EL CARNAVAL D EL S AN IMAL S
Guia didàctica
M. Antònia Guardiet Bergalló
Revisió, Gener 2017

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona compta amb un Projecte Educatiu que té com a
finalitat apropar al màxim nombre de persones l'art de l'òpera, la dansa i altres
espectacles, tots amb el denominador comú d'integrar la màxima qualitat artística.
El Servei Educatiu del Liceu és l'estructura que coordina el desenvolupament de tot el
Projecte Educatiu i que vetlla, en tot moment, per la correcta aplicació del mateix.
Tant els espectacles de Petit Liceu, com la resta d'activitats, es dissenyen des d'un
enfocament educatiu per tal d'esdevenir un complement i un suport a la tasca educativa
que es fa en les escoles i, també, en el sí de les famílies.
La GUIA DIDÀCTICA és el material imprescindible que acompanya cada espectacle
i cada activitat. És una eina per ajudar a preparar l'assistència a l'espectacle o l'activitat,
i aquest és un aspecte que contribueix a reforçar enormement l'experiència. És important
que l'alumnat sàpiga a on va i què s'hi esdevindrà. En aquest sentit, realitzar abans les
activitats de la GUIA a l'aula els proporcionarà elements per seguir i entendre millor
l'espectacle.
Tots els infants neixen amb predisposició a la música i és molt bo que l'entorn ofereixi tot
els recursos possibles per contribuir a una estimulació natural, que acompanyi el
creixement dels més petits, sempre a través d'experiències plaents.

Recomanacions per gaudir d'un bon espectacle
Un teatre d'òpera i dansa, una sala de concerts, un auditori, són espais en els que hi
anem a viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe amb l'expressió
artística. Els qui fan això possible són els músics, els cantants, els ballarins, els actors i tot
un equip de creadors, de productors, de pedagogs i de tècnics que hi posen tot l'esforç
per oferir la màxima qualitat en l'espectacle.
Mentre gaudim de l'espectacle es fa imprescindible col·laborar per construir entre tots
l'ambient òptim. Aquest ambient impregnarà la sala i, un cop s'hagi acabat l'espectacle,
ens en quedarà un bon record a tots plegats.
Assistir a un espectacle és una ocasió ideal per treballar amb l'alumnat la competència
social i ciutadana, ja que hi podem veure presents els valors de responsabilitat social,
respecte i empatia amb allò que succeeix a l'entorn, entre d'altres.
Des del Servei Educatiu del Liceu volem agrair al professorat que s'implica amb el seu
alumnat educant en aquests valors i els desitgem que això ens ajudi a gaudir a tots
plegats d'un bon espectacle.
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Coneguem Camille Saint Saëns (París 1835 – Argel 1921)
Va néixer a la ciutat de París el 9 d'octubre de 1835. Als dos anys el petit Camille jugava
amb la seva tieta a descobrir el nom de les notes que li tocava al piano. Segons
Charlotte: És com si elles (les notes) li diguessin el seu nom.
Era un nen especialment dotat per la música, si tenim en compte que ja escrivia petites
melodies pel piano a l'edat de tres anys i mig. Amb les seves excel·lents aptituds, va ser
acceptat als 6 anys com alumne del virtuós intèrpret de piano Camille Stamaty.
Als deu anys va ser convidat a donar el seu primer concert a la Sala Pleyel, una de les
més importants de París. Al programa hi presentava un Concert per a piano de Mozart i
un moviment del 3r Concert per a piano i orquestra de Beethoven. La seva vàlua li va
obrir les portes al Conservatori de París als 13 anys, on estudià piano, orgue i
composició. Va obtenir el primer premi d'orgue als 16 anys. Als 24, ja era l'organista de
l'església de la Madelaine de París.

L'any 1867 es feu a París l'Exposició Universal, un esdeveniment que atreia públic
d'arreu del món. En aquesta el jove Camille va estrenar la Cantata Les noces de
Prométhée i les seves interpretacions per a orgue i piano foren l'admiració de
compositors com Hector Berlioz i Franz Liszt. Aquest últim assegurà que era el millor
organista del món. Serà gràcies a Liszt que la seva òpera Sanson i Dalila serà
representada a Weimar l'any 1877, malgrat les reticències dels directors dels teatres de
la ciutat a fer estrenes d'òperes fora dels compositors coneguts.
Hauràs de donar a conèixer el geni de Beethoven a aquells que mai l'han comprès, va
escriure la seva mare a Camille. Molt influenciat per ella li respongué: Vos sou el meu
honor i la meva força, la meva consciència i el meu repòs.
Camille Saint-Saëns fou un compositor molt atrapat per la música del passat i els seus
mestratges. No s'escaparà de les crítiques que l'acusen de conservador. Ell mai no va
pretendre ser avantguardista.
L'any 1875 es casà amb Marie Truffot. La seva unió es veurà trasbalsada per la frenètica
activitat del músic i sobretot per la prematura mort dels seus dos fills.
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Serà un gran defensor de la tradició musical alemanya, tot i que també és coneixedor que
aquesta pot ser la gran rival de la música del seu país. L'any 1871 fundarà la Societat
Nacional de Música Francesa amb la finalitat de promoure els nous talents de la
composició nacional i permetre als joves poder tocar en públic. En aquest sentit serà
professor de coneguts músics, entre d'altres Gabriel Fauré.

Serà la seva professió que li donarà el reconeixement tot i que una mica tard, ja que
sovint s'ha titllat la música de Saint-Saëns com a perfeccionista en la forma i
academicista.
En la inauguració de la seva pròpia estàtua, a la ciutat francesa
de Dieppe, Camille, amb to irònic declarà: Ja que no s'inauguren
estàtues sinó als morts, serà que sóc jo mort... Permeteu-me que
guardi silenci...
Saint-Saëns escrigué música de tots els gèneres, des de música
de cambra fins a simfonies i òperes. Les seves composicions més
interpretades en l'actualitat són: Sanson i Dalila (òpera escrita
l'any 18 ), Dansa macabra, Op. 40, (1874), Simfonia amb
orgue (1885-86) i El carnaval dels animals (1886).
El 6 d'agost de 1921, després d'un concert, va tocar en públic el
piano per darrera vegada. Mesos més tard, el 16 de desembre,
moria a Alger (Algèria) a l'edat de 86 anys.

El carnaval dels animals, una fantasia zoològica
El carnaval dels animals va ser escrit el febrer de 1886 mentre passava unes vacances
a Àustria. L'obra es va estrenar el 9 de març del mateix any a
París, un dimarts de Carnaval en què Camille Saint-Saëns anava
disfressat amb nas i barba postissa!
El dia 2 d'abril es va tornar a interpretar per segona vegada a casa
de la cantant Paulina Viardot, perquè la pogués escoltar el seu
amic Franz Liszt.
L’obra té una durada entre 25 i 30 minuts.
Des del primer moment Saint-Saëns la va considerar un
divertiment i no va donar el seu consentiment perquè es tornés a
interpretar ni que arribés al coneixement del públic. El compositor
era conscient que alguns dels seus fragments eren paròdies
musicals en les quals d'una manera subtil, s'hi podia dibuixar una
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burla a compositors (Tortugues, Fòssils) o intèrprets (Pianistes). Donades aquestes
característiques Saint-Saëns no va permetre que aquesta fantasia s'interpretés ni que es
publiqués la partitura mentre ell visqués.
El fragment El Cigne va ser la única de les peces que va
acceptar fos interpretada.
La ballarina Anna Pavlowa es va enamorar de la bella melodia del
violoncel i va crear una dansa que donava vida i moviment al
cigne, amb coreografia per Michel Fokine i estrenada a Sant
Petersburg l’any 1905.
Les primeres interpretacions pòstumes es van realitzar el 25 i 26
de febrer de 1922. No deixa de ser curiós que aquesta gran
fantasia zoològica ha estat molt interpretada i ha assegurat la
fama al seu compositor, Camille Saint-Saëns.

Escoltem El Carnaval
Camille Saint-Saëns recupera la suite, una forma
musical força antiga, que reunia varies danses amb
caràcters i ritmes diferents. La gran fantasia
zoològica és una suite de 14 peces, que té uns
elements que li donen una certa originalitat:

 Haver reemplaçat les danses per la descripció
d'animals;

 La utilització d'un conjunt instrumental divers: 2
pianos, 2 violins, 1 viola, 1 violoncel,
1 contrabaix, 1 flauta travessera, 1 clarinet, 1
xilòfon i 1 harmònica de vidre (petit instrument
de làmines metàl·liques que vibren per la
pressió dels dits), aquest darrer instrument
actualment és substituït per una celesta.

