grups i cantants 
d’aquest estil musical. 
 
El cajón té una sèrie de característiques úniques i per aquest 
motiu es va escollir per al taller. En primer lloc, és de cons-
trucció senzilla i barata; està fet de fusta i no necessita cap 
tècnica especialitzada excepte clavar i cargolar. El poden  
construir els mateixos membres del taller si són una mica hà-
bils i prou grans per a aquesta feina.14 A més, és un instru-
ment molt robust i que no es trenca amb facilitat, especial-
ment si es toca correctament. Un altre punt important és que 
el seu manteniment és mínim, la majoria de vegades inexis-
tent; es limita a la reparació de peces (molt rarament, a causa 
de la duresa dels materials) o a una envernissada de les 
cares externes per evitar que l’ús l’embruti. Tot això influeix en 
el preu de l’instrument i permet que amb una inversió mínima 
se’n puguin construir prou per treballar amb un grup d’infants. 
A més, és un instrument que es pot traslladar amb facilitat. 
 
La tècnica del cajón és molt senzilla. Es limita a la combinació 
(com la majoria d’instruments de percussió) de dos sons bà-
sics: un de greu, que s’aconsegueix percudint la zona baixa 
del cajón, i un altre d’agut, que s’aconsegueix colpejant-ne la 
part superior. També s’hi pot afegir un tercer so anomenat 
mordent, percudint amb les dues mans a la part superior. Els 
ritmes que s’hi poden realitzar són molt variats, ja que hi ha la 
possibilitat d’adaptar-hi frases i ritmes típics d’altres instru-
ments: des de ritmes flamencs fins a ritmes funkies més pro-
pis de la bateria, passant pel swing i d’altres. 
 
Finalment, la sonoritat de l’instrument fa que un grup nombrós 
pugui tocar sense que sigui massa molest per a la resta de 
grups o activitats que es fan al centre, cosa impensable amb 
instruments com les campanes o els bombos. 
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A nivell d’objectius, en aquest taller es va treballar de manera 
similar al de guitarra i, des d’un primer moment, es va intentar 
que hi hagués un consonància entre els objectius generals del 
projecte i els objectius específics del taller. 
 
Com a objectius bàsics del taller, plantejàvem els següents: 

• Aconseguir la motivació dels nens i nenes i una actitud 
positiva respecte a l’activitat (mitjançant una audició prèvia, la 
preparació d’una actuació per al concert de final de curs…). 

• Educar l’oï da: aprendre a escoltar. 
• Potenciar el concepte de grup. 
• Treballar la psicomotricitat. 
• Potenciar el sentit musical i del ritme. 

 
El primer curs que es va realitzar el taller de percussió va ser 
el 94/95. En primer lloc, es van construir els cajones per 
realitzar el taller.15 Aquest primer taller va consistir en la pre-
paració d’un número o cançó a partir d’un ritme que proposa-
ven els talleristes i al qual s’afegien diversos breaks (entra-
des, repeticions, solos, silencis i finals). Perquè aquest treball 
no es limités a una simple memorització de cops al cajón, es 
realitzava un treball previ sobre el tempo, el ritme, la pulsació, 
diferents notes musicals i l’harmonia del grup (en aquesta part 
del taller es treballava picant de peus i mans). Durant aquest 
primer curs, la cadència de les classes era mensual, amb les 
consegüents dificultats de memorització per part dels partici-
pants i de continuï tat dins del taller. 
 
El curs següent, 95/96, es va canviar el plantejament del taller 
precisament per evitar aquest problema de continuï tat. El ta-
ller va ser trimestral, amb una periodicitat setmanal. Els resul-
tats van ser molt millors. Durant aquest curs, a més, vam 
iniciar una experiència molt interessant al Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, en la qual un dels nois del grup de joves 
feia un repàs de l’activitat de percussió amb el grup de mit-
jans. La valoració d’aquesta experiència va ser molt positiva, 
tant a nivell de la implicació d’aquest noi com de la motivació 
dels infants als quals feia repàs. La proposta de repàs de 
l’activitat es va mantenir per al curs següent, però malaurada-
ment no va tenir continuï tat. 
 
Com l’activitat de guitarra, a partir del curs 96/97 el taller de 
cajones va passar a dependre directament dels centres, aug-
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mentant la seva autonomia en relació amb el projecte de 
música. Començava així una nova etapa dins del taller de 
percussió, per a la qual es va elaborar un projecte específic 
que pretenia l’evolució del taller cap a un major aprofundiment 
dels joves en el món del ritme, la coordinació i el tempo, amb 
l’elaboració de composicions rítmiques més treballades i 
introduint nous patrons i instruments. Com a objectius per a 
aquesta nova etapa en plantejàvem dos de caire general, i 
altres de més específics: 

• Donar a conèixer els conceptes musicals bàsics lligats a 
la percussió. 

• Potenciar el treball individual per tal de facilitar el produc-
te col· lectiu. 

• Treballar la coordinació, tant individualment com col· lecti-
vament. 

• Motivar els nens i nenes amb la creació de quelcom pro-
pi del grup. 

• Treballar la percussió amb nous instruments. 
• Millorar la psicomotricitat. 

El nou taller estava adreçat a infants a partir de 10 anys i 
s’organitzava en grups de 8 a 10 membres d’acord amb les 
seves edats (aquest número podia variar en funció del mate-
rial disponible en el moment de fer el taller). La durada del 
taller seria d’un trimestre com a mínim –tot i que es preveia la 
possibilitat de fer un taller anual–, i s’organitzava en sessions 
setmanals o quinzenals d’una hora de durada. 
 
Metodològicament es va tenir en compte la importància de 
l’assistència continuada al taller, ja que la no assistència va 
en detriment no només de l’infant que falta, sinó de tot el 
grup. Per tant, es va plantejar la possibilitat de treure del taller 
els infants que no hi assistissin amb regularitat. A més de la 
presència de dos talleristes, també es va demanar l’assistèn-
cia d’almenys un monitor habitual de cada grup per assegurar 
la normalitat del taller dins la resta d’activitats del grup. També 
es demanava al centre que es responsabilitzés de l’estat del 
material i que la sala on es feia el taller fos sempre la mateixa 
per a cada grup. L’activitat central del taller continuava essent 
la creació d’un o més números musicals per grup, intentant 
treballar nous patrons rítmics, així com conceptes de pulsació, 
durada dels sons i harmonia. Finalment, els talleristes es 
comprometien a omplir una fitxa de valoració de l’activitat 
després de cada sessió, on es controlava l’assistència i es 
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tenia en compte l’actitud i l’evolució del treball individual. A 
més, plantejaven la possibilitat de reunir-se amb els educa-
dors dels grups per valorar-ne el treball. 
 
En termes generals, les valoracions d’aquests tallers només 
poden ser positives. En cap taller ni durant cap curs no hi va 
haver problemes greus. El resultat final dels tallers va variar 
molt en funció del grup, no tant en relació amb la realització 
d’un ritme, com amb la seva sonoritat. Amb tot, aquest seria 
un aspecte relatiu, ja que treballar un ritme i fer-ne un número 
era també una excusa per treballar aspectes de psicomo-
tricitat, harmonia i sentit musical dels participants. És per això 
que no es pot dir que un taller no va funcionar si al final el 
grup no va poder tocar el ritme previst; en tot cas, cal valorar 
que hi va faltar treball (per manca de temps o per una menor 
capacitat dels participants) per millorar el resultat. 
 
El treball amb els joves va ser intens. No només se’ls dema-
nava que aprenguessin o s’esforcessin a tocar bé o millor el 
cajón, sinó que s’intentava que entenguessin conceptes rít-
mics com la pulsació, el compàs 4/4 o les corxeres a la 
contra. A més, es va realitzar un important treball a nivell de la 
dinàmica grupal: s’intentava que entenguessin que formaven 
part d’un grup i que el grup depenia de tots els seus mem-
bres. També es va treballar molt el silenci, el fet d’escoltar 
abans de tocar i tocar quan era l’hora de fer-ho; evidentment, 
és molt difícil per als joves (i per als adults!) estar assegut 
sobre un cajón i reprimir les ganes de tocar-lo, perquè no és 
el moment de fer-ho. En els grups més nombrosos també es 
va treballar l’ordre de participació i el respecte als altres, tant 
si estaven tocant com si estaven esperant per fer-ho. 
 
La valoració final dels talleristes a la memòria presentada 
després de quatre anys de tallers al Casal dels Infants del 
Raval i al Centre Obert Joan Salvador Gavina és prou signi-
ficativa: 
«A tall de conclusió, només volem indicar que l’experiència ha 
estat molt positiva. El treball als centres amb els infants ha es-
tat molt gratificant, els resultats finals han estat (com a mínim) 
dignes, i les ganes amb què els infants rebien el taller era tot 
un orgull per a nosaltres. 

La relació amb les nostres companyes als tallers, ja sigui 
com a talleristes o com a coordinadores, ha estat fantàstica, 
sobresortint per damunt de tot les seves ganes de treballar i el 
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seu saber fer. No hem d’oblidar que van ser elles les que van 
pensar que tant la percussió com nosaltres seríem vàlids per 
realitzar un taller al Raval. 

La relació amb els centres ha estat amistosa i sempre ens 
hem sentit recolzats, tant pels monitors com pels seus res-
ponsables. 

A tall de conclusió, no podem dir una altra cosa que no 
sigui que els tallers de percussió han estat una gran expe-
riència i un treball molt positiu».16 
 
 

4.3. Arxiu de material 

4.3.1. Proposta d’arxiu de material 
 
En primer lloc, per a l'elaboració del nostre arxiu vam definir 
els criteris de classificació per a l'ordenació del material di-
dàctic: 

• Edat: és el criteri més restrictiu que cal tenir en compte 
perquè, en principi, cada grup només treballa les activi-
tats recomanades o indicades per a les edats de què 
consta. 

• Tipus d'activitat: normalment, en la programació es té 
molt en compte el tipus d'activitat a realitzar (cançó, dan-
sa, audició, joc) per mantenir i equilibrar la dinàmica de 
les sessions de música o bé per escollir l'activitat més 
adequada per a un moment o espai determinats. 

• Objectius: quan es programa una activitat, la majoria de 
vegades es tria en funció d'una sèrie d'objectius o as-
pectes que es volen treballar: treball del text, de qualitats 
del so, d'aspectes rítmics, etc. És molt important, per tant, 
disposar d'una classificació d'aquest tipus, tot i que tam-
poc cal que sigui molt específica (el treball específic 
s'indica a les fitxes de les activitats i a les d'ordenació). 

• Temàtica: un altre criteri per triar una activitat quan es fa 
la programació de música és el tema específica que es 
tracta en l'activitat, especialment quan es coordinen les 
sessions de música amb altres activitats o amb centres 
d'interès concrets. 

 
Molt sovint la classificació del material per temes i la classi-
ficació per objectius són incompatibles. Per tant, si es volien 
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respectar aquests dos criteris, calia buscar dos sistemes 
d'ordenació diferents. Per aquest motiu, vam optar per fer 
dos tipus de classificacions: 

• Una, en els mateixos arxivadors, segons els criteris d’e-
dat, tipus d’activitats i objectius o aspectes a treballar. 

• Una altra, en un fitxer a part, que tingués en compte l’or-
denació alfabètica d’una banda i la classificació per 
temes de l’altra. 

 
L’arxiu, per tant, havia de disposar de dos tipus de fitxa: 

• Una fitxa didàctica, inclosa en els arxivadors i que con-
tenia tota la informació necessària per realitzar l’activitat: 
títol, tipus d’activitat, edat recomanada i indicacions di-
dàctiques. A més, havia d’incloure la partitura i la lletra 
(quan n’hi hagués) i el material complementari que es 
considerés necessari. En la fitxa didàctica s’indicava la 
signatura corresponent a l’ordenació en els arxivadors i  
la referència de l’enregistrament. 