 El compositor proposa una instrumentació
diferent per cada peça, la totalitat del conjunt
instrumental sols serà utilitzat al fragment final.

Proposem una sèrie d'apartats que tenen per objectiu descobrir les intencions de l'obra
per tal d'abordar amb més seguretat la seva didàctica:

 Explicació dels fragments
 Temporització de cada fragment


Instrumentació musical
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 Explicació dels fragments
1- Introducció i marxa reial del lleó
Els dos pianos, amb un tremolo insistent, posen en acció d'escolta. Després d'una
rapidíssima escala de notes, un so com de trompetes (interpretat pels pianos) ens ve a
dir que El carnaval dels animals és a punt de començar.
Els lleons i les lleones es desplacen com si es tractés d'una marxa triomfant.
Els cinc instruments de corda fregada, a l'uníson amb els dos pianos, marquen la música
a manera de marxa. De tant en tant, el rei de la selva ens mostra les seves urpes afilades
alhora que ens emet quatre rugits. Al final del fragment apareix de nou el tema de la
marxa i la lleonada ens fa el darrer rugit, fortíssim.

2- Galls i gallines
Les gallines arriben a la festa amb l'escataineig del seu "coc-coc"; el piano i els violins
són els responsables del seu ràpid moviment; l'efecte d'imitar galls i gallines es produeix
repetint la mateixa nota amb un so marcadament picat.
El gall, interpretat pel clarinet, se'ns presenta a la meitat de la desfilada amb poques i
clares notes. La última gallina, amb veu del primer violí, escataina nerviosa i ràpida fins el
final. És una paròdia de l'obra Gallina del compositor francès Rameau.
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3- Hemions (Ases salvatges)
Els dos pianos, tocant exactament les mateixes notes -sols els separa una octava-, fan
un seguit d'escales ascendents i descendents que semblen inacabables, ocupant tot el
teclat. El compositor els ha indicat que toquin a molta velocitat (presto furioso) talment
com si els dos "hemions" es perseguissin.

4- Tortugues
El piano marca un temps impertorbable, que arriba a la monotonia i l'avorriment. Amb
aquest acompanyament, les cordes (tortugues) presenten a l'uníson, una versió molt
lenta de la melodia del Can-can de l'obra Orfeu als inferns del compositor
francès Jacques Offenbach. Una segona melodia de la mateixa opereta apareix a la
segona part del fragment.

5- L'elefant
El contrabaix és qui per volum i tessitura té la responsabilitat de representar l'elefant.
Balla un vals en ritme ternari amb molta pompa i elegància. (Tema A). El piano és qui
l'acompanyarà amb uns acords marcats.
La secció central s'inicia al 16è compàs i s'ha inspirat en el tema del ballet dels Silfs
de La condemnació de Faust del compositor francès Hector Berlioz. Quan reapareix el
tema inicial, el piano fa una repetició variada del tema A, fent sinuosos arpegis; la música
es fa més lleugera. La forma musical és: A B A'.
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6- Cangurs
Els dos pianos com dos cangurs indecisos corren independentment fent una sèrie de
salts i parades. El compositor ha indicat en la partitura diferents tempos, talment com si
donés elasticitat a la música. Aquestes variacions del tempo s'aconsegueixen amb
accelerants (accel.) i retardants (rit.)

7- Aquàrium
Les notes llargues dels instruments de corda i els arpegis amb notes delicades i agudes
del teclat ens transporten a la immensitat del mar i a les seves calmades aigües.
(Tema A). Un dibuix melòdic transportat cada vegada mig to més baix (Tema B) sembla
que ens fa caure dins la profunditat del mar. La celesta (que substitueix a l'harmònica de
vidre, instrument que Camille Saint-Saëns va indicar a la partitura) és qui al final del
fragment, amb acords en glissando, ens donarà la sensació de pujar a la superfície.
El fragment sencer té aquesta estructura: A B A B A 'B'.
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8- Personatges d'orelles llargues
Dos violins, per torn, fan "hi-ha", cada vegada més ràpid, talment com si fessin un joc. Els
brams dels dos animals s'emeten progressivament amb més calma.

9- Cucut al fons del bosc
El piano ens descriu l'ambient tranquil i serè del bosc. Dins la seva immobilitat i misteri
apareix un clarinet que de forma intermitent, sense presses, ens deixa escoltar el cant
amagat d'un cucut, tocant un motiu de dues notes —una tercera major— al llarg de tota
la peça.

10- Aviari
Els cinc instruments de corda fregada creen un ambient sonor durant tot el fragment que
ens recorda el moviment del vent i les ales dels ocells: els dos violins i la viola freguen
sobre la mateixa nota musical, mentre que el violoncel i el contrabaix fan pizzicato amb
dues notes. La flauta travessera presenta uns passatges de gran virtuosisme que simulen
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els cants alegres dels ocells. Els dos pianos hi intervenen posant el seu apunt sonor amb
refilets, com si fossin ocells que volen afegir-s'hi en un segon terme. Podem trobar en
aquesta peça la forma clàssica: A B A.

11- Pianistes
Curiosament el compositor francès vol presentar en el seu particular Carnaval uns
"mamífers digitígrads" o pianistes. Aquells que es pensen virtuosos del piano pels seus
exercicis tècnics i quotidians de repetides escales que modulen mig to més amunt cada
vegada. Els dos pianistes intenten tocar aquestes modulacions conjuntament, sense
escoltar-se, de manera que el resultat és un càstig acústic per qui els escolta.

12- Fòssils
El xilòfon vol il·lustrar el xocar dels óssos d'algun fòssil, parodiant el poema simfònic La
dansa macabra del propi compositor. El piano repeteix aquest lleuger tema. Aquestes
dues petites estructures tornen a repetir-se per segona vegada i es converteixen en la
tornada d'un rondó. (Tema A).
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El tema B s'ha entès com una sàtira als professors de contrapunt ja que s'hi intercalen un
seguit de cançons populars franceses, les més conegudes: Ah!, vous dirai-je
maman (Quan tres oques) i Au clair de la lune.
En el tema B, com per error, el clarinet ens intercala un motiu de la cavatina italiana més
en voga en aquella època a França: Una voce poco fa de l'òpera El Barber de
Sevilla de Gioacchino Rossini.
L'estructura del fragment evoluciona amb repeticions com un rondó: A B A C A

13- El cigne
Una bella melodia interpretada pel violoncel ens mostra el nedar-dansar d'un bell cigne, a
la manera d'un nocturn. Els dos pianos acompanyen el seu moviment amb dues
interpretacions diferenciades. El primer piano ens dibuixa el vaivé calmat que el cigne
deixa a l'aigua; el segon ens fa acords desplegats que talment semblen gotes d'aigua que
cauen sense pressa.
Té la forma: A B A' (coda).
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14- Final
S'inicia amb el record de la introducció de l'obra. Apareix una tronada a manera de galop
que s'anirà alternant amb intervencions dels animals. Aquesta alegre melodia està
interpretada per tot el gruix d'instruments, l'orquestra del carnaval. Els animals més
clarament dibuixats són: les ràpides escales dels hemions, els galls i les gallines que
escatainen amb pressa, els brams de l'ase i els salts dels cangurs.

 Temporització de cada fragment
1

Introducció i marxa reial del lleó

[1’ 58’’]

2

Galls i gallines

[0’ 52’]’

3

Hemions (Ases salvatges)

[0’ 38’’]

4

Tortugues

[1’ 53’’]

5

L’elefant

[1’ 21’’]

6

Cangurs

[0’ 50’’]

7

Aquàrium

[2’ 02’’]

8

Personatges d’orelles llargues

[0’ 43’]

9

Cucut al fons del bosc

[2’ 12’’]

10

Aviari

[1’ 09’’]

11

Pianistes

[1’ 24’’]

12

Fòssils

[1’ 25’’]

13

El cigne

[3’ 03’’]

14

Final

[1’ 52’’]

 Instrumentació musical
Camille Saint-Saëns va composar La gran fantasia zoològica l'any 1886 pensant en 13
espècies d'animals, 12 instruments musicals, 11 instrumentistes i en 14 petits fragments
musicals.
Els instruments musicals són:











Flauta travessera
Piccolo
Clarinet
Celesta (En la partitura original s'indicava una harmònica de vidre)
Xilòfon
Piano (2)
Violí (2)
Viola
Violoncel
Contrabaix

Destaquem de cada fragment els instruments musicals i els passatges més rellevants.
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 Introducció i marxa reial del lleó

Fem notar les escales cromàtiques ascendents i descendents dels dos pianos, que ens
fan recordar els rugits dels lleons i lleones; el ritme sobre una mateixa nota que a l'inici
del fragment ens imita el toc de les trompetes, interpretat pels dos pianos.
 Galls i gallines

El piano i el violí imiten, alternativament, les gallines mentre escatainen. El clarinet
esclata amb un crit diferent i breu per representar el cant del gall, amo del galliner. El
fragment acaba amb el nerviosisme d'una sola gallina interpretat pel primer violí.
 Hemions (Ases salvatges)

Els dos pianos es persegueixen tot fent escales ascendents i descendents a gran
velocitat.
 Tortugues

El piano enceta uns acords inacabables d'acompanyament, amb un monòton ritme de
tresets. Els instruments de corda, a l'uníson, interpreten el ball del Can-can d'Offenbach.
La seva lentitud fa que la melodia, encara que es conegui, resulti difícil de reconèixer.
 L'elefant

El contrabaix exposa el tema de l'elefant (és el tema del ballet dels Silfs de La
condemnació de Faust d'Hector Berlioz). L'acompanya un piano que a cada frase
musical varia la seva interpretació, fent que l'evolució de l'elefant tingui un altre aire: la
primera vegada que interpreta el tema A fa uns acords molts marcats; la segona que
reinicia el mateix tema dibuixa uns sinuosos arpegis que fan que la mateixa melodia
resulti més "airosa".
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 Cangurs

Els dos pianos es van passant els acords a manera de salts d'un cangur. Els instruments
interpreten aquests acords fent un canvi constant de velocitat, amb accelerants i
retardants.
 Aquàrium

Tota l'orquestra del carnaval ens submergeix a la tranquil·litat del medi aquàtic. Si hem
de destacar algun instrument apuntem la celesta. Pren protagonisme entremig de tota
l'orquestra. El toc misteriós que aporten les quatre escales musicals ascendents, ens
convida a emergir del medi aquàtic.
 Personatges d'orelles llargues

Dos violins fan "l'ase" cada vegada amb més força i intensitat. El cansament els fa
bramar amb menys força al final del fragment.
 Cucut al fons del bosc

El clarinet toca una tercera major descendent evocant el cant discret d'un cucut. El piano
dibuixa amb acords un so monòton de tarda xafogosa d'estiu.
 Aviari

La flauta travessera ens transportarà amb les seves acrobàcies rítmiques i melòdiques,
(les figures musicals són fuses i el dibuix melòdic és majoritàriament per graus conjunts)
al paisatge sonor d'un aviari: ocells de tots colors, mides i diferents cants. Les cordes
creen un ambient sonor com de tremolor d'ales i els dos pianos hi posen refilets
esporàdics com si fossin ocells secundaris.
 Pianistes

De nou els dos pianos són els protagonistes del fragment amb els seus exercicis
quotidians d'escales que modulen mig to més amunt cada vegada, interpretats
conjuntament amb poca traça.
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 Fòssils

El tema, interpretat repetidament pel xilòfon i que serà imitat pel piano i la resta de
l'orquestra, és el que mereix ser destacat per la seva força i fragilitat.
 El cigne

El violoncel exposa una bellíssima melodia que vol ser el ball sinuós i calmat d'un cigne.
En l'acompanyament dels dos pianos hi podem escoltar bastant clarament dues
intencions diferents: el primer piano dibuixa uns acords de continuïtat en el moviment
dins l'aigua; el segon piano toca uns acords desplegats a manera de subtils gotes
d'aigua.
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Activitats didàctiques
La representació del Gran Teatre del Liceu està dedicada a una franja d'edat molt
àmplia: alumnat entre 4 i 10 anys. Els recursos didàctics presentats hauran de matisar-se
i adaptar-se a cada nivell. L'obra permet activitats diferents, tantes com la mateixa
composició, que té una escriptura, un estil i uns colors instrumentals ben contrastats.
Cal intentar no abusar del caràcter descriptiu de l'obra; hem d'aprofundir en les
possibilitats musicals. L'alumnat d'educació infantil ha d'introduir-se a "El carnaval" de
manera més vivencial; així mateix l'alumnat dels cicles inicial i mitjà, però sense tanta
càrrega descriptiva.
Ben segur que quan escoltem una obra musical per primera vegada ens suposa un
esforç superior que quan l'escoltem per segona o més vegades; a part que el seu
coneixement fa que la gaudim amb creixent intensitat. Hem de preparar l'escolta de "El
carnaval" amb una selecció d'activitats que ens ajudin a poder treure'n el màxim de profit
didàctic. La proposta de temporització prèvia o posterior a l'espectacle és del tot
indicativa. Com més coneguin els personatges i la música que els identifica major serà
l'entesa entre obra i espectador/a.
L'anàlisi previ de l'obra per part del professorat, és indispensable per entendre-la i crear
nous recursos que adaptarem a les característiques dels grups-classe.

Infantil
Activitat

Previ

Post.

Primària
Previ

Post.

1

Anem al Liceu





2

Les paraules ens recorden la música





3

Els personatges ens expliquen la història





4

Endevina quina animal sóc





5

Camille Saint-Saëns (Paris 1835 – Argel 1921)

6

Dibuixem la música de El Carnaval

7

Ballem la música





8

Què ens diu cada animal amb la seva música





9

La música ens dibuixa el seu traç

10

Elements del llenguatge musical

11

Instruments musicals

12

Ens disfressem de carnaval

13

Inventem lletres per a un carnaval



14

Els animals ens expliquen històries



15

Fem teatre amb El Carnaval



16

El Carnaval i l’orquestra Orff
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1- Anem al Liceu
En presentar a l'alumnat una sortida fora de l'espai escolar, intentem donar a conèixer les
intencions que ens han dut a triar l'activitat concreta, fent tot el possible per a dotar als
infants dels coneixements previs que creiem els poden ajudar.
En el cas de l'espectacle El carnaval dels animals ens agradaria féssiu també vostres
les intencions del seu director escènic i director, Enrique Lanz, no desvetllant a l'alumnat
-abans de l'espectacle, els elements escènics que han estat creats per a sorprendre i
donar màgia als infants. Com a espectadors tenen el dret a emocionar-se, a sorprendre's
davant dels elements que els han estat creats, a sentir la màgia de l'espectacle...
Preparem El carnaval dels animals de Camille Sant-Saëns, amb activitats que ajudin a
la comprensió dels diferents fragments musicals de la suite. La música vestirà les
activitats prèvies a l'espectacle, omplint-la amb personatges imaginats per cadascú. Les
activitats presentades prèviament es centraran en la música:

 Aprendre algunes lletres per recordar les melodies.
 Endevinar alguns dels animals pel caràcter de la seva música.
 Ballar lliurement algun dels fragments de la música.
 Escoltar la narració, en forma de conte, que ens presenten els seus mateixos
protagonistes.

 Descobrir auditivament els instruments que veuran a l'espectacle.
Vist l'espectacle, completeu el treball pedagògic posterior amb les imatges plàstiques
creades per Enrique Lanz per a l'escenografia de "El carnaval".

2- Les paraules ens recorden la música
Un dels objectius i satisfaccions d'escoltar música és l'esforç de recordar "com fa" aquell
fragment determinat que hem escoltat. Sempre trobem que hi ha alumnes que tenen una
memòria musical extraordinària i amb algun detall que aportem, per més petit que sigui,
recorden fàcilment el fragment que proposem. També hi ha qui no té tanta facilitat i
necessita algun referent que li doni la satisfacció de la reproducció musical.
El millor ajut que podem aportar per a recordar els fragments de El carnaval dels
animals és la paraula. Quan un infant fa l'esforç de recordar "com fa" la música, la seva
traducció immediata és buscar les paraules que l'han ajudat a captar la música.
L'obra té 14 fragments, la majoria d'ells breus. Cadascun defineix de forma ben diferent
un personatge o unes sensacions. Recordar-los tots és ben difícil, -fins i tot per una
especialista amb anys d'experiència!-. Aportem lletra a vuit del tretze animals; no tots els
fragments de la suite són cantables.
Quan presentem els fragments musicals els ensenyem la lletra inventada que té relació
amb la descripció de l'animal protagonista. Un cop els és present la melodia amb la lletra,
podem demanar als infants que la reprodueixin taral·lejant; posteriorment la podran
cantar per dintre.
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 Marxa reial del lleó
Roja capa porto al carnaval que els animals farem.
Sóc el rei Melenes i tothom admira el meu pas ferm.
Verda capa porto...