• Una fitxa d’ordenació per al fitxer, en la qual es resse-
nyava el títol de l’activitat, l’edat, el tipus d’activitat i 
l’objectiu, a més de la signatura d’ordenació i la refe-
rència de l’enregistrament. 

Per tal que el material fos realment útil, vam decidir enre-
gistrar totes les cançons, danses i audicions de l’arxiu, per 
a aquells educadors i monitors que no sabien solfejar. Això 
ens va suposar bastants inconvenients a causa dels pocs 
recursos tècnics de què disposàvem. De tota manera, vam 
considerar que era bàsic que existís algun tipus d’enregis-
trament sonor d’aquest material, encara que n’haguéssim 
de sacrificar la qualitat. 
 
La valoració que fem d’aquesta part del nostre projecte 
també és positiva. Tot i que va costar una mica que hi ha-
gués prou material per utilitzar l’arxiu amb normalitat i 
eficàcia, el darrer any de projecte va ser molt utilitzat i els 
educadors el van valorar positivament. Una part important 
de la proposta per al curs 97/98 va ser l’ampliació i dina-
mització de l’arxiu a través d’una presentació que en vam 
fer amb els equips d’educadors. Vam insistir molt en la ne-
cessitat de fer-ne un bon ús i respectar les normes esta-
blertes per a la bona conservació, ja que és prioritari que el 
material no es desordeni perquè l’arxiu mantingui el seu va-
lor. També vam remarcar l’interès de l’actualització i renova-
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ció del material, establint un criteri d’ampliació de l’arxiu i 
uns passos a seguir perquè els centres poguessin incorpo-
rar noves fitxes als arxivadors, respectant els criteris de 
classificació i seguint l’ordre intern tant dels arxivadors com 
dels fitxers. Per a nosaltres seria especialment gratificant 
que aquest material recollit i sistematitzat durant els anys 
d’actuació del nostre projecte s’anés utilitzant i renovant i 
esdevingués una eina de consulta important per als educa-
dors. 
 
En els annexos presentem alguns recursos reals que for-
men part de l’arxiu de material didàctic i que hem treballat al 
llarg d’aquests anys. Només hi hem inclòs les fitxes didàcti-
ques que hem considerat més interessants o significatives, 
classificades de la manera següent: 

• Annex 1: Activitats estrella. Inclou algunes de les acti-
vitats que han agradat més als infants i que han passat 
a formar part del repertori general dels centres, o que 
considerem més originals i útils. 

• Annex 2: Activitats interculturals. En aquest apartat 
recollim algunes de les activitats que vam fer per treba-
llar aspectes relacionats amb la convivència intercultu-
ral i el respecte a la diversitat, i que poden donar idees 
a l’hora de treballar aquests temes amb infants de 
diferents edats. 

• Annex 3: Activitats de reforç. Tot i que podem utilitzar la 
majoria d’activitats de música com a reforç d’algun as-
pecte treballat en el grup des d’altres àmbits, aquí do-
nem alguns exemples d’activitats que ens han servit 
per treballar alguns continguts específics. 

• Annex 4: Material del taller de guitarra. En aquest últim 
annex proposem algunes de les cançons amb acords 
per a guitarra que es van treballar al taller de guitarra i 
que van tenir més èxit entre els infants. 

 

4.3.2. Materials emprats en el projecte 
 
El material que incloem en els annexos, així com el de l’ar-
xiu de material de La Lluna Blava de què disposen el Casal 
dels Infants del Raval i el Centre Obert Joan Salvador Gavi-
na, té diverses procedències. Alguns dels recursos prove-
nen d’enregistraments que ens han arribat per diferents 
vies. Altres són cançons o activitats apreses de gent que 
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hem anat coneixent: d’aquí, estrangers, professionals, afi-
cionats… Altres activitats les hem après i recollit en paï sos 
on alguna de nosaltres ha tingut la sort d’estar, com Alema-
nya, Estats Units, el Marroc o Togo. I finalment, la majoria 
d’activitats les hem extret de cançoners, llibres de música 
escolars o reculls de materials didàctics. A continuació citem 
els títols que hem utilitzat més. És un material molt útil que 
val la pena tenir en compte. Animeu-vos a consultar-lo! 
 
• Cancionero popular infantil español, Juan Hidalgo Mon-

toya. Ed. Música Moderna, Madrid, 1993. 
• Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalu-

nya, vol. 1, 2, 3 i 4. Editats pel SCIC, del 1973 al 1989. 
• Cançoneret de Nadal. Ed. Balmes, Barcelona, 1981. 
• Cançons de Nadal catalanes, selecció de Ma. Eulàlia 

Valeri. Ed. Joventut, Barcelona, 1990. 
• Cançons i melodies per a nens i nenes, Toni Giménez. 

Tenora, Ed. Musicals, Barcelona, 1984. 
• Cançons per al poble de Nadal, Mn. Josep Soler i 

Manuel Oltra. Ed. Claret, Barcelona, 1973. 
• «Cançons populars i tradicionals per al cicle mitjà 

d’EGB», dins d’Eines de treball per a l’ensenyament del 
català. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1985. 

• Cànons d’ahir i avui, vol. 1 i 2, selecció d’Oriol Martorell. 
Ed. mf, Barcelona, 1979. 

• Ciutadans del món. Cançoner que forma part del progra-
ma pedagògic del mateix títol, d’intervenció educativa de 
MOVIBAIX. Material d’ús intern editat per MOVIBAIX l’any 
1992. 

• É wò Afrika. Vine a l’Àfrica. Rah-mon Roma i Lluís Pi-
nyot. Ed. Raima, Moià, 1995. 

• El meu llibre de música, de primer a sisè grau, Ireneu 
Segarra. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelo-
na. 

• El Sac de Cançons, Grup El Sac de Cançons. Ed. Hogar 
del Libro, Barcelona, 1975. 

• Els cinc dits d’una mà, Xesco Boix, Àngel Daban, Toni 
Giménez, Lluís M. Panyella i Noè Rivas. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984. 

• Els jocs de sempre, Montserrat Anton. Ed. Reforma de la 
Escuela, Barcelona, 1984. 
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• L’Esquitx, vol. 1, 2, 3 i 4. Ed. mf, Barcelona, del 1969 al 
1971. 

• La música a l’escola. Audicions per a la primera i segona 
etapa d’EGB, M. Teresa Giménez. Rosa Sensat/Edicions 
62, Barcelona, 1981. 

• Lireta-liraina, Xesco Boix. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1983. 

• Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals 
catalanes, Joaquim Maideu. Ed. EUMO, Vic, 1992. 

• Música, de cicle inicial a cicle mitjà. Escola de pedagogia 
musical, Mètode Ireneu Segarra. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, Barcelona, 1982 a 1988. 

• Música, de preescolar a cicle mitjà, Maria Cateura. Ed. 
Daimon, Ripollet, 1983. 

• Musiquem, Agnès Targarona. Ed. Taga, Barcelona, 
1987. 

• Picant de mans, Josep M. Torrents i Núria Albó. Ed. mf,  
Barcelona, 1987. 

• Pim, pam, repicam i Xim, na, na, nà. Materials didàctics 
per a l’ensenyament de la música al parvulari, diversos 
autors. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1983. 

• Recull de folklore «Cantant i Ballant els Freds s’en van», 
E. Sala i altres. Ed. Pleniluni, Hospitalet de Llobregat, 
1985. 

• Vine a cantar, Toni Giménez. Editorial Raï ma, Moià, 
1991. 

• Virolet Sant Pau, Montserrat Busqué i Barceló. Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, amb primera 
edició del 1981 i tercera edició del 1987. 

• Virolet Sant Pere, Montserrat Busqué i Barceló. Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, primera edició 
del 1977 i tercera del 1982. 

• Ximic. Jocs tradicionals, Montserrat Busqué i Barceló i 
M. Antònia Pujol i Subirà. Amalgama ed., Berga, 1996. 

 
Els materials enregistrats editats que hem utilitzat amb més 
freqüència són els següents: 

• Akwaba, Rah-mon Roma. 
• Danses, I-VI, Ara va de bo. 
• Birondaina Xiribincleta, Àngel Daban. 
• Caga Tió, Xesco Boix. 
• Canciones para niños y niñas, de Colòmbia. 
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• Cançons i danses de 0 a 12 anys, Toni Giménez. 
• Cançons per a la mainada, Xesco Boix i Àngel Daban. 
• Cançons, La Rateta. 
• Cantant, cantant, les penes se’n van, Xesco Boix. 
• Cantant, les penes se’n van, Xesco Boix. 
• Cinc formigues fan més que quatre elefants, Xesco Boix. 
• Ciutadans del món, MOVIBAIX (Pep López i els Sopars 

de Duro). 
• Danses, Tercet Treset. 
• É wò Afrika, Rah-mon Roma. 
• El flautista d’Hamelin, Xesco Boix. 
• Els animals petits, Àngel Daban. 
• En Pere i el llop, de Sergei Prokofieff, amb narració de 

Josep M. Espinàs. 
• La bicicleta, Xesco Boix. 
• La rueda, I-II, Xesco Boix. 
• Miranius i Miraneies, Toni Giménez i Noè Rivas. 
• Tanca la tele, tanoca!, Xesco Boix. 
• Tocatimbal 1-5, recull per a la campanya «el país a 

l’escola». 
• Transtomàtic Express, Club Super3. 
• Un farcell farcit, Rah-mon Roma. 
• Va Superfiu!, Club Super3. 
• Vine a cantar, Toni Giménez. 
• Vine a la festa, Noè Rivas. 
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ANNEX I. ACTIVITATS ESTRELLA 
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1. Hola, digues com estàs 
 
Edat: 3-7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: cançons dialogades / Tema: cançó per 
saludar. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó dialogada. Al principi, el monitor pregunta i els nens 
contesten, com a grup o individualment. Quan ja saben bé la cançó, la poden cantar 
ells sols. Podem fer el diàleg de diferents maneres: 

• Tot el grup canta la cançó a cada nen, seguint l’ordre de la rotllana o 
utilitzant cançons eliminatòries (vegeu La gallina ponicana pàg. 109) per 
decidir l’ordre. 

• Cada nen canta la cançó tot sol al nen del seu costat o al nen que vulgui (en 
aquest cas, cal un control del monitor per evitar repeticions o que s’oblidin 
d’algun nen). 

• Canten la cançó individualment per parelles. En aquest cas, com en 
l’anterior, es canta la cançó individualment mentre la resta del grup la canta 
per dintre; així treballem la interiorització. 

Aquesta  és una cançó ideal per començar la sessió de música i posar els nens 
en situació. Els nens que comencen a escrire també poden fer una fitxa contestant al 
diàleg de la cançó, escribint-hi el seu nom. En el cas de fer un cançoner, aquesta 
podria ser-ne la primera cançó. 
 

 
Hola, …… digues com estàs? 

 
Hola, …… digues com estàs? 

MOLT BÉ! 
I les teves amistats com van? 