 Galls i gallines
No vull pondre cap més ou,
Sinó em donen més bon sou.
Coc, coc, coc...
Galls, gallines i pollets,
farem créixer els nostres drets.
Coc, coc, coc...

 Tortugues
De París portem la dansa,
que el Can-can no cansa,
les tortugues fem
un pas molt lent, segur i...
De París...
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 L’elefant
Estic content de portar una roba elegant.
El contrabaix amb quatre cordes,
m'acompanya mentre vaig dansant.

 Aquàrium
Volen aigües netes.
En silenci neden.
Peixos d'aigua
freda o calda,
dolça o bé amb sal.

Gran Teatre del Liceu - Guia didàctica – El carnaval dels animals

18

 Cucut al fons del bosc
No feu soroll.
Cucut.
sinó fa un vol.
Cucut.
Tots els matins d'estiu
ve a fer el seu niu.
Cucut.
Quan sóc aquí,
Cucut.
ell ja és allí.
Cucut.
no el podré veure
silenci faré.
Cucut.
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 Fòssils
Dinosaure sóc.
Un xilòfon tinc.
Peten els meus óssos
amb el vent fort.

 El cigne
Avui passejo tot sol i trist,
uns caçadors d'un tret la van ferir.
Nedo sense fer un petit brogit,
sols el bellugueig a l'aigua freda escric.
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3- Els personatges ens expliquen la seva història
Presentem l'audició com una història:
Els més petits l'aniran escoltant de manera sensorial, com un conte musicat, amb
pinzellades narratives i imaginatives de la música de cadascun dels personatges de El
Carnaval.
Els més grans escoltaran les pinzellades descriptives amb més càrrega de caire musical.
A cada nou fragment musical hi aportarem un element visual que ajudarà a centrar
l'atenció i restarà dins d'una capsa. A mesura que els animals i la música vagin
apareixent anirem descobrint el contingut de la capsa.
Els elements visuals descoberts restaran en un espai elevat; posteriorment seran útils per
a recordar-nos els personatges de El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns.
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 Introducció i marxa reial del lleó
Elements visuals

 Trompeta feta amb cartolina
 Gest corporal molt clar en escoltar els rugits dels lleons.
Explicació motivadora mentre escoltem el fragment
Els dos pianos, amb un tremolo insistent, ens posen en acció d'escolta. Després d'una
rapidíssima escala de notes, un so com de trompetes (interpretat pels pianos) ens ve a
dir que El carnaval dels animals és a punt de començar.
Els lleons i les lleones es desplacen com si es tractés d'una marxa triomfant ( Veure
partitura). Els cinc instruments de corda fregada a l'uníson i els dos pianos marquen la
marxa amb la seva música. De tant en tant, ens mostren les seves urpes afilades
alhora que ens emeten quatre rugits. Just abans d'acabar la seva marxa ens fan un
darrer rugit, fortíssim.

 Galls i gallines
Element visual

 Un ou de plàstic de joguina.
Explicació motivadora
Les gallines arriben a la festa amb el seu "coc-coc-coc"; el piano i els violins són els
responsables del seu ràpid moviment. (Veure partitura) El gall, un solitari clarinet que
se'ns presenta amb poques notes, apareix a la meitat de la seva desfilada. Ara ja sols
queda una única gallina que acompanyada del primer violí escataina nerviosa i ràpida

 Hemions
Elements visuals

 Quatre taps de retoladors que es posaran en dos dits de cada mà simulant
dos animalons que corren i es persegueixen.
Explicació motivadora
Aquests són uns animals estranys, salvatges i veloços del Tibet, que s'assemblen
alhora al cavall i a l'ase. Els dos pianos, tocant exactament les mateixes notes a
l'octava, fan un seguit d'escales ascendents i descendents ocupant tot el teclat de
l'instrument, que semblen inacabables. El compositor els ha indicat que toquin a molta
velocitat (presto furioso) talment com si els dos "hemions" volguessin fer una cursa o
bé es perseguissin. (Veure partitura)

 Tortugues
Element visual

 Un bastó que pot simbolitzar la lentitud d'una persona que el porta i a la
vegada ens pot ajudar a ballar el can-can.
Explicació motivadora
El piano marca un temps impertorbable, que arriba a la monotonia i l'avorriment del
públic. Les tortugues, acompanyades pels instruments de corda a l'uníson, ballen un
cancan del compositor francès Offenbach. (Veure partitura). El can-can és un ball molt
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ràpid, les cames s'aixequen i salten amb molta marxa, però les tortugues sols el poden
ballar a la velocitat que el seu cos els permet.

 L’elefant
Element visual

 Un peluix d'elefant.
Explicació motivadora
El piano novament és qui presentarà l'estil del nou personatge que ara entra a la
desfilada. És l'elefant que amb molta pompa i elegància balla un vals en compàs
ternari (Veure partitura); el contrabaix és qui per volum i tessitura té la responsabilitat de
fer-lo evolucionar.
En acabar el 16è compàs s'inicia una segona frase musical, que s'ha inspirat en el
tema del ballet dels Silfs de La condemnació de Faust del compositor francès Hector
Berlioz. Els Silfs són uns personatges imaginaris que fan entremaliadures i els agrada
molt ballar, (potser són ells qui han animat i rebaixat pes a l'elefant). Quan reapareix el
tema inicial, el piano modifica el seu acompanyament fent arpegis, sembla que la
música sigui més lleugera.

 Cangurs
Element visual

 Una molla metàl·lica de bolígraf que salta.
Explicació motivadora
Els dos pianos simbolitzen dos cangurs que corren independentment fent uns salts
gens ritmats. (Hi ha alumnes que la música no els descriu cangurs sinó conills o
llebres...!) El compositor ha volgut que la música que representa els cangurs estigui
plegada de diferents tempos, talment com si fos elàstica. Aquestes variacions del
temps s'aconsegueixen amb accelerants (accel.) i retardants (rit). (Veure partitura)

 Aquàrium
Element visual

 Mocador de color blau simbolitzant el moviment de l'aigua.
Explicació motivadora
Les notes llargues dels instruments de corda i els arpegis amb notes delicades i
agudes del teclat ens transporten a la immensitat del mar i a les seves calmades
aigües. (Veure partitura, tema A). Un dibuix melòdic transportat cada vegada mig to
més baix (tema B) sembla que ens fa caure dins la profunditat del mar. El vibràfon
amb la seva música és qui al final del fragment ens permetrà pujar a la superfície.

 Personatges d‘orelles llargues
Element visual

 Cinta de cap on hi ha enganxades dues orelles de ruc.
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Explicació motivadora
Dos violins, per torn, fan "hi - ha", cada vegada més ràpid, talment com si fessin un
joc. És la manera que té Camille Saint Saëns de riure's de les persones que parlen per
parlar, sense escoltar-se. (Veure partitura)

 Cucut al fons del bosc
Element visual

 Una flauta de bec.
Explicació motivadora
El piano ens descobreix l'ambient tranquil i serè del bosc. Dins la seva immobilitat i
misteri apareix un clarinet que de forma intermitent, sense presses, ens deixa escoltar
el cant amagat d'un cucut, no té gaires ganes de ser descobert. (Veure partitura)

 Aviari
Elements visuals

 Ocells de paper de diferents mides. O bé plomalls de la mona de Pasqua.
Explicació motivadora
Els cinc instruments de corda fregada creen un ambient sonor durant tot el fragment
que ens recorda el moviment del vent i les ales dels ocells. La flauta travessera
presenta els cants alegres de l'ocellada expressats amb virtuosisme i agilitat. Els dos
pianos hi posen el seu apunt sonor amb refilets com si fossin ocells que s'hi volen
afegir en un segon terme. Treball de textura musical, els diferents plans sonors. (Veure
partitura)

 Pianistes
Element visual

 Ens posem una corbata de llaç o corbatí al coll, talment com si féssim un
concert.
Explicació motivadora
Curiosament el compositor francès vol presentar en aquesta curiosa desfilada de
carnaval, als "mamífers digitígrads" o pianistes. Però no els que interpreten la música
escoltant-la, sinó aquells que es pensen virtuosos del piano pels seus exercicis
quotidians d'escales que modulen mig to més amunt cada vegada. Els dos pianistes
intenten tocar aquestes modulacions conjuntament, sense escoltar-se, de manera que
el seu resultat és un càstig per qui els escolta. (Veure partitura)

 Fòssils
Element visual

 Un dinosaure de joguina.
Explicació motivadora
El xilòfon vol il·lustrar el xocar dels óssos d'algun fòssil trobat, potser un gran
dinosaure! El piano torna a repetir el lleuger tema. Aquesta estructura torna a repetirse per segona vegada i es converteix en la tornada d'un rondó. (Veure partitura, tema
A)
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En el tema B s'hi intercalen un seguit de cançons populars franceses, les més
conegudes: Ah, vous dirai-je maman (Quan tres oques...) i Au clair de la lune.