MOLT BÉ! 
Farem els possibles per ser bons amics, 

Hola, …… digues com estàs 
MOLT BÉ! 
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2. Joc de les cadires 

Edat: a partir de 3 anys / Activitat: joc / Objectiu: discriminació auditiva: so-silenci / 
Tema: música. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquest és un joc molt interessant per a totes les edats, que consisteix a seguir 
les consignes donades mitjançant el so/silenci. Consisteix a posar una cadira menys 
que el nombre de participants en el joc (si hi ha deu nens, cal posar nou cadires). 
Mentre sona la música, els nens donen voltes entorn de les cadires i quan la música 
para, tots s’han d’asseure. Cada vegada hi haurà un nen que quedarà eliminat i 
treurem una altra cadira per tornar a començar. El joc acaba quan només queda un 
nen assegut. 
 Per fer el joc, en funció de l’edat dels nens, de les possibilitats de la sala, etc., 
podem triar diferents opcions. Podem anar cantant cançons curtes i caminar seguint la 
pulsació; quan acabem la cançó hem de seure. També podem treballar-ho fent una 
audició de qualsevol música; el monitor és l’encarregat de parar l’aparell quan li 
sembli. Una altra possibilitat és tenir un instrument de percussió (pandero, caixa 
xinesa…) i anar picant la pulsació; quan fem silenci han de seure tots. 
 És un joc interessant que permet moltes variacions i que sol agradar molt als 
nens. 
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3. La gallina de Martina 
 
Edat: 7-9 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió de text-temàtica / Tema: 
animals. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó molt divertida, amb un ritme llatí molt «marxós» 
(“tumbao”). Està treta de la casset Canciones para niños y niñas de cançons populars 
colombianes. Per presentar la cançó podem fer l’audició de la casset, i quan ja la sapi-
guem, podem acompanyar-la amb maraques o altres instruments i fins i tot ballar-la. 
 És interessant comentar alguns aspectes del vocabulari de la cançó; hi 
apareixen algunes paraules i formes poc corrents que es poden comentar. 
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La gallina de Martina  

 
La gallina de Martina es una gallina fina, 

fina y loca, loca y fina 
y se peina con gomina. 

La gallina de Martina usa sacos y camisa 
y unos tenis que patinan y la llevan muy deprisa. 

 
Ay Martina, dale a tu gallina, 

ay Martina, dale un poco “e” risa, 
anda dale, préstale tu camisa 

pa que vaya contigo a la misa. (bis) 
 

Cacareando la gallina pone un huevo y lo termina 
pone cuatro, pone tres 
y los cuenta al revés. 

La gallina sin camisa pone huevos pa Martina; 
si los pone en la sartén van friticos de una vez. 

 
Ay Martina, dale a tu gallina, 

ay Martina, dale un poco “e” risa, 
anda dale, préstale tu camisa 

pa que vaya contigo a la misa (bis). 
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4. La cançó de la felicitat 
 
Edat: a partir de 7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / 
Tema: felicitat. 
 
 DIDÀCTICA:  
 Aquesta és una cançó d’animació molt divertida que va molt bé per començar 
l’activitat o per fer un canvi de ritme. És fàcil d’aprendre i és divertida perquè té un 
fragment que es fa gesticulat i que a més es pot ballar. Per a la gesticulació seguim els 
passos següents: 
 
• Si estàs trist:  ens freguem els ulls com si ploréssim. 
• i et manca: ensenyem els palmells de les mans mostrant que no hi tenim res. 
• corre fes fora: amb la mà  fem el gest de fer fora. 
• vine amb mi: fem el gest de venir amb el dit. 
• t’ensenyaré: fem el gest de mostrar. 
• la cançó de la felicitat: aixequem els braços enlaire dibuixant un semicercle. 
• Bat les ales: movem els braços com si fossin ales (com als Pajaritos) 
• mou les antenes: movem dos dits sobre el cap com si fossin antenes. 
• dóna’m les  dues potetes: cada nen li dóna la mà al nen del costat. 
• Vola per aquí: estiren els dos braços a un costat i a l’altre del cap i els mouen com 

si volessin.  
• la cançó de la felicitat: botant sense moure’s del lloc o repetint el gest d’alçar els 

braços. 
 
 Per fer la dansa, mantenim els mateixos gestos però fent una rotllana. Al mig hi 
ha un nen que va donant voltes mentre sona la primera part de la cançó. A “Bat les 
ales” s’atura davant del nen que li toqui i fa la segona part de la cançó davant seu. 
Després es canvien i el nen que hi havia al mig es posa a la rotllana i surt l’altre. Una 
altra possibilitat, si hi ha molts nens, és que es quedin tots dos al mig i la segona 
vegada que cantem la cançó hi hagi quatre nens, i així fins que estiguin tots dins el 
cercle. 

 



finestra oberta / 11 
 

68 

 



finestra oberta / 11 
 

69 

5. La balena.  
 
Edat: a partir de 7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / 
Tema: ecologia. 
 
 DIDÀCTICA: 
 És una cançó divertida i que ens va molt bé per treballar qualsevol tema 
relacionat amb l’ecologia i el respecte a l’entorn. Val la pena aprofitar-la!! És una cançó 
de Toni Giménez que hem extret del cançoner Els cinc dits d’una mà (de Xesco Boix, 
Àngel Daban, Toni Giménez, Lluís Maria Panyella i Noè Rivas, publicat a la col· lecció 
“La Xarxa”, de PAM). Us aconsellem que el consulteu, perquè en podeu treure coses 
molt interessants. 
 

La balena 
 

Una balena dins del mar 
cercava aigua per nedar. (bis) 

 
Oh, oh, oh, H2O (bis) 

 
El primer que ella va trobar 
varen ser pots de DDT (bis) 

 
Una altra cosa que trobà 

varen ser pots de detergent. (bis) 
 

Una altra cosa que trobà 
varen ser llaunes i papers. (bis) 
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6. Be-bop-a-lula 
 
Edat: a partir de 9 anys / Activitat: cançó / Objectiu: ritme / Tema: son, llevar-se. 
  

DIDÀCTICA:  
 Aquesta cançó és de melodia difícil i fàcilment desafinable, però agrada molt 
als nens i és molt «marxosa». La podem acompanyar fent petar els dits a ritme de 
swing. Fins i tot es pot proposar d’inventar-li una coreografia o un acompanyament 
rítmic, etc. 

 
Be-bop-a-lula 

 
Be-bop-a-lula, aixeca’t noia! 
Be-bop-a-lula, no siguis toia! 

Be-bop-a-lula, no tinguis mandra! 
Be-bop-a-lula, posa’t bufanda! 

Be-bop-a-lula, si és que tens fred. 
 

 
Cada dia, de matí, 

no fas res més que dormir. 
Ningú no et fa aixecar del llit 

i sempre et penses que és de nit! 
 

Be-bop-a-lula, tothom et crida! 
Be-bop-a-lula, i tu adormida! 

Be-bop-a-lula, tu sempre et fas el 
desentès! 
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7. La fira (Simi yadeh) 
 
Edat: 7-10 anys / Activitat: dansa / Objectiu: moviment individual (mocadors) / Tema: 
fira, colors. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una dansa tradicional d’Israel, adaptada i molt coneguda en la seva 
versió en català. Hi ha la versió original en hebreu, arranjada per Toni Giménez. 
Podem treballar la cançó de La fira prèviament a la dansa, ja que és una cançó bonica 
i sense dificultats de text. En el cas d’utilitzar la versió en hebreu, és més difícil 
d’aprendre-la i podem fer-ne només l’audició (amb tot, també pot ser molt interessant 
d’aprendre una cançó en hebreu...). 
 Aquesta és una dansa de rotllana. Comencem fent una rotllana agafats de la 
mà. Durant la primera part de la cançó marxem cap a l’esquerra fent el pas següent: 
donem un cop a terra amb el peu esquerre, el peu dret creua per davant l’esquerre, el 
peu esquerre es trasllada cap a l’esquerra i el peu dret, ara, creua per darrera l’esquer-
re, i així successivament. Quan passem el peu dret per davant o per darrera de l’es-
querre, flexionem lleugerament els genolls. Aquest pas, quan s’hagi après, es pot 
acompanyar amb una lleugera torsió del cos cap a la dreta o l’esquerra seguint el 
moviment dels peus.. 
 A la segona part, quan la cançó diu “Blau, groc...” avanem cap al centre fent 
passos saltats i, simultàniament, aixequem els braços fins que ens trobem al mig amb 
els braços alçats. Després anem retrocedint cap a la posició inicial fent el mateix pas i 
abaixant els braços a poc a poc. Ho anem repetint, cada vegada més ràpid. En acabar 
ens queden les mans agafades i baixes i fem una petita reverència amb el cap. 
 Podem aprofitar que la lletra en català parla de colors per incloure’ls en la 
coreografia: podem preparar un vestuari amb aquests colors o portar agafats uns 
mocadors... 
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La fira 
 

Cada vegada més animada 
crida la fira fora al carrer. 

Totes les noies compren cofoies 
grans coloraines al mercader. 

 
Blau, groc, verd i vermell, 
el bon home va venent. 

Blau, groc, verd i vermell, 
i les noies van comprant. 

 

Simi Yadeh 
 

Simi yadeh, al yad’i, 
ani shel at, ve’ at sheli. 

Simi yadeh, al yad’i, 
ani shel at, ve’at sheli. 

 
Hey, hey, Galia, 

bat hakim yefefiya. 
Hey, hey, Galia, 

bat hakim yefefiya. 
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8. Els esclops d’en Pau.  
 
Edat: a partir de 7 anys / Activitat: joc / Objectiu: pulsació-ritme / Tema: esclops. 
 
 DIDÀCTICA: 
 El treball previ al joc és d’una banda l’aprenentatge de la cançó i de l’altra el 
treball de pulsació (és una pulsació lenta que cal tenir molt clara per dur a terme        
el joc). Aquest darrer treball és, des del punt de vista musical, el més interessant per 
fer. A més, aquest joc és interessant per l’habilitat que exigeix i sobretot per l’atenció 
que requereix. 
 Pel que fa a la cançó, n’hi ha moltes versions, amb variacions importants tant 
del text com de la melodia. Hem triat la partitura del Sac de danses però hi hem afegit 
una altra possibilitat de lletra. Tot i que presentem l’activitat com a joc, també es pot fer 
una dansa (vegeu el Sac de danses). 
 Els jugadors seuen en rotllana; es pot jugar a terra o sobre una taula. 
Cada jugador té un objecte a la mà dreta (un pedra, una bola de paper... 
nosaltres juguem amb cartrons de rotlles de paper higiènic tallats per la meitat). 
Comencem a cantar i comença el joc. Cantant i seguint la pulsació de la cançó, 
cada jugador deixa l’objecte que té agafat davant del seu veí de la dreta. Sense 
parar de cantar, cada jugador agafa el nou objecte del seu davant i el torna a 
passar, i així successivament fins que arriba el darrer vers de la cançó. 
Aleshores es fan els següents moviments: 
 
• En el primer “tri-pi” es fa el gest cap a la dreta però no es deixa l’objecte. 
• Quan es diu el segon “tri-pi” es torna l’objecte a l’esquerra i cadascú el torna a tenir 

al seu davant. 
• Es passa l’objecte una altra vegada cap a la dreta en dir l’últim “trap” i, finalment, es 

deixa anar l’objecte. 
 
 Sense parar, tornem a començar la cançó i el joc continua. Qui s’equivoca 
queda eliminat. 
 El joc es pot complicar o simplificar molt. Els més petits, i per començar, poden 
jugar amb un sol objecte per a tota la rotllana i anar afegint objectes a mesura que 
dominin el joc. Els més grans poden jugar amb dos objectes per persona, un a cada 
mà. També es poden acordar canvis de direcció, etc. 
 És un joc col· lectiu en el qual la participació és igual per a tots els membres del 
grup. Es pot deixar a l’abast dels nens, per a les estones de jocs, una caixa de sabates 
amb els objectes que utilitzem en el joc, que poden haver decorat o elaborat ells 
mateixos. 
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Els esclops d’en Pau 
(1a versió) 

 
Els esclops d’en Pau fangaven, 

Sant Joan triava gram. 
Sant Pere li va al darrera 
amb el tri-pi, tri-pi, trap. 

 
 

Els esclops d’en Pau 
(2a versió) 

 
Els esclops d’en Pau 

fangava en Joan; 
cantava el gall. 

En Pere li va al darrera 
amb el ti-pi, ti-pi, tam. 
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9. Tots coneixem el gran Colom.  
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó / Objectiu: articulació-dicció / Tema: el 
descobriment d’Amèrica. 
 
 DIDÀCTICA:  
 És una cançó satírica sobre el “descobriment” d’Amèrica; tant la música com el 
text són molt divertits i poden ser una bona excusa per parlar una mica críticament 
sobre aquest esdeveniment i les seves repercussions en la història. És una cançó molt 
ràpida que ens anirà bé per treballar l’articulació/dicció del text. 
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Tots coneixem el gran colom  
 

1.- Tots coneixem el gran Colom! 
Vide, vide, vit, bom-bom! 

Que va arribar fins al Nou Món, 
Vide, vide, vit, bom-bom! 
El somniava sens parar, 

i el va trobar passat el mar! 
Glòria, victòria! 

Vide, vide, vit al gran Colom! 
Glòria, victòria! 

Vide, vide, vit, bom-bom! 
 

2.- Després de fer un bon esmorzar, 
Vide... 

“Lloem tots Déu” ell va cridar; 
Vide…  

“El rei d’Espanya buscaré 
perquè no em falti cap diner” 

Glòria... 
 

3.- El rei va dir: “Amic Colom, 
la teva gesta et darà nom, 
i tu seràs el nostre heroi 

i un monument tindràs al moll.” 
 

4.- Tal dit, tal fet, sens perdre temps 
les naus avancen amb els vents. 

Un bon matí el grumet cridà: 
“Ja es veu la terra cap enllà!” 

 
5.- La gent saluda amb mocadors 

i Colom diu: “Bon dia a tots, 
és que l’Amèrica és aquí?”, 

i responien tots que sí. 
 

6.- Els indis deien: “Ja és un fet, 
avui sí que ens han descobert.” 
I amb veu potent el rei va fer: 

“El gran Colom tu bé deus ser.” 
 



finestra oberta / 11 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEX II. ACTIVITATS INTERCULTURALS
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1. Ummi 
 
Edat: 3-7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / Tema: 
paï sos i cultures (paï sos àrabs). 
 
 DIDÀCTICA: 
 L’interès fonamental d’aquesta cançó és que és en llengua àrab i ens permet 
tractar qualsevol tema relacionat amb aquesta cultura o, per extensió, amb les cultures 
que són diferents de la nostra. No és una cançó musicalment difícil i, tot i que per a 
nosaltres pot ser complicat recordar la lletra, els nens l’acaben aprenent molt bé. Val la 
pena fer-la, especialment si hi ha nens o nenes magribins al grup, ja que per a ells 
suposa un reforç positiu molt interessant. 
 La lletra significa: “Mare, mare, que preciosa! Canta, canta, no t’oblido. Digues, 
digues, que dolça! Jo t’estimo, jo t’estimo.” Es llegeix així: 
 

 
 
 
 

Ummi 
 

Ummi, ummi, ma aglaha. 
Ganni, ganni, la ansaha. 

Quli, quli, ma ahlaha. 
Ana abguiha, ana ahwaha. 
Ana abguiha, ana ahwaha. 
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2. La Trastrasera 
 
Edat: a partir de  7 anys / Activitat: dansa / Objectiu: coordinació per parelles / Tema: 
paï sos i cultures (Amèrica Llatina). 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una dansa que vam aprendre a L’escola de la cançó. És una dansa 
popular sud-americana. Per fer-la, ens hem de situar en dues rotllanes concèntriques 
(tot i que, primer, val la pena començar fent dues fileres; quan ens surti, ja farem la 
rotllana): els nois (o un grup) a la part de dintre i les noies (o l’altre grup) a la part de 
fora. 

El primer que hem de fer és aprendre el pas de la dansa: consisteix a fer 
petites passes marcant un ritme:  [un, dos, tres (pausa)]. En la pausa, 
aixequem el peu; així, començaríem: un (dreta), dos (esquerra), tres (dreta), pausa 
(aixequem l’esquerra) —un (esquerra), dos (dreta), tres (esquerra), pausa (aixequem 
la dreta)— etc. Evidentment, hem d’anar seguint la pulsació de la cançó, que es va 
accelerant. Normalment, el pas el fem sense moure’ns del lloc, però en un moment de 
la dansa l’hem de fer caminant. Per poder-lo fer bé, hem d’evitar picar fort de peus a 
terra; ha de ser molt lleuger, perquè si no és més difícil i ens cansarem molt. 

Un cop hem après el pas, per parelles hem d’anar seguint les indicacions del 
text, sense deixar de fer-lo: 

 
•  Quan diu “la trastrasera”: caminem enrera, fent el mateix pas. 
•  “también por la delantera”: caminem endavant. 
•  “por un costado”:  agafant-se de la cintura, els dos balladors canvien de lloc. 
•  “también por el otro lado”: el mateix a l’inrevés. 
•  “darán una media vuelta”: mirant-se però sense agafar-se, tornen a canviar de 
lloc. 
•  “también una vuelta entera”: girant-se d’esquena, tornen a passar. 
•  “se tomarán de la mano”: s’agafen les dues mans. 
•  “harán una reverencia”: sense deixar-se anar les mans, fan una reverència. 
•  Després, es deixen anar d’una mà i, sense deixar de fer el pas, caminen 
endavant. 

 
 Per començar la dansa, els balladors es posen en les rotllanes concèntriques, 
mirant-se i fent el pas; la noia amb les mans a la cintura o a la faldilla (si en porta), i el 
noi amb les mans al darrera. Van fent el pas sense moure’s fins que la cançó diu “la 
trastrasera”; llavors comencen tots els moviments. En el canvi d’estrofa, van caminant 
fins que tornen a sentir “la trastrasera” i repeteixen la dansa. S’ha de tenir en compte 
que la pulsació cada vegada és més ràpida i que, per tant, a cada repetició els 
moviments també seran més ràpids. 
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3. El gran Manitú 
 
Edat: 8-10 anys / Activitat: cançó / Objectiu: intensitat (reguladors) / Tema: paï sos i 
cultures (indis americans). 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta cançó va molt bé per treballar aspectes relacionats amb altres cultures 
o paï sos del món. Es pot motivar el grup amb cançons d’indis més curtes (per exemple 
John Brown). Després es pot explicar la història d’alguna tribu d’indis, i de les guerres 
entre les diferents tribus i amb els homes blancs. Normalment aquesta cançó té molt 
d’èxit entre els nens. Per fer-la més “índia”, quan cantem “Oh nit”, ens posem la mà a 
la boca i fem com els indis. 
 Tant pel text com per la melodia, és una cançó molt útil per treballar 
reguladors d’intensitat. Al llarg de la cançó anem fent un crescendo: la comencem 
molt fluix i a mesura que es va creant més tensió (a cada estrofa) cantem una mica 
més fort, fins a l’última estrofa (“Cridem tots crits de guerra…”), en què la cantem fort. 
Quan això ja surti bé, podem anar introduint també reguladors dins de cada estrofa. 
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El gran Manitú 

 
A la nit, quan la lluna s’alça a poc a poc, 

i la selva tremola amb l’ardor del foc, 
assetjant la foguera els caps llops de la tribu 

adoraven la flama del gran esperit. 
Crits de foc a la nit! 

Crits del Gran Esperit! 
Oh, nit! 

 
Fou el gran vell Chevoque, fill del cabdill Crow, 
nat al bosc de l’alt Troquesh, que així parlà fort: 

“Avui el plaç s’acaba de la treva d’Amava 
tot el poble d’Abamma cap no deu dormir.” 

Crits de foc… 
 

Cridem tots crits de guerra, crits de foc i de sang, 
i tu, Esprit Gran, desterra del cel el teu llamp. 

Llamp ardent, flor de brasa, foc roent, vent que arrasa, 
vent de foc que el món lassa. Foc de mitjanit! 

Crits de foc… 
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4. Músiques del món 
 
Edat: a partir de 9 anys / Activitat: audició / Objectiu: audició de cançons, comprensió / 
Tema: paï sos i cultures. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta audició consta d’un recull de fragments de diverses músiques (can-
çons amb text en diferents llengües) procedents de paï sos i cultures diferents. Amb 
aquesta audició pretenem treballar les diferències culturals a través de la música. No 
és un recull exhaustiu sinó una petita mostra del material que podríem utilitzar. 
 A l’arxiu de material didàctic del Casal dels Infants del Raval i del Centre Obert 
Joan Salvador Gavina, hi ha l’enregistrament de les cançons senceres i l’audició 
preparada amb fragments de totes les cançons, seguint el mateix ordre. Aquesta 
darrera té una durada de 10 minuts. Tot i que indiquem la referència discogràfica de la 
majoria d’enregistraments, suposem que pot ser difícil trobar-los. De tota manera, 
aquesta és només una proposta d’activitat; es pot fer una activitat similar amb el 
material disponible o amb menys material. 
 Per treballar les audicions, adjuntem una fitxa. És en castellà perquè era la 
llengua utilitzada majoritàriament pels nois i noies d’aquesta edat als centres i ens 
interessava que no tinguessin problemes de comprensió. 

Proposem escoltar les audicions per primera vegada mentre contestem les 
preguntes de la fitxa adjunta. En una segona audició corregim la fitxa i comentem una 
mica cada fragment. En el cas que hi hagi un fragment que els agradi molt, es pot fer 
l’audició de la cançó sencera. Per motivar l’activitat, també es poden contestar les 
preguntes en grup fent diversos equips i organitzant un concurs, o bé individualment 
però que surti un guanyador... 
 Les cançons que hi apareixen són, per aquest ordre, (només disposem de la 
referència discogràfica d’algunes): 
1. N’Terole: cançó africana de l’ètnia mandinga de Guinea i el Senegal, cantada per 

un noi de 13 anys acompanyat de cor i percussió. La lletra diu, més o menys: “No 
importa on ens trobem; si els nostres ens criden hi hem d’anar.” (Le chant des 
enfants du monde, vol. 1, Arion.) 

2. Lloança al Profeta Aichi: cançó de lloança cantada en llengua berber. 
3. Koly aymarita: cançó peruana en llengua inca, del grup Charijayac. (Charijayac. 

Quemando las nubes.  ECB Records, Barcelona.) 
4. Rabnóta: (la cançó del presoner) cançó en hongarès del grup Muzsikás. (Muzsikás. 

Nem arról hajnallik, Amerröl hajnallott..., Hungaroton, Hongria.) 
5. La vida es una ilusión: fandango cantat per Camarón de la Isla, acompanyat a la 

guitarra per Paco de Lucía. (Camarón. Por Fandangos. Smash, Madrid.) 
6. Confessió d’una monja: cançó popular catalana. (SOLC. Trobada de cantadors a 

Sobremunt, Tram i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona.) 
7. Oliasso: cançó interpretada per la coral Martyrs d’Ouganda de Senegal. (Chorale 

Martyrs d’Ouganda, vol. 1.  BSDA, Dakar.) 
8. Eyo:Tsé: No: cant ritual d’una cerimònia Namig (Amèrica del Nord). 
9. Música japonesa (no podem donar-ne la referència perquè estava en japonès). 
10. Nani to garúfalo mu: cançó de bressol grega de Nikos Gatsos i Manos Jatzidakis 

cantada per Rosa Zaragoza. (Rosa Zaragoza. Cançons de bressol del Mediterrani. 
Saga, Madrid.) 
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AUDICIÓ: MÚSIQUES DEL MÓN 
 
 

Nom: 
 
Grup: 
 
Data: 

 
 1.- Escucha atentamente las músicas que vas a oír y escribe, detrás de cada 
definición, el número que corresponde (según el orden en que escuches la música: la 
primera que oigas es el 1, la segunda el 2, etc.). 
 
 - Oliasso: canción cantada por una coral del Senegal, la Chorale Martyrs 
d’Ouganda...................................................... 
 
 - Nani to garúfalo mu: canción de cuna griega cantada por Rosa 
Zaragoza.......................................................................... 
 
 - La vida es una ilusión: fandango de Camarón de la Isla........... 
 
 - Rabnóta: canción húngara del grupo Muzsikás. 
 
 - Confessió d’una monja: canción popular catalana cantada por un participante 
en el concurso de canción popular del Lluçanès.............. 
 