 El cigne
Element visual

 Un drap de seda de color blanc.
Explicació motivadora
Una bella i romàntica melodia interpretada pel violoncel ens mostra el nedar-dansar
d'un bell cigne. Els dos pianos acompanyen el seu moviment amb dues interpretacions
diferents: el primer piano dibuixa el moviment calmat que el cigne deixa a l'aigua i el
segon ens fa acords desplegats que talment semblen gotes d'aigua que cauen sense
pressa. (Veure partitura)

 Final
És una marxa alegre interpretada per tot el gruix d'instruments: l'orquestra del
carnaval. Ens va recordant alguns dels protagonistes de la desfilada. Els animals més
clarament dibuixats són: les ràpides escales dels hemions, el ritme de les gallines
quan escatainen, alguns salts dels cangurs i els brams de l’ase.

4- Endevina quin animal sóc
No anticipem allò que pot ser descobert per l'alumnat. Deixem que a partir de l'escolta els
diàlegs i les hipòtesis els infants trobin les respostes a les nostres preguntes.
Sovint comencem les audicions musicals dient:
-

Ara escoltarem un contrabaix

o bé
-

Camille Saint-Saëns va composar una música que representa un elefant...

Canviem d'estratègia i de presentació; pensem preguntes o situacions que les suposin
una decisió o resposta raonada.
Reptes previs a l'escolta
 Un compositor musical que es diu Camille Saint-Saëns ha de decidir
quin instrument musical pot sonar bé per representar un ase.
L'alumnat ha de decidir entre els dibuixos dels instruments: xilòfon,
violí, piano...
Quan la petita discussió es decanta vers una resposta de grup més o
menys concreta, posarem el fragment musical de l'ase per a comprovar
la solució presa pel compositor.
 Tinc aquests instruments: piano, violoncel, contrabaix, flauta
travessera... i n’he d’escollir un per a representar aquests animals (cigne, cangur, elefant,
ocell...). Ajuda’m a decidir quin és el que li va millor a cadascú.
Cada alumne/a pren la seva decisió i fa la seva correspondència en un full. El grup raona
les respostes i paral·lelament es van escoltant els diferents fragments musicals,
constatant la solució presa pel compositor.
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 Cada tres alumnes penseu un animal que es vol disfressar de carnaval. Intenteu
imaginar de què es disfressaria i perquè.
Camille Saint-Saëns va disfressar amb la seva música a 14 animals de manera diferent:
el lleó de rei, les gallines de manifestants amb pancartes, les tortugues de ballarines de
can-can, l'elefant de ballarina amb un tutú..... Voleu escoltar algun fragment de El
carnaval dels animals?
Preguntes fetes després d’una segona escolta
 Les tortugues han perdut els instruments musicals que més els
agraden. Recordes quins són?
 Quin d'aquests instruments musicals no li agrada al lleó?
Presentem diversos instruments -piano, violí, violoncel, contrabaix,
xilòfon...- aquell que no s'escolta en la seva marxa suposa que no li
agrada al lleó.
Ara no recordo bé quins instruments musicals vam escoltar en el
fragment de Galls i gallines. Ajuda'm a escollir entre aquests dos grups: violí / piano /
clarinet o bé violí / piano / flauta travessera...
 Recordeu quin animal vam escoltar després de les tortugues?
 Com fa la música de l'elefant?

5- Camille Saint-Saëns (París 18235 – Argel 1921)
Donar a conèixer la vida de compositors té sentit pel que suposa de cultura i de
coneixements, sempre tenint en compte però, que les dades que s'exposin responguin a
petits detalls que, encara que anecdòtics, cridin l'atenció de l'alumnat.
Podem ajudar-nos de la imatge del músic, d'algun detall curiós, de l'explicació d'algun fet
real en forma de conte, d'imatges correlacionades...
Proposem algunes idees perquè serveixin de punt de partença a la biografia de Camille
Saint-Saëns (Veure: Coneguem: Camille Saint-Saëns).
Sempre partirem de preguntes i/o jocs que puguin conèixer:


Presentar una imatge de la torre Eiffel, construïda per l'exhibició
Internacional de París l'any 1889, que commemorava el centenari
de la revolució francesa.
-

Sabeu on està situada aquesta torre de ferro?

Doncs a París, la mateixa ciutat on vivia Camille Saint-Saëns, un
compositor francès a qui agradava molt la música i que des de ben petit
es va aficionar al piano... La torre va ser inaugurada tres anys
després que Saint-Saëns estrenés "El carnaval", l'any 1886.


Ensenyar alguna de les cançons en francès que apareixen al fragment de Els
fòssils de El carnaval dels animals: Au clair de la lune - Ah! Je vous aimme maman.
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- Algú coneix aquestes cançons?
- Ens les pot cantar?
- Sabeu en quin idioma es canten?
- Sabeu que hi ha un compositor, Camille SaintSaëns que les cantava com ara nosaltres, i que tant
li agradaven que les va incloure en una de les seves composicions?

 Escriure a la pissarra algun fragment en francès que exposi la vida del compositor,
després llegir-lo amb entonació. Apropar-se a Saint-Saëns a partir de la curiositat de
l'idioma que parlava Camille, un infant nascut a París (França).
- Coneixeu aquest idioma? En sabeu algunes paraules?

 Fer el joc del penjat a la pissarra de classe amb les lletres del compositor francès,
que respongui a la pregunta:

- Quin nom té el compositor que avui escoltarem?
O si són més grans:

- Heu d'endevinar un compositor i la seva obra.
Quan l'endevinin mostrar la seva imatge.

6- Dibuixem la música de El Carnaval
Donat el caràcter, les melodies i els plans sonors diferents de cadascuna de les 14 peces
de la suite de El carnaval dels animals, proposem dibuixar a l'espai, amb un traç obert i
lliure de braços, fragments de la seva música.
El moviment corporal unit a una línia melòdica musical és una forma lliure i plaent d'anar
entenent la música. De primer no es troba massa sentit entre gest i realitat melòdica,
però la imitació del gest del mestre/a i la presa de consciència progressiva del moviment
ajuden a donar sentit a la relació música /expressió corporal /moviment.

 Dibuixem melodies

 Escoltar un fragment musical d’El Carnaval i copsar el seu dibuix melòdic, amb un
lleu moviment de cap, braços...

 Cantar el tema conjuntament i sense l'enregistrament, dibuixar-lo a l'espai amb el cos.
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 Escoltar de nou la música i deixar que cadascú trobi de nou el seu moviment.
 Traspassar el traç melòdic que hem dibuixat a l'espai a un format gràfic, com la
pissarra; observar si és un traç picat, lligat, amb pinzellades breus o més llargues...

 Dibuixar en una cartolina el traç -consensuat amb el grup-classe- i posar-li el nom de
l'animal.

 Comparar en diferents sessions el dibuix melòdic d'altres fragments i verbalitzar les
diferències.
Introducció i marxa reial del lleó
Tortugues
L'elefant
Aquàrium
Fòssils
El cigne

 Reconeixem la melodia i l’animal

 Visualitzar conjuntament tres i quatre cartolines amb el dibuix melòdic d'animals
de "El carnaval".