 - Koly Aymarita: canción peruana cantada por el grupo Charijayak, en lengua 
inca.......................................... 
 
 - Alabanza al Profeta Aichi: canción religiosa de alabanza cantada en lengua 
bereber.......................................... 
 
 - Eyo : Tsé : No:  canción ceremonial de los indios Maning (indios 
norteamericanos)............................................. 
 
 - N’Terole: canción infantil del Senegal, cantada por un chico de la etnia 
mandinga.......................................................... 
 
 - Música japonesa................................................. 
 
 
 2.- Di cuál es la música que te ha gustado más y por qué. 
 
 
 3.- Di cuál es la música que te ha gustado menos y por qué. 
 
 
 4.- Di cuál es la música que te ha sorprendido más y por qué. 
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5. Mestissatges musicals 
 
Edat: a partir de 9 anys / Activitat: audició / Objectiu: audició de cançons, comprensió / 
Tema: interculturalitat. 
  

DIDÀCTICA: 
 Aquesta audició és un recull de fragments de músiques que, per un o altre 
motiu, són un exemple d’una barreja de diferents cultures. 
 L’activitat que proposem per a aquesta audició segueix el mateix model que 
l’audició anterior. En aquest cas, també pot ser difícil trobar els enregistraments i, per 
tant, es pot fer amb un altre material que tingui característiques similars. 
 Les cançons utilitzades són les següents: 
 
1. Vivir un cuento de hadas: cançó de Juan Peña El Lebrijano en col· laboració amb un 

grup de música magribí. Passa del flamenc a la música àrab (tant el tipus de música 
com el text de la cançó). (Juan Peña Lebrijano. Dame la libertad. Ariola, BCN.) 

2. Sangre gitana y mora: cançó de Lole i Manuel. És música flamenca però cantada 
en àrab. 

3. Desolé: cançó rock de Carte de sejour (“permís de residència”), un grup francès 
integrat per immigrants algerians. Parla de les dificultats d’un immigrant per trobar 
pis a França. 

4. Cançó de bressol popular libanesa: és un exemple de música popular cantada per 
una persona d’una altra cultura (Rosa Zaragoza). (Rosa Zaragoza. Cançons de 
bressol del Mediterrani. Saga, Madrid.) 

5. Dulce melonar: cançó de Pedro Aleda i L’Ensemble Mediterranée, gitanos 
espanyols emigrats a França; canten en espanyol i en francès. 
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AUDICIÓ: MESTISSATGES MUSICALS 

 
Nom: 
Grup: 
Data: 
 
 1.- Qué mestizaje representa cada música? Relaciona las músicas que oigas 
con las definiciones de la derecha: 
 
1- Vivir un cuento de hadas 
 

- Canción de un grupo rock de inmigran-
tes argelinos que viven en Francia. 
Habla de los problemas que tienen los 
inmigrantes para encontrar piso en 
París. 

 
2.- Sangre gitana y mora 
 

- Canción de El Lebrijano en colabora-
ción con un grupo marroquí. Es una 
fusión entre el flamenco y la música 
árabe. 

 
3.- Desolé 
 

- Canción árabe cantada por una can-
tante catalana: Rosa Zaragoza. 

 
4.- Popular libanesa 
 

- Canción de Pedro Aledo y L’Ensemble 
Mediterranée, un grupo de gitanos 
españoles emigrados a Francia. 

 
5.- Dulce melonar 
 

- Canción de Lole y Manuel. Es música 
flamenca cantada en árabe. 

 
 
 2.- Propón tú mismo/a un mestizaje musical: una canción popular china con 
ritmo de samba, una canción africana cantada en catalán, etc. 
 
 
 3.- Cuál ha sido la música que te ha gustado más? Por qué? 
 
 
 
 4.- Cuál ha sido la música que te ha gustado menos? Por qué? 
 
 
 
 5.- Cuál ha sido la música que te ha sorprendido más? Por qué? 
 
 



finestra oberta / 11 
 

 87

6. Hung-sai 
 
Edat: a partir de 10 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica /  
Tema: paï sos i cultures (Xina). 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó molt bonica, procedent de la Xina. Ens pot anar molt bé 
per treballar-la com a exemple de música no occidental. Per a treballar-la proposem un 
senzill acompanyament rítmic amb triangle i cròtals (i si us sembla, altres instruments 
que tinguin un aire xinès): marcant les pauses de final de frase i fent algun obstinat. 
Els nois mateixos poden preparar l’acompanyament. 
 Adjuntem un conte, molt bonic, que ens pot servir per motivar la cançó. Una 
bona suggerència és que aprofiteu la cançó i el conte per fer un taller d’ombres 
xineses. Pot quedar molt bé i ben segur que és una activitat que els gradarà. 
 

Hung-sai 
 

Hung-sai és bella i dolça i gentil, 
com presseguer que floreix a l’abril. 

Mira els seus llavis tan vermells i tan vius 
com cireres roges d’estiu. 

 
El seu somriure em feia content, 
al seu costat em sentia valent. 
Ara llueix la lluna clara d’estiu, 

però estic sol, Hung-sai ja no riu. 
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HUNG-SAI 
 

 Ja fa molts anys, potser cent, potser cinc-cents o mil, hi havia un terratinent 
molt i molt ric a la llunyana Xina. La meitat dels camps d’arròs de tot el país eren seus i 
la meitat dels xinesos treballaven per a ell. Es deia Fung-ti-xuè i era un home ni molt 
bo ni molt dolent, ni molt vell ni molt jove, ni molt savi ni molt ignorant. 
 Un bon dia, la seva dona va tenir una filla. En aquells temps encara eren ben 
rebudes les nenes a la Xina, perquè no hi havia els problemes de superpoblació que hi 
ha ara, i el terratinent va estar molt content, tant que per celebrar-ho va fer una gran 
festa a la qual van assistir tots els xinesos i xineses que treballaven a les seves terres. 
Tots van anar a la festa del naixement de l’Hung-sai. La petita Hung-sai va anar 
creixent entre camps d’arròs i regals, i com que cada dia era més i més bonica, tenia 
molts pretendents que li portaven tota mena de coses boniques: que si unes boles 
xineses per fer massatges, que si uns palets d’or per menjar arròs, que si un preciós 
vestit brodat de seda, que si uns grans focs artificials fets amb pólvora de la més 
bona… i què sé jo, tantes i tantes coses boniques, que podríem omplir mil o dues mil o 
fins i tot més pàgines. 
 Però Hung-sai no estava contenta. Es trobava sola, i somniava amb un estel de 
mil i un colors que ella pogués fer volar els dies que bufava el vent. Un bon dia, 
després d’un llarg període de pluges i vents del monsó, va sortir el sol, i Hung-sai va 
anar a jugar al pati de casa seva. I aquell dia va veure la cosa més bonica que mai els 
seus ulls haguessin pogut somiar: un drac de tots els colors de l’arc de Sant Martí que 
volava ràpidament pel cel, fent tombarelles i saltirons. Es va posar a córrer tant com va 
poder per no perdre’l i va veure que un noi el feia volar; un noi que ella no coneixia ni 
havia vist mai. El cor d’Hung-sai va fer un salt i tot de papallones van començar a 
volar-li dins la panxa i, mireu quina cosa, Hung-sai s’havia enamorat. 
 — Vull aquest estel, noi, i et vull a tu! —va dir tot d’una Hung-sai. El noi se la va 
mirar i va respondre: 
 —  I ara, noieta! Aquest estel el va fer l’avi del meu avi, i és meu. Si el vols, 
t’hauràs de casar amb mi. 
 Hung-sai va anar corrent a veure el seu pare i li va dir: 
 —  Pare, ja he trobat el que ha de ser el meu marit. És un noi gentil i delicat i té 
l’estel més bonic del món. 
 Però heu de saber que en aquells temps, a la Xina, les noies i els nois no 
podien triar el qui havia de ser el seu marit o la seva muller. Ho decidien els pares i, 
quan te n’havien triat un, ja no el podies canviar. Quan el seu pare li va explicar això, 
Hung-sai va plorar molt temps, cent dies i cent nits, tant que fins i tot es va fer un riu a 
la Xina, que encara avui hi és. Però això no va fer canviar d’idea Fung-ti-xuè. Ell va 
continuar dient que no podia ser i Hung-sai va continuar plorant. El noi, que encara se 
l’estimava, i que encara avui la deu estimar, va anar-se’n molt lluny, allà d’on venia. De 
tant en tant, els dies de vent, treia el seu estel, i entre tombarelles i capbussons li 
semblava sentir els cascavells del riure d’Hung-sai. Ella no va parar mai de plorar. 
Encara ara diuen que ho fa, per això hi ha aigua al riu més llarg de la Xina, un riu al 
qual s’han afegit les llàgrimes de totes les noies i tots els nois que mai van poder estar 
al costat del seu estimat o la seva estimada. I quan avui encara alguns pares no volen 
deixar casar-se una noia amb qui ella vol, o un noi amb qui ell s’estima, recorden la 
història d’Hung-sai i van al riu a plorar una estoneta. 
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7. Banuwa 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / 
Tema: paï sos i cultures (Àfrica negra). 
 
 DIDÀCTICA:  
 Tot i que és un cànon, també es pot cantar a l’uníson; el fet que sigui en una 
llengua africana ja la fa prou atractiva. No és massa aconsellable fer-la amb nens més 
petits perquè és difícil d’afinació. De totes maneres, la lletra és fàcil i el ritme molt 
africà. 
 El sentit del text és “no ploris, nineta, no ploris”. Per pronunciar bé el text, cal 
tenir en compte algunes coses: 
• banuwa es pronuncia banuua. 
• yo  es pronuncia yo. 
• bekachuwa es pronuncia bekatxuua. 

Banuwa 
 

Banuwa, banuwa, banuwa yo. (bis) 
Alano neni alano. (bis) 

Neni alano. (bis) 
Banuwa, banuwa, banuwa yo. 

Bekachuwa, bekachuwa. 
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8. Efi Kumassí 
 
Edat: 7-9 anys / Activitat: cançó / Objectiu: cantata / Tema: paï sos i cultures (Àfrica 
negra). 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una activitat que vam realitzar amb el grup de Mitjans del Casal 
dels Infants del Raval, dins la programació d’activitats per tractar el tema de la 
interculturalitat al barri. 
 L’activitat va consistir en la representació d’un conte africà que incloï a dues 
cançons. La idea i el material van sorgir del llibre É wò Afrika. Vine a l’Àfrica de Rah-
mon Roma i Lluís Pinyot (publicat per edicions Raï ma en la col· lecció «Paideia» el 
1995). Vam adaptar el conte “L’èxode dels baulé”, utilitzant les dues cançons que es 
proposen al llibre: “Mi wa nio” i “Efi Kumassí”. En el llibre i en el disc que l’acompanya, 
les cançons són en les llengües africanes originals i també estan adaptades al català; 
per tant, els textos de les cançons es poden entendre. L’obra de Rah-mon Roma i 
Lluís Pinyot és molt interessant i ens ha servit moltíssim. La recomanem sincerament. 

Vam dividir les tasques a realitzar pels infants en tres parts: hi havia un 
narrador del conte, un grup que representava mímicament i simbòlicament l’acció del 
conte, i un cor que interpretava les cançons. La posada en escena va ser molt bonica. 
Vam utilitzar túniques de diferents colors: el cor anava amb una túnica negra, el 
narrador amb una túnica blanca i els personatges de la representació de diferents 
colors. Per representar el riu i el llac, també vam utilitzar teles de color blau. 
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EFI KUMASSÍ 
 

 Fa molts anys, en una ciutat africana que es diu Kumassí, un rei governava 
sobre el seu poble. El rei va morir, i com que no tenia cap fill a qui pogués deixar el 
regne, els seus nebots van començar a barallar-se per aconseguir el poder. Primer 
només es discutien, però aviat van començar a utilitzar la violència i el país estava en 
perill de guerra.  
 Una neboda del rei mort va reunir els seus seguidors i els va dir que ella no 
volia la guerra i que marxaria de Kumassí per fer un nou regne més enllà del riu 
Comoé. Els seus amics van estar d’acord amb ella i la van nomenar reina. I tots junts 
van marxar de Kumassí fugint de la violència i les baralles. 
 
 1.- (Surten de darrera el cor, caminant fatigosament, i arriben fins al riu.) 
 
 Després de molts dies de caminar, quan ja estaven molt cansats, van trobar el 
riu Comoé. Des de la vora del riu es veia, a l’altre cantó, prats d’herba verda, boscos 
plens d’ombra, fonts d’aigua clara. Estaven tots tan contents! Però el riu era molt gran i 
molt profund, i no hi havia cap pont ni cap lloc per on passar.  
 
 2.- (Estan molt contents de veure què hi ha a l’altra banda del riu. fan gestos 
per indicar que el riu és molt gran i que no el poden travessar.) 
 
 La reina, després de pensar una estona, va cridar el marabú, el bruixot de la 
tribu. Era un home molt savi i li va dir a la reina que no es preocupés, que ell parlaria 
amb l’Esperit del riu per veure si els volia ajudar. I se’n va anar a buscar l’Esperit de 
les aigües.  
 
 3.-(El marabú i la reina parlen. El marabú se’n va a buscar l’Esperit del riu.) 
 
 Al cap d’una estona, el marabú va tornar i els va dir que l’Esperit de les aigües 
els ajudaria, però amb una condició: havien de fer un sacrifici. Tothom va estar molt 
content... fins que el marabú els va explicar quin havia de ser el sacrifici: un nen! 
 Tothom es va espantar. Ningú no volia sacrificar el seu fill. La reina, molt trista, 
va dir que ja que era la reina calia que assumís les seves responsabilitats, i va donar el 
seu fill perquè el sacrifiquessin. Va deixar el nen sobre l’aigua i va desaparèixer riu 
avall. 
 
 4.- (El marabú demana el nen. Tothom s’esvera. La reina dóna el seu fill al 
marabú. El posen sobre l’aigua i el nen desapareix. Desapareix el riu.) 
 
  Tothom va quedar mut i la reina, amb els ulls plens de llàgrimes, va començar 
a cantar una cançó molt, molt trista. 

 
 5.- (La gent es fa enrera —es giren d’esquena— i deixen la reina sola, davant 
de l’escenari —representa que canta la cançó—.) 
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Mi wa nió 

 
Mi wa nió, mi wa nió wa uo. 

Man io lé lé, miwa nió wa uo. 
 

El meu fill, el meu fill és mort. 
Ja està tot fet, el meu fill és mort. 

 
 6.- (Quan acaba la cançó, la reina també es gira d’esquena i es queden així 
mentre el narrador continua la història.) 
 
 L’Esperit del riu va complir la seva promesa. De sobte els arbres de les vores 
del riu es van inclinar, van començar a aparèixer roques i lloms d’hipopòtams sobre 
l’aigua. I la gent va poder passar com si hi hagués un pont. Quan van ser tots a l’altre 
cantó del riu, tot va tornar al seu lloc i el riu Comoé va tornar a ser massa ample i 
profund per creuar-lo. 
 De seguida van arribar a un bosc molt verd. Van trobar una clariana molt gran, 
amb un llac blau al mig. Van decidir construir el nou regne en aquest lloc. Estava 
tothom tan content! Van fer una festa, i tothom cantava i ballava i saltava d’alegria... 
Tothom menys la reina, que havia perdut el seu fill. Estava tan trista! 
 
 7.- (Agafats de les mans en rotllana, fan veure que ballen. La reina està una 
mica apartada, amb el cap cot.) 
 
 De sobte, però, les aigües del llac van començar a tremolar i tothom es va 
abraçar pensant que era un terratrèmol. Però no ho era. Del mig del llac en va sortir 
l’Esperit de les aigües, que havia comprovat la bondat de la reina i del seu poble i els 
venia a tornar el nen. Quan la reina va veure el seu fill el va abraçar i va saltar 
d’alegria. 
 
 8.- (Tothom s’abraça fent veure que la terra tremola. De darrera el cor surt 
l’Esperit del riu amb el nen a coll. La reina l’agafa amb gran alegria. Tothom està 
content. S’agafen de les mans fent rotllana.) 
 
 Ara sí que podien saltar i ballar! Ara sí que podien ser feliços en el nou regne! 
Ara sí que podien cantar aquesta cançó: 

 
Efi Kumassí 

 
Efi Kumassí, walea bó, walea bó. 

Efi Kumassí, walea bó, walea bó ale. 
 

Venim de Kumassí, walea bó, walea bó. 
Venim de Kumassí, walea bó, walea bó ale. 

 
 9.- (Mentre el cor canta la cançó, els actors, en rotllana, van girant seguint la 
pulsació amb els peus.) 
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1. Conejito blanco 
 
Edat: 3-7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / Tema: 
animals, parts del cos, aliments. 
  

DIDÀCTICA: 
 Podem preparar la motivació de la cançó amb una audició prèvia. És una cançó 
molt maca i molt fàcil que podem utilitzar per treballar els diferents temes que 
apareixen en el text: les parts del cos, els aliments, els animals... 
 Podem fer-la gesticulada: 
• Cada cop que la lletra diu “come” amb la mà fem el gest de menjar. 
• Quan diu “y le gusta tanto” ens freguem la panxa amb la mà. 
• Quan apareixen les diferents parts del cos les indiquem: 

• “orejas”: movem els dits sobre el cap com si fossin orelles. 
• “nariz”: movem el nas (és un moviment bastant complicat i que, a més, 

dificulta l’acció de cantar; de totes maneres, és el que resulta més divertit i 
que agrada més als nens). 

• “patas”: movem les mans amunt i avall. 
• “cabeza”: movem el cap a un costat i l’altre. 

 Quan ja sàpiguen la cançó podem treballar-ne la comprensió amb la fitxa que 
adjuntem: els nens han de pintar els aliments que apareixen a la cançó i relacionar-los 
mitjançant una fletxa amb la part del cos del conill corresponent. 

 
Conejito blanco 

 
Conejito blanco come lentejas 

y le gustan tanto que mueve las orejas. 
Así, así, así, las orejas mueve así. 

Conejito blanco come maíz 
y les gusta tanto que mueve la nariz. 
Así, así, así, la nariz se mueve así. 

 
Conejito blanco come patatas  

y le gustan tanto que mueve las patas. 
Así, así, así, las patitas mueve así. 

Conejito blanco come maleza 
y le gusta tanto que mueve la cabeza. 

Así, así, así, la cabeza mueve así. 
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2. Quinze són quinze 
 
Edat: 5-7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: pulsació-ritme / Tema: números  
  

DIDÀCTICA: 
 El treball que proposem en aquesta cançó és de pulsació. Primer de tot cal 
aprendre la cançó. Es pot cantar picant de mans la pulsació; quan comptem quantes 
vegades piquem de mans, ens adonem que la cançó té quinze pulsacions (en realitat 
són setze, però l’última és una pausa). Es poden dibuixar les pulsacions a la pissarra, 
o cada nen en un full de paper. També es pot fer una fitxa com la que adjuntem, amb 
quinze gomets que aniran assenyalant mentre cantin la cançó. Una altra possibilitat és 
fer una fitxa amb tres mans dibuixades i anar comptant-ne els dits, o amb quinze 
objectes diferents. 
 Aquest treball es pot fer amb qualsevol cançó de pulsació clara, tot i que 
aquesta va molt bé pel text. Cal deixar que el nen marqui la pulsació que senti; 
acostuma a ser una pulsació ràpida. Nosaltres hem de procurar que sigui constant. 
Després li podem demanar una pulsació determinada, més ràpida o més lenta. 
 

 
 
 

Quinze són quinze 
 

Quinze són quinze, 
quinze, quinze, quinze, 

quinze són quinze, 
quinze, quinze són. 
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3. Verd, verd, verd 
 
Edat: 3-7 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / Tema: 
colors, oficis. 
 
 DIDÀCTICA: 
 És una cançó molt bonica i sense dificultats ni melòdiques ni de text. Ens va 
molt bé per treballar els colors. Podem anar-hi afegint estrofes amb nous colors, 
relacionant-los amb coses o objectes i amb oficis. També podem fer alguna dansa o 
joc, en el qual els nens que portin alguna peça de roba del color que cantem ballin 
sols, es fiquin al mig de la rotllana, s’aixequin, etc. 
 És una cançó amb múltiples possibilitats. Aconsellem fer una fitxa amb els 
diferents oficis de la lletra, en la qual els nens hagin de relacionar cada ofici amb un 
color i amb l’objecte d’aquest color. 
 

 
 

Verd, verd, verd 
 

Verd, verd, verd és el vestit que porto, 
verd, verd, verd és tot el que jo tinc. 

Perquè m’agrada el verd del boscatge, 
que el meu amic és un caçador. 

 
Roig - roig de la flama - bomber. 

 
Blanc - blanc de la farina - moliner. 

 
Blau - blau de l’onada - mariner. 

 
Groc - groc de la truita - cuiner. 
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4. Un joc per moure el cos 
 
Edat: a partir de 3 anys / Activitat: dansa / Objectiu: moviment individual / Tema: parts 
del cos. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una dansa molt divertida, que ens va molt bé per treballar les parts 
del cos. Tots en rotllana han d’imitar el nen que fa de “capità” (al principi és millor que 
sigui un monitor). La primera part de la cançó la cantem tots junts. Llavors el capità 
recita sol, mentre la resta dels nens li copien els moviments: 
• “Cavallers, preparats”: saludem marcialment amb la mà al front. 
• “escolteu, atenció”: ens posem la mà a l’orella. 
 A continuació cantem la cançó movent la part o parts del cos que el capità ens 
vagi indicant (és acumulatiu). 

 
 

Un joc per moure el cos 
 

Això és un joc,  
un joc per moure el cos,  

mira el capità 
què diu als seus soldats: 
—Cavallers, preparats, 

escolteu, atenció: 
 

1. un dit. 
2. …i una mà. 

3. …i l’altra mà. 
4. …i un braç. 

5. …i l’altre braç. 
6. …i el cul. 
7. …i el cap. 
8. …i la cara. 

9. …i els peus. 
10.  …i tot el cos en moviment. 
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5. Una vaca pedameda 
 
Edat: 8-10 anys / Activitat: cançó / Objectiu: dicció-articulació / Tema: vaca. 
 
 DIDÀCTICA:  
 Normalment treballem aquesta cançó juntament amb l’audició. És molt interes-
sant per treballar la dicció/articulació, ja que en realitat es tracta d’un embarbus-
sament. A més, es pot acompanyar amb instruments mentre la cantem i anar subs-
tituint el text. 
 Per presentar-la podem dictar-los el text o bé passar-los la lletra amb alguns 
buits i que els nens els vagin omplint escoltant la cinta. 
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6. L’estranya joguina 
 
Edat: 8-10 anys / Activitat: cançó / Objectiu: dicció-articulació / Tema: joguina. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó divertida, però amb algunes dificultats, tant de música 
com de text. Pel que fa a les dificultats d’afinació, la persona que l’ensenyi l’ha de tenir 
molt clara per evitar d’ensenyar-la malament (es pot utilitzar un enregistrament com a 
reforç). Pel que fa al text, la dificultat és més d’articulació que de comprensió, ja que 
la cançó és bastant ràpida. Proposem treballar la lletra llegida, recitada i cantada per 
assegurar-la i aconseguir cantar-la ràpid però evitant que no s’entengui el text. 
 Per a aquesta cançó, proposem un treball de seqüenciació mitjançant la fitxa 
que adjuntem. Els nens i nenes han de pintar, ratllar i ordenar cadascuna de les 
vinyetes. És un bon reforç memorístic. 
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L’estranya joguina 
 

Un vespre quan jo era petit,  
ho recordo bé, 

el pare en tornar del treball 
em va dur un paquet molt gran. 
Corprès el vaig desembolicar; 

amics, que deurà ser? 
Si els nusos feien el tossut, 
jo ho era molt més que ells. 