 Recordar-ne la melodia i el moviment.
 Cantar per dintre el tema i mostrar-ne el dibuix corporal a l'espai, mentre la resta
del grup endevina l'animal que estem interpretant (el moviment rítmic corporal ens
hi ajudarà).

 Comprovar la relació entre música enregistrada i dibuix melòdic corporal.
 Dibuixem plans sonors

 Ampliar el coneixement auditiu amb el
reconeixement d'un altre pla sonor per tal que
l'oïda es vagi habituant a escoltar diferents
veus.

 Escoltar i diferenciar un acompanyament
musical d'una melodia, -els diferents timbres
instrumentals ens hi ajudaran -.

 Imitar amb un gest la interpretació de
l'instrument musical que fa la melodia -talment
com si toquéssim un instrument musical- i amb un altre gest la interpretació que fa
l'acompanyament.

 Dividir el grup-classe en dos depenent del gest que se'ls atribueixi.
 Dibuixar a l'espai el traç de l'acompanyament i el de la melodia. Després
traspassar-los a un format gràfic amb dos colors diferents, -primer a una pissarra i
després a una cartolina, per exemple -, i comparar-los per constatar les
diferències.
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L'elefant
Cucut al fons del bosc
Aviari
El cigne

7- Ballem la música
Escoltar música suposa moviment, sigui intern, sigui extern. La dansa és l'expressió
corporal de la música per excel·lència. Ballar la música que escoltem és una de les
activitats de llenguatge del cos que cada vegada fem més present a l'escola. El fet de
ballar la música deixa entreveure la descoberta de nostra expressió interna, l'adequació
harmoniosa del fraseig melòdic-rítmic de la música, la comunicació personal i/o amb les
persones que ens envolten...
Qualsevol música és adequada per al moviment però hi ha músiques que ens conviden
més a la dansa que d'altres. El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns té
fragments que ens ajuden a expressar-nos lliurement per l'espai, partint d'una idea
motivadora; també d'altres que ens sentim més còmodes per a dramatitzar situacions
concretes, talment com si volguéssim expressar sense paraules una història.
Proposem ballar i dramatitzar alguns fragments de La gran fantasia zoològica. No
pensem en coreografies concretes, aquestes estan obertes a la creativitat del grup i del
mestre; també de l'edat dels infants i de la seva habitud a expressar-se amb el cos. Ens
atrau la idea de moure'ns lliurement, individualment o per parelles, amb algun element o
objecte que ens ajudi a crear imatges visuals... La música serà la que diferenciï els
desplaçaments i/o les accions segons el seu caràcter.
La majoria de músiques permeten ballar i/o dramatitzar. Convideu als infants a buscar
moviments a partir de suggeriments.

8- Què ens diu cada animal amb la seva música?
Després d'escoltar una audició musical a l'aula podem preguntar-nos:

-

Què ens diu la música que hem escoltat? Vol convidar-nos a passejar, reposar,
saltar, enfadar-nos, pensar...

Després d'escoltar una música descriptiva com El carnaval dels animals que té uns
protagonistes tan especials, podem preguntar-nos:

-

Què ens diu la música d'aquest animal ?(Per exemple: l'aquari, els cangurs, els
lleons...)

-

Tenen ganes de jugar amb altres cangurs..., o estan cansats?
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-

Si volen jugar, a què? (saltar, córrer, caminar, fer jocs tranquils...).

-

Estan contents o bé tristos? Si estan contents, perquè? Si estan tristos, què
tenen?

Amb la discussió conjunta a aquest tipus de preguntes, els infants van prenent
consciència que la música té una força, un caràcter, que pot transmetre estats d'ànim
ben diferents. Han d'anar constatant que no a tothom li diu el mateix una mateixa música
i que cadascú és portador de la seva raó quan l'argumenta.

9- La música ens dibuixa el seu traç
Oferim la possibilitat de interpretar dibuixos ideats per la mestra per
tal que siguin els propis alumnes qui desxifrin el més adient
relacionant la música escoltada i el seu traç melòdic. Aquestes línies
melòdiques senzilles, poden ser útils posteriorment per a recordar
fragments melòdics de "El carnaval".
Interpretem i descobrim


Donar dibuixat en una cartolina gran, o a la pissarra l'inici d'un
tema musical de El Carnaval dels animals. Intentar interpretar
amb la veu -amb l'ajut del mestre/a- el dibuix melòdic. Escoltar el
fragment musical i identificar línia melòdica i traç.

Interpretem i endevinem

 Posar número a tres dibuixos melòdics presentats a la pissarra i que no han estat
escoltats a classe. Intentar descobrir, amb la veu, quina música contenen. Fer
correspondre el dibuix melòdic de la pissarra amb el fragment musical que s'escolti.

10- Elements del llenguatge musical
Són molts els elements musicals que podem extreure de cadascun dels fragments de la
partitura de Camille Saint-Saëns perquè ens siguin útils didàcticament. Valorem molt
especialment aquells que ens ajuden al reconeixement d'algunes melodies. Presentar
aquestes petites partitures a infants des de parvulari, els ajuda a discriminar elements del
llenguatge musical. No saben dir el nom de les notes, però es fan seu el llenguatge
musical.
De tots els fragments d’El carnaval del animals sols hem seleccionat aquells més clars i
didàctics. Proposem alguns jocs de participació per tal de fer del llenguatge una activitat
variada. Els elements treballats responen a:

o
o
o
o

motius rítmics
fragments inicials d'algunes melodies aptes per a la seva lectura
termes indicadors de tempo i caràcter
visualització i escolta d'escales ascendents i descendents; també escales
cromàtiques

o formes musicals: A B
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 Introducció i marxa reial del lleó
Reconèixer gràficament el motiu melòdic-rítmic dels 4 primers compassos. Llegir-ne les
notes.

Endevinem fragments de música pel seu ritme: Un petit grup pica alguns ritmes, partint
de la partitura i la resta del grup-classe els reconeix.

Visualitzar la representació gràfica del rugit del lleó i escoltar-lo en l'audició. És una
escala cromàtica ascendent i descendent que dibuixa clarament el so del crit d'un lleó.
També poden escoltar-la en el piano / teclat de l'aula.

 Galls i gallines
Inventar-se un ritme que els recordi les gallines quan escatainen. Intentar extreure'n el
ritme i escriure'l a la pissarra.
Escoltar el fragment de "Galls i gallines" i repetir-lo cantant. Extreure'n el ritme i mirar les
coincidències entre el cant que s'ha inventat el grup i el que va crear Camille SaintSaëns. Escriure'l conjuntament a la pissarra.

Reproduir gràficament el motiu melòdic-rítmic dels 4 primers compassos i reconèixer-lo
visualment a cop d'ull.

 Hemions
Escoltar el fragment i fer-ne un dibuix melòdic a l'espai, com si pintéssim un traç
imaginari davant nostre. Després passar aquest traç a la pissarra. Reconèixer una escala
ascendent i descendent interpretada a l'uníson al piano i anar augmentant la velocitat
progressivament.

 Tortugues
Llegir i memoritzar el ritme del tema del ball del "Can-can" de les tortugues (extret
d'Offenbach). Picar-lo sencer i interpretar-lo a cànon fent que cada grup tingui un
instrument i/o un timbre corporal diferent.

Llegir el motiu melòdic-rítmic dels 4 primers compassos.
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Escoltar el tempo amb el que ballen les tortugues i comparar-lo amb la velocitat original
amb que es balla el cancan. Posar noms al caràcter i tempo segons la velocitat que es
vagi aconseguint: Adagio pomposo. Inventar-ne d'altres: Presto tortuguès...

 L’elefant
Escoltar el tema A mentre es segueix la partitura.

Inventar-se conjuntament un obstinat rítmic amb alguna combinació de mans-peus, a la
manera de moviment d'elefant; tornar a escoltar el tema mentre ens acompanyem de
l'obstinat. Quan sona una música "diferent" de l'escoltada aturem l'acompanyament
obstinat. Si tornem a escoltar el tema inicial (A) fem sonar l'obstinat.
Prendre consciència que és una música que se li escau el balanceig, és de compàs
ternari, aquell que li va bé a l'elefant per poder ballar un vals.
Llegir el ritme (4 o 8 primers compassos) en compàs ternari:

 Cangurs
Allò més característic del fragment són els salts que els cangurs fan, que van
acompanyats de accelerandos (accel) i ritardandos (rit), de manera que constantment
van modificant la mesura o velocitat dels animals. Comentar verbalment amb els infants
la sensacions que els dóna aquests canvis de tempo i imaginar-se què passaria si no
s'interpretessin.