 
Fa zip! i es mou, 
top! si en té prou, 

brrm! quin enrenou! 
Què deu ser amics  

que em ve tant de nou? 
Salta i balla com un ou. 

 
En veure’l jo vaig obrir uns ulls! 

Vaig quedar sorprès. 
Tenia dos piuets vermells 

talment dos barrufets. 
Primer, vaig tocar el primer 

i l’altre després, 
corria amunt i avall pel pis, 

jo me l’escoltava com… 
Fa zip … 

 
I gira-li que tomba-li, 
del dret a l’inrevés 

ara se’n va sota el sofà, 
el busco, ja no hi és! 

El pare riu, que riu, que riu, 
jo vinga plorar, 

però el sol va tornar a brillar 
quan vaig poder escoltar… 

Fa zip… 
 

Els anys, amics, passen volant 
i cal sembrar a temps. 

Ara ja sóc un home gran 
tinc un petit hereu. 

Té una joguina que jo sé 
n’està embadalit, 

perquè té dos piuets vermells 
talment dos barrufets… 

Fa zip… 
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7. La gallina ponicana 
 
Edat: 3-7 anys / Activitat: joc / Objectiu: joc de rotllana / Tema: gallina, números. 
 
 DIDÀCTICA: 
 És un joc eliminatori. Es fa amb tots els nens asseguts en rotllana. Es va 
cantant la cançó tot assenyalant els peus dels nens. Quan la cançó s’atura, el nen a 
qui li hagi tocat ha d’amagar el peu. Es va repetint la cançó fins que només queda un 
peu per per amagar: aquest és el guanyador. 
 Ens va molt bé per treballar els números de l’1 al 10, alhora que treballem la 
pulsació. En un primer moment és aconsellable que sigui l’adult qui compti, fins que 
els nens ja coneguin bé la cançó. Després poden comptar ells, però els hem de fer 
veure que ha de coincidir el número que diuen amb la cama que toquen. 
 
 

 
 
 
 

 
La gallina ponicana 

 
La gallina ponicana 

pon deu ous cada setmana: 
poni un, poni dos, poni tres,… poni deu. 

La gallina de la Seu 
diu que amaguis aquest peu. 
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8. Puff, el drac màgic 
 
Edat: 8-10 anys / Activitat: cançó / Objectiu: comprensió del text-temàtica / Tema: drac, 
amistat. 
 
 DIDÀCTICA:  
 Aquesta és una cançó molt coneguda que gairebé tots els nens han sentit. De 
totes maneres, normalment no en saben la lletra i és molt interessant treballar el text 
de la cançó, ja que explica una història que podem treballar prèviament com un conte. 
 Proposem fer una seqüenciació del text a través de vinyetes, a la fitxa que 
adjuntem. Primer donem les vinyetes als nens, expliquem la història, la llegim i 
enganxem les vinyetes per ordre. Aquesta activitat la podem fer tant abans com 
després d’aprendre la cançó. 
 També podem treballar la història mitjançant diapositives. Ens pot servir de 
motivació perquè els nens mateixos facin les seves diapositives en algun taller; podem 
utilitzar les mateixes vinyetes de la fitxa. Una altra manera de treballar-la és fent un 
mural en el qual els nens, per grups, vagin dibuixant fragments de la cançó (en forma 
de vinyetes, per exemple). D’aquesta manera, sempre tindrem la lletra a mà si volem 
cantar la cançó. 

 
 

Puff era un drac màgic 
 

 
Puff era un drac màgic 

que vivia al fons del mar, 
però sol s’avorria molt 

i sortia a jugar. 
 

1.  Hi havia un nen petit 
que se l’estimava molt; 

es trobaven a la platja junts 
tot jugant de sol a sol. 
Tots dos van preparar 
un viatge molt llarg: 

volien anar a veure el món 
tot travessant el mar. 

 

 
2.  Quan hi havia tempesta 

s’ho arreglaven molt bé: 
enfilant-se a la cua d’en Puff 

vigilava el vent! 
Nobles, reis i prínceps 
s’inclinaven al seu pas, 

i quan Puff els va fer un crit 
els pirates van callar! 

 
3.  Els dracs viuen per sempre 

però els nens es fan grans, 
va conèixer altres llocs pel món 

que li van agradar tant… 
 

 
que una nit molt grisa i trista 

el nen el va deixar, 
i els brams de joia d’aquell drac 

es van acabar! 
 

4.  Doblegant el seu llarg coll, 
el drac es va allunyar. 

Semblava que estava plovent 
quan es va posar a plorar. 
Tot sol, molt trist i moix, 
el drac es va allunyar, 

i a poc a  poc, molt lentament 
se’n va tornar al fons del mar.
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9. El pobre músic 
 
Edat: 7-9 anys / Activitat: cançó / Objectiu: articulació-dicció / Tema: músic. 
 
 DIDÀCTICA: 
 És una cançó que agrada molt als nens, molt divertida. No té gaire dificultat 
melòdica, però tot i això és fàcil que la desafinin; cal vigilar-ho. Proposem treballar 
l’articulació i la dicció del text en les síl· labes que apareixen amb canvi de vocal: ma-
me-mi-mo-mu, pac-pec-pic-poc-puc, bas-bes-bis-bos-bus. A partir del text de la cançó, 
podem anar treballant sèries de síl· labes, paraules que tinguin les síl· labes de la 
cançó, etc. 
 En realitat, aquesta cançó és un cànon. Es pot intentar amb els més grans, 
quan ja la sàpiguen bé. 
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El pobre músic 

 
Jo sóc un pobre  

ma-me-mi-mo-músic de carrer, 
que sempre que jo 

pac-pec-pic-poc-puc toco el que sé. 
D’un lloc a l’altre 

bas-bes-bis-bos-busco algun diner. 
Si em feu callar, jo em 

ma-me-mi-mo-mu, jo em moriré. 
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ANNEX IV. MATERIAL DEL TALLER DE GUITARRA 
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1. Qualsevol nit pot sortir el sol 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amistat, valors. 
 
 DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó molt bonica adaptada per Oscar Poncelas. La lletra 
adaptada fa referència al barri del Raval. Apareixen els acords: Do, Sol7, La m, Mi, Fa, 
Mi m, Re7. 

Qualsevol nit pot sortir el sol 
(Jaume Sisa) 

 
Do       Sol7                Do   
Fa una nit clara i tranquil· la. 
                Sol7            Do 
Hi ha una lluna que fa llum. 
              La m             Mi    
Els convidats van arribant, 
             Fa               Do 
i van omplint tota la casa 
        Sol7             Do 
de colors i de perfums. 
 
Heus ací el Casal Gavina, 
Sant Pau del Camp, l’esplai Drassanes, 
l’infantil l’Hora de Déu, 
l’esplai Carme-Abiyoyo, 
i el Casal dels Infants. 
 
Do                 Sol7                       Do 
OH, BENVINGUTS! PASSEU, 
PASSEU! 
Sol7                     Do 
DE LES TRISTORS EN FAREM FUM, 
 
           Mi Mi m               Re7 
CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA, 
                         Sol                       Do  
SI ÉS QUE HI HA CASES D´ALGÚ. 

 
Han arribat amb l’amistat, 
amb l’alegria, la diversitat, 
els drets del nen i la igualtat, 
la llibertat per tot el món, 
i amb la pau i l’amor. 
 
OH, BENVINGUTS! PASSEU, 
PASSEU! 
ARA JA NO HI FALTA NINGÚ. 
O POTSER SÍ, JA ME N’ADONO 
QUE TAN SOLS HI FALTES TU. 
 
TAMBÉ HI POTS VENIR SI VOLS, 
T’ESPEREM HI HA LLOC PER TOTS, 
EL TEMPS NO COMPTA, NI L’ESPAI! 
QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL 
SOL

 
 



finestra oberta / 11 
 
 
 

114 

2. Si et quedes amb mi 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Els acords d’aquesta cançó no són difícils. Val la pena treballar-la com a 
exemple de rock català; en l’àmbit del Raval no és freqüent que els nois i noies 
escoltin aquest tipus de música i és una bona manera d’introduir-la. 
 Els acords que hi surten són: Sol, Do,  La m7, Re, Si m, Mi m 
 

Si et quedes amb mi  
(Sopa de Cabra, Ben Endins) 

Sol                    Do  
A. Més lluny de le muntanyes 
     Sol                    Do 
jo vull trobar un racó 
       Sol                Do 
per viure sense pressa          
        Sol                    Do 
i ser l’ombra del teu cos. 
 
                             La m7      Re 
SI ET QUEDES, AHH! 
                                      Sol Do Sol Do 
SI ET QUEDES AMB MI. 
 
A. No et puc donar riquesa 
no puc donar-ho tot, 
puc ser et teu llarg viatge, 
puc ser la llum del sol. 
 
SI ET QUEDES... 
 
    Si m 
B. Quan estiguis cansada 
         Mi m 
jo et donaré repòs 
          Si m 
Quan res no vulguis veure 
         Do 
t’ompliré els ulls de flors. 

  
 
B.  De dia, quan despertis 
vull estar al teu cantó, 
vull tenir les mans buides 
per prendre el teu amor. 
 
A.  Quan se’t tanquin les portes 
jo t’obriré el balcó. 
Quan creguis que estàs sola 
podràs cridar el meu nom. 
 
SI ET QUEDES... 
 
B.  No et vull guanyar cap guerra, 
no vull ser el teu heroi. 
No vull fer cap promesa, 
no vull entendre el món. 
 
B.  Despinta les banderes 
i fes-ne un gran llençol, 
per sobre les fronteres 
podràs sentir-me a prop. 
 
A.  Més lluny de les muntanyes 
hi haurà d’haver algun lloc 
per viure sense pressa 
i ser l’ombra del teu cos.
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3. La flaca 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Vam creure interessant incloure aquesta cançó en el repertori dels grups de 
guitarra, després del gran èxit que va tenir. La veritat és que, tot i que ja ha passat el 
boom inicial de La Flaca, continua agradant molt als nois i noies. Els acords que hi 
surten són: La m, Mi, Re, Do, Fa, Fa#, Sol 

La flaca... o de cómo Cuba puede prenderle a uno 
(Jarabe de Palo) 

 
La m                       Mi                         Re 
       En la vida conocí mujer igual a la Flaca, 
                                Do                Mi            La m 
coral negro de la Habana, tremendísima mulata. 
                                 Mi                                   Re 
Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, 
                       Mi                                Fa          Fa - Fa# - Sol 
en la cara dos soles que sin palabras hablan. 
 
La m                               Mi                                           Re 
      La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, 
                       Do                 Mi             La m 
cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. 
                      Mi                      Re 
Y bailar y bailar, y tomar y tomar, 
                          Mi                                 Fa        Fa - Fa# - Sol 
una cerveza tras otra pero ella nunca engorda. 
 
Fa                                        Sol                                      La m 
    POR UN BESO DE LA FLACA DARÍA LO QUE FUERA, 
                           Re                                                     Fa  
POR UN BESO DE ELLA, AUNQUE SÓLO UNO FUERA. 
                                        Sol                                      La m 
POR UN BESO DE LA FLACA DARÍA LO QUE FUERA, 
Sol                    Re                                                        Fa - Fa# 
POR UN BESO      DE ELLA, AUNQUE SÓLO UNO FUERA 
 
La m                            Mi                                     Re 
      Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, 
                            Do                  Mi                      La m 
recordando las caricias que me brindó el primer día. 
                         Mi                                Re 
Enloquezco de ganas de dormir a su ladito 
                                        Mi                               Fa        Fa - Fa# - Sol 
porque, ¡Dios¡, que esta Flaca a mí me tiene loquito. 
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4. La cançó de la felicitat 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Tot i que ja hem inclòs la fitxa d’aquesta cançó al primer annex per treballar-la 
com a cançó, pensem que és interessant poder-la acompanyar també amb la guitarra. 
Habitualment, els grups de guitarra acompanyaven els altres grups d’edats diferents a 
l’hora de cantar alguna cançó al concert de final de curs, en alguna festa o puntual-
ment dins les activitats dels grups. 
 