 Cucut al fons del bosc
Allò que podem fer és comptar les vegades que el clarinet -cucut- fa el seu cant.
Si l'alumnat és gran i té una certa habilitat en no perdre la pulsació, doneu-los un full
pautat on hi hagi indicats tants punts com pulsacions té la partitura, (aquests punts han
d'estar numerats, per la correcció final). Cada alumne/a ha de posar un signe que indiqui
el lloc exacte on el cucut ha cantat. És una activitat que pot ser motivadora per la
dificultat que comporta, però a la vegada també pot resultar frustrant si l'alumnat no està
preparat per realitzar-la. (És bo donar pistes del cant del cucut entremig de la "partitura").
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11- Instruments musicals
El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns ha estat present com a material
d'escolta a les aules i als llibres de text des de fa temps, els seus breus divertiments
ajuden al reconeixement d'alguns instruments musicals. Destaquem els fragments més
escoltats donada la seva claredat i riquesa tímbriques.
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Us proposem un seguit d'activitats que parteixen de jocs i/o observacions que poden
incidir en l'educació musical de l'oïda dels infants:

 Introducció i marxa reial del lleó

Inventem un ambient sonor de lleó i carnaval
Quan ja s'ha escoltat el fragment i s'ha identificat el seu contingut descriptiu, proposem
fer la nostra pròpia producció musical amb l'ajut de la imaginació col·lectiva del grup i
d'alguns instruments vocals i musicals. Cal trobar la sonoritat adient a la intenció musical
que ens proposem; és a dir cal trobar la complicitat i entesa de l'alumnat en buscar els
timbres. Inicialment, hem de definir les intencions amb un esquema-dibuix que pot anarse modificant a mesura que la producció comenci a ser una realitat. Exemples:
El tremolo d'inici de carnaval el podem fer amb el repic d'unes baquetes al terra o en uns
tambors; o bé passant les ungles dels dits per la membrana d'uns panderos...
L'anunci dels pianos -semblant a trompetes- el podem imitar amb la veu. Podem fer una
paperina que amplifiqui els ta-ra-rí que ens avisen de l'arribada dels lleons.
Les escales cromàtiques ascendents i descendents dels dos pianos que ens fan recordar
els rugits dels lleons els podem fer amb uns glissandos damunt dels xilòfons o
metal·lòfons.
La passejada dels lleons pot ser partint d'un so de tres o quatre notes en forma d'obstinat
amb la flauta.
També podem posar una música de carnaval, la més adient pot ser una samba brasilera
que ens convidarà a ballar!

 Galls i gallines

Busquem el gall del galliner
Les gallines escatainen, els galls canten i els pollets piulen. Hem de definir bé cada so
amb la veu i la semàntica.
Imitarem conjuntament el so tan característic d'aquestes aus. Escollirem dos o tres
alumnes, a sorts cada vegada -la dificultat dependrà de l'edat de l'alumnat-; un farà de
gall, l'altre de gallina i el tercer de pollet. Tot el grup tancarà els ulls i els tres escollits
buscaran un lloc a classe on emetran el seu so ordenadament.
Com a resposta al reconeixement i localització del so, demanarem: amb l'índex de la ma
dreta indiqueu on està el gall, amb el polze de l'esquerra la gallina i amb el dit petit de
l'esquerra el pollet

 Tortugues
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Com es freguen les cordes d’un violí?
Tots els instruments de corda fregada sonen plegats en aquest fragment. Ens proposem
conèixer la família de la corda i constatar la diferència de so i la seva posició damunt del
pont.
Si podem aconseguir un violí per poder-lo mostrar al grup-classe molt millor. Serà la
manera més directa que vegin la seva forma, les parts, les cordes....; unes imatges de
vídeo també poden ajudar-nos a parlar de l'instrument i la seva família.
Imitarem el moviment de l'arquet en fregar les cordes: cada nota diferent que escoltem
farem un canvi de direcció de l'arquet, ara amunt, després avall. Posarem la música i
intentarem seguir el moviment de l'arquet amb les lentíssimes notes que interpreten.
També podem provar cantant el tema del can-can a diferents velocitats.

 L’elefant

Sabeu què pesa un elefant? I un contrabaix?
El contrabaix és el clar protagonista d'aquest fragment. Poques vegades podem escoltarlo amb tanta claredat. Partint del dubte i la comparació -el pes, l'alçada...- podem entrar
al coneixement de les característiques de l'instrument més greu de la família de la corda
fregada.

Podem visionar un vídeo per veure l'aspecte i mides del contrabaix, però per l'alumnat és
molt difícil imaginar les alçades reals comparades amb la seva mida. Serà interessant
com a exercici de mesures matemàtiques, indicar les alçades de l'alumnat a la pissarra i
veure les que tenen un elefant i un contrabaix.

 Aquàrium

La direcció del so
La celesta és l'instrument que crida més l'atenció dels infants dins el paisatge sonor marí
del fragment de "El carnaval". En escoltar l'instrument dins el fragment musical podem
imaginar quina és la direcció del moviment del braç de l'instrumentista: amunt o avall?
Un alumne/a pot tocar com la celesta en un instrument de làmines (carilló, per exemple) i
els demés haurem d'endevinar si el so emès ha pujat o baixat i les vegades que ho ha
fet.

 Personatges d’orelles llargues

Imitem el so dels animals
Es fa difícil escoltar que són dos els violins que interpreten aquest fragment: quan encara
un sona, ja intervé el segon. El que és clar és que un violí fa els brams de l'ase i que
l'escolta del fragment per si mateixa els crida molt l'atenció i els agrada.
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Imitarem d'altres sons d'altres animals i intentarem modificar-los:

o Imitar el so de l'animal ... com si estigués molt lluny; una mica lluny; a prop...
o Imitar el so de l'animal ... com si fos un bebè; un pare, una mare...
 Cucut al fons del bosc

Comptem els cants que fa el cucut
El clarinet és el protagonista del cant del cucut. És difícil que l'endevinin. Haurem de ser
nosaltres qui ensenyem el dibuix de l'instrument i parlar de la seva forma i so. Podem
proposar d'altres instruments que també hagués pogut utilitzar el compositor per imitar el
so de l'ocell. Proposem als infants de comptar les vegades que el cucut canta. Depenent
de l'edat dels infants podem escoltar un fragment de l'audició o posar-lo sencer.

 Aviari

Se tocar la flauta travessera
La flauta travessera ens transportarà amb les seves acrobàcies rítmiques i melòdiques,
(les figures musicals són fuses i el dibuix melòdic és majoritàriament per graus conjunts)
al cant d'un aviari: ocells de tots colors, mides i diferents cants. Les cordes creen un
ambient sonor com de tremolor d'ales i els dos pianos hi posen refilets esporàdics com si
fossin ocells secundaris.
Veure imatges amb la forma d'una flauta travessera i parlar de la seva emissió del so.
Buscar embocadures que s'assemblin -ampolles amb aigua a diferent mida, taps de
bolígraf... -, i provar de fer-los sonar

 Pianistes

Saps trobar el DO al piano?
De nou els dos pianos són els protagonistes del fragment amb els seus exercicis
quotidians d'escales que modulen mig to més amunt cada vegada.
Indicar la situació de la nota Do en el teclat partint de les tecles negres. Un cop entesa la
seva situació que s'adonin que hi ha moltes notes Do en un teclat d'un piano. Posar una
dificultat més al joc: tapar els ulls a l'alumne/a i que endevini la nota Do amb el tacte.

 Fòssils

La baqueta fa sons diferents
El tema interpretat repetidament pel xilòfon ens ajudarà a parlar dels instruments de
percussió.
Si toquem un instrument de percussió amb una baqueta de feltre, de plàstic o de ferro escombreta- el so emès serà ben diferent. Escoltem el so que fa cada baqueta en
percudir en l'instrument de làmines i després endevinem l'ordre amb què s'ha tocat.
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 El cigne

Com més llarga o curta és una corda, el seu so és.....?
El violoncel exposa una bellíssima melodia que vol ser el ball sinuós i calmat d'un cigne.
En aquest fragment hem de parlar del violoncel, el seu so, la seva forma... Com que ja
l'hem mencionat en anteriors fragments, ens atrevim a qüestionar el so de la corda amb
la seva llargada. També podem interrogar-nos pel so i la tensió de la corda; com més
estirada està sonarà més aguda o més greu?... Després de cada pregunta i resposta,
proposem fer la demostració sonora.