La cançó de la felicitat 
 
Re                       Mi 
Si estàs trist i et manca l’alegria, 
La                           Re 
apa, fes córrer la melancolia, 
                               Mi m 
vine amb mi, t’ensenyaré 
          La                 Re 
la cançó de la felicitat. 
             La 
(Dum, dum, dum...) 
 
Re                 Mi 
Bat les ales, mou les antenes, 
La                            Re 
dóna’m les dues potetes, 
                       Mi m 
vola per aquí i vola per allà 
           La                 Re 
la cançó de la felicitat. 
             La 
(Dum, dum, dum...) 
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5. Cuando los sapos bailen flamenco 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó molt bonica i, tot i que no és fàcil, els acords sí que ho 
són: La m, Re m, Mi, Sol.  Val la pena intentar fer-la.  

Cuando los sapos bailen flamenco 
(Ella baila sola) 

La m         Re m 
Me alegra tanto oír tu voz 
                  La m 
aunque dormido. 
                 Re m 
Por fin viajabas como en tus sueños 
                      Mi             
buscando un sitio para volver. 
 
              Re m 
Y sin poder olvidar lo que dejas, 
                          La m 
lo que has aprendido. 
                 Re m 
Van a cambiar las caras, los sueños, los días 
    Mi 
y yo lentamente te pierdo. 
 
                   Sol   
Como un regalo que al ensuciarse tiró 
                 La m 
quien limpiaba. 
               Sol 
Como un vaso después de beber el trago  
        La m 
más dulce. 
 
                Re m            
Con un adiós, con un te quiero 
                 Mi                 La m 
y con mis labios en tus dedos. 
              Re m        
Para no pronunciar las palabras  
             Mi 
que dan tanto miedo, 
                    La m/La m/Re m/Re m/                
Te vas y te pierdo.    
                    La m/La m/Re m/Re m/Mi/Mi 

                 Re m 
Me alegra tanto escuchar tus promesas 
                    La m 
mientras te alejas. 
                  Re m 
Saber que piensas volver algún día 
                   Mi 
cuando los sapos bailen flamenco. 
 
             Re m  
Y yo te espero ya ves 
                                                      La m 
aunque no entiendo bien que los sapos 
                 Re m                     Mi   
puedan dejar de saltar y bailar  
                   La m  
lejos de su charco. 
                    Re m                 
Porque mis ojos brillan con tu cara 
                    Mi                      La m 
y ahora que no te veo se apagan. 
                  Re m  
Porque prefiero que estés a mi lado, 
             Mi 
que no tengas nada. 
                   La m 
Te vas y te pierdo. 
 
Como un regalo que al ensuciarse tiró 
quien limpiaba. 
Como un vaso después de beber  
el trago más dulce. 
 
Como un adiós, con un te quiero 
y con mis labios en tus dedos. 
Para no pronunciar las palabras 
que dan tanto miedo. 
Te vas y te pierdo.
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6. Chiquilla 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Aquesta és una cançó molt «marxosa», que agrada molt als nois i noies i és 
d’acords molt fàcils: Mi, Fa, Sol. 
 

Chiquilla 
(Seguridad Social) 

 
Mi 
Por la mañana yo me levanto 
               Fa 
y voy corriendo desde mi cama 
            Sol                     Fa 
para poder ver a esa chiquilla 
                 Mi 
por mi ventana. 
 
Es que yo llevo to’el día sufriendo 
y es que la quiero con toda el alma 
y la persigo en mi pensamiento 
de madrugada. 
 
Tengo una cosa que me arde dentro 
que no me deja pensar en nada, 
ay, que no sea en esa chiquilla 
y en su mirada. 
 
                 La 
Y YO LA MIRO 
                                        Mi 
Y ELLA NO ME DICE NADA, 
            Fa 
PERO SUS DOS OJOS NEGROS 
             Mi                 
SE ME CLAVAN COMO ESPADAS, 
            Fa 
PERO SUS DOS OJOS NEGROS  
              Mi 
SE ME CLAVAN COMO ESPADAS 
 
¡AY, CHIQUILLA! 

 
Ese silencio que me desvive, 
me dice cosas que son tan claras, 
que yo no puedo, no puedo, no puedo 
dejar de mirarla. 
 
Y yo le tengo que decir pronto 
que estoy loquito de amor por ella 
y que sus ojos llevan el fuego  
de alguna estrella. 
 
Que las palabras se quedan cortas 
para decir todo lo que siento, 
pues mi chiquilla es lo más bonito 
del firmamento. 
 
Y YO LA MIRO... 
 
Y YO LA QUIERO, 
COMO EL SOL A LA MAÑANA, 
COMO LOS RAYOS DE LUZ 
A MI VENTANA YO LA QUIERO 
COMO LOS RAYOS DE LUZ 
A MI VENTANA ¡AY, CHIQUILLA! 
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7. Grita 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amistat. 
  

DIDÀCTICA: 
 Els acords d’aquesta cançó són Sol, Si7, Mi m i La m. 
 

Grita 
(Jarabe de palo) 

 
Sol 
 Hace días que te observo, 
Si7 
 y he contado con los dedos, 
Mi m 
 cuántas veces te has reído, 
La m 
 y una mano me ha valido. 
Hace días que me fijo, 
no sé qué guardas ahí dentro, 
a juzgar por lo que veo, 
nada bueno, nada bueno. 
 
Do/Re7/Mi m/La m (2 veces) 
 
De qué tienes miedo, 
a reír y llorar luego 
a romper el hielo, 
que recubre tu silencio. 
Suéltate ya y cuéntame, 
que aquí estamos para eso, 
“pa” lo bueno y “pa” lo malo, 
llora ahora y ríe luego.  
 

Do                           Re7 
Si salgo corriendo, tú me agarras por el 
cuello, 
Mi m                     La m 
y si no te escucho. ¡GRITA¡ 
Te tiendo la mano, tú agarra todo el 
brazo, 
y si quieres más pues, ¡GRITA¡ 
 
Hace tiempo alguien me dijo, 
cuál era el mejor remedio, 
cuando sin motivo alguno, 
se te iba el mundo al suelo. 
Y si quieres yo te explico, 
en qué consiste el misterio, 
que no hay cielo, mar ni tierra, 
que la vida es un sueño. 
 
Si salgo corriendo, tú me agarras por el 
cuello, 
y si no te escucho. ¡GRITA¡ 
Te tiendo la mano, tú agarra todo el 
brazo, 
y si quieres más pues, ¡GRITA¡
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8. Una rosa es una rosa 
 
Edat: a partir d’11 anys / Activitat: cançó amb guitarra / Tema: amor. 
  

DIDÀCTICA: 
 Els acords d’aquesta cançó són: Do, Sol, La m, Fa, Mi. 
 

Una rosa es una rosa 
(Mecano) 

 
Do                            Sol 
Es por culpa de una hembra 
La m                                 Sol 
que me estoy volviendo loco, 
Fa                         Mi 
no puedo vivir sin ella, 
Fa                        Mi 
pero con ella tampoco. 
 
Y si de este mal de amores 
yo me fuera “pa” la tumba, 
a mí no me mandéis flores, 
que, como dice esta rumba: 
 
                      La m 
QUISE CORTAR LA FLOR 
MÁS TIERNA DEL ROSAL, 
                       Sol 
PENSANDO QUE DE AMOR 
NO ME PODÍA PINCHAR 
                          Fa 
Y MIENTRAS ME PINCHABA 
ME ENSEÑÓ UNA COSA 
QUE UNA ROSA ES UNA ROSA 
      Mi 
ES UNA ROSA... 

 
Y CUANDO ABRÍ LA MANO 
Y LA DEJÉ CAER 
ROMPIERON A SANGRAR 
LAS LLAGAS EN MI PIEL 
Y CON SUS PÉTALOS 
ME LAS CURÓ MIMOSA 
QUE UNA ROSA ES UNA ROSA 
ES UNA ROSA... 
 
¡Ay! Pero cuanto más me cura, 
al ratito más me escuece, 
porque amar es el empiece 
de la palabra amargura. 
 
Una mentira y un Credo 
por cada espina del tallo, 
que, injertándose en los dedos, 
una rosa es un rosario. 
 
QUISE CORTAR LA FLOR 
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NOTES 
 
 
                                       
1 La Bíblia, I, Samuel 16:23. 
2 Per a l’ampliació del tema, proposem les següents lectures: 

BACHMANN, Marie-Laure, La rítmica Jacques-Dalcroze. Ed. Pirámide, S.A., Madrid, 1998. 
LLONGUERAS, Joan, El ritmo en la educación y formación general de la infancia. Ed. 
Labor, Barcelona, 1942. 
MARTENOT, Maurice, Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Ed. 
Rialp, Madrid, 1993. 
SCHAFER, Murray, Limpieza de oidos: notas para un curso de música experimental. Ed. 
Ricordi, Buenos Aires, 1998. 
Escola de Pedagogia Musical (Tarragona), Escola de Pedagogia Musical: mètode Ireneu 
Segarra. Ed. Escola de Pedagogia Musical, Terrassa, 1989. 
SZOENYI, Erzsébet, La educación musical en Hungría a través del método Kodály. Ed. 
Alpuerto, S.A., Madrid, 1976. 
WILLEMS, Edgard, El valor humano de la educación musical. Ed. Paidós Ibérica, S.A., 
Barcelona, 1994. 

3 Actualment, hi ha hagut alguns canvis en la distribució dels grups. Arrel dels canvis que la LOGSE 
ha portat al sistema educatiu, els grups de grans i joves han passat a formar part del Casal Jove i 
s’han deslligat del projecte del Casal de Temps de Lleure. 
4 Tot i haver-hi algunes petites diferències en la distribució dels grups d’edat entre el Casal dels 
Infants del Raval i el Centre Obert Joan Salvador Gavina, en la memòria d’activitats ens referim 
genèricament als grups de petits (que inclou els infants de 3 a 9 anys), mitjans (infants de 10 a 12 
anys), grans (de 13 a 14 anys) i joves (a partir de 15 anys). 
5 Quan parlem del gest del director ens referim al llenguatge gestual bàsic que s’utilitza en la direcció 
coral. 
6 Vegeu la fitxa didàctica a l’annex I. 
7 Vegeu la fitxa didàctica a l’annex I. 
8 Vegeu la fitxa didàctica a l’annex I. 
9 Vegeu la fitxa didàctica a l’annex I. 
10 Per a totes aquestes activitats, tant en grups d’edat intermèdia com de petits i grans, vegeu 
l’apartat d’arxiu de material i els annexos. 
11 Extret de la memòria d’activitats del curs 92/93. 
12 Ens sembla significatiu que, en aquells moments, estiguéssim parlant de classe de música, fet que 
evidencia que encara estàvem molt influï des per la nostra experiència prèvia en l’àmbit escolar. 
13 Ens referim a les persones responsables d’un taller com a «tallerista» o «talleristes», ja que així és 
com se les anomena habitualment en els contextos d’educació en el lleure. 
14 Precisament aquest va ser un criteri decisiu a l’hora de restringir el taller als grups de grans. 
15 Van ser els mateixos nens/es dels centres els qui van construir els cajones. En alguns casos, els 
mateixos participants del taller, i en altres, grups de grans o joves en el taller de fusteria. 
16 Extret de la memòria dels tallers de percussió presentada per David Picó a finals del curs 97/98. 