12- Ens disfressem de carnaval

El carnaval dels animals ens permet imaginar personatges reals dins d'una història
imaginada e irreal, en l'època més desmarxada de l'any: el carnaval.
Pels nens i nenes de les nostres escoles el terme carnaval els situa en el segon trimestre
del curs escolar; una setmana que tenen el goig de disfressar-se, fer gresca, ballar,
confeccionar màscares.... Si un grup d'animals fan carnaval segurament també han de
fer el mateix que fem a l'escola...
Els treballs visuals i plàstics giraran a l'entorn dels elements de carnaval. Existeix al
mercat un bon nombre de bibliografia al respecte que ens pot ajudar a confeccionar tot
tipus de màscares, figures de paper, origami, maquillatge...
Màscares
Allà on hi ha carnaval hi ha màscares. La majoria de nens i
nenes es diverteix posant-se màscares, els encanta sorprendre,
es diverteixen pensant que no els reconeix ningú.
Posar-se una màscara és canviar de personalitat; permet
amagar-se, possibilita fer i dir coses fora d'un mateix.
Es pot començar per un antifaç o una màscara sencera, amb
bosses de paper, cartolines...; treballar amb múltiples materials:
ceres, pintures, gomets, amb detalls enganxats... Es pot
proposar la creació de diferents dissenys: animals reals o
imaginaris, ulleres amb accessoris enganxats...
Figures de paper
Plegar, retallar, enganxar paper és una pràctica usual a l'escola. Els
seus valors pedagògics i didàctics són reconeguts i necessaris:
orientació a l'espai, lateralitat, seguretat en el traç, conceptes
geomètrics, ús de tècniques diverses, creativitat.... Sols cal tenir la
voluntat de preparar el material adequat, saber allò que es vol realitzar,
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conèixer la seva tècnica, trobar la didàctica adequada a cada edat...
Els animals fets amb aquestes tècniques poden decorar tapes d'àlbum, felicitacions de
Nadal o aniversaris, la construcció de mòbils... Cal destacar-ne el fet de sentir-se capaç
d'haver elaborat un treball amb un cert grau de dificultat.
Entre les tècniques de plegat de paper destaquem l'origami, art japonès amb una llarga
tradició que consisteix en plegar papers de colors amb la forma inicial d'un quadrat.
Maquillatge
Decorar i pintar una cara fa que aquesta es converteixi en una màscara. Les diferents
cultures de tot el món han utilitzat aquest mètode: el indis de Nord Amèrica feien bonics
dissenys en els seus rostres, a l'Àfrica els tatuatges i les pintures a la cara encara són
utilitzats.
La transformació de la cara amb l'ús de maquillatge és una forma d'ocultar les persones,
de disfressar-se, de canviar d'aspecte. A la majoria de nens i nenes els agrada que els
pintin la cara; amb aquesta tècnica poden expressar emocions diverses: alegria, tristesa,
por...

13- Inventem lletres per a un carnaval
Una altra proposta que encoratja molt l'alumnat és que sigui el mateix grup-classe qui
s'inventi la lletra quan ja coneix la melodia. Podem proposar que s'inventin tota la lletra o
bé que completin algun dels seus versets. Ben segur que la creació de la lletra fixa en la
memòria el fragment que vulguem treballar.
Les lletres proposades han estat inventades íntegrament per l'alumnat de l'escola
pública Orlandai de Barcelona.
L’elefant
Estic content de portar una roba elegant.
El contrabaix amb quatre cordes,
m’acompanya metre vaig dansant.
Fòssils
Dinosaure sóc.
Un xilòfon tinc.
Peten els meus ossos
amb el vent fort.
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Lleó
Roja capa porto al carnaval que els animals farem.
Sóc el rei Melenes
i tothom admira el meu pas ferm.
Blanca capa porto al carnaval que els animals farem.
Sóc el rei Melenes
d’urpes fortes i afilades dents.
Groga capa porto al carnaval que els animals farem.
Sóc el rei Melenes
espanto amb un salt molt alt als nens.
Lila capa porto al carnaval que els animals farem.
Sóc el rei Melenes
i a tothom ens menjarem sencers.

14- Els animals ens expliquen històries
Isop, (Aesopus) era un esclau grec dels pocs que va tenir la sort d'aconseguir la llibertat.
Va viure a l'antiga Grècia fa uns 2600 anys. Va ser qui es va inventar les històries que
ara coneixem amb el nom de faules d'Isop.
Les faules tracten d'animals que parlen i es comporten de manera semblant com ho fem
els humans. Són històries inventades que sovint tenen un rerefons real.
Es conserven milers de faules. Isop no les va escriure totes. Segurament ell no sabia
escriure, els esclaus no anaven a escola. Isop explicava les faules i la gent l'escoltava.
Aquestes històries es transmetien de generació en generació i sovint també n'inventaven
de noves.
Exemple de tres faules que tenen com a protagonistes animals presents a El Carnaval
són:

 El lleó i el ratolí
 La tortuga i la llebre
 L'àliga i els dos galls de brega
Proposem inventar faules posant en boca d'animals situacions concretes que ens passen
a classe, a casa, al pati...
Les faules han de ser breus i divertides; també han de tenir un significat savi i cert que
ens serveixin per aquest curs o per d'aquí uns quants anys... Heus aquí uns llibres d’Isop:
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15- Fem teatre amb el carnaval
Proposem fer una representació teatral amb l'alumnat entre 5 i 8 anys.
Aquesta posada en escena suposa que l'alumnat ha escoltat la música, coneix el tema
musical d'alguns dels animals, ha après algunes de les lletres, ha ballat els temes... El
grup s'ha organitzat i ha decidit una coreografia, qui fa cada personatge, qui narra la
història; ha confeccionat les màscares ...; i el més important de tot, ha aconseguit la
capacitat d'escolta i volen transmetre l'obra a d'altres classes del centre.
La representació de teatre, serà la manera més viscuda d'entendre i recordar la música
de Camille Saint-Saëns. En aquesta adaptació us presentem els 14 fragments. Creiem
que fer-los tots es una mica massa llarg, donats els coneixements previs -didàctics i
musicals- que ens hem demanat. Adapteu el text, la durada i el nombre dels fragments, a
les característiques i treball musical realitzat amb el grup-classe.
Proposem presentar cada animal amb una petita introducció narrada i l'adaptació de la
lletra cantada, que l'alumnat pot aprendre de memòria. Després de la presentació de
cada personatge escoltarem el fragment musical del CD i farem les evolucions teatrals
que el grup hagi consensuat seguint el caràcter de la música.
Presentació de l’obra:
Esteu preparades i preparats per viure i veure El carnaval dels animals?
Del més gran al més petit ens hem vestit amb les millors gales. Tots els animals us volem
demostrar que amb la música escrita per Camille Saint-Saëns ens ho passem d'allò més
bé.
Introducció i marxa reial del lleó
Quin us sembla que serà el primer animal disfressat que apareixerà a escena?
Un so semblant a les trompetes ens anuncia la seva arribada. És el rei de les Melenes.
Porta una llarga capa i de tant en tant ens ensenya les seves afilades urpes.

Roja capa porto al carnaval que els
animals farem.
Sóc el rei Melenes
i tothom admira el meu pas ferm.

Galls i gallines
Les gallines han arribat tard a la festa. Estan nervioses i escatainen atabalades. El gall
del galliner arriba darrera d'elles amb el so del clarinet. Porten una pancarta per
reivindicar els seus drets. Finalment arriba una gallina sola, ella sí que passa vergonya.
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No vull pondre cap més ou,
Sinó em donen més bon sou.
Coc, coc, coc...
Galls, gallines i pollets,
farem créixer els nostres drets.
Coc, coc, coc.

Hemions
No són cavalls ni són ases. Són els hemions, uns animals que viuen a prop del Tibet.
Escolten la música i aquesta els diu que han de córrer molt ràpid, pujant i baixant les
muntanyes.
Les tortugues
Passen les tortugues per la passarel·la. Volen mostrar-nos un nou ball que han après a
París. És el Can-can amb ritme de tortuga. La ballada es farà tant llarga que finalment
els animals assistents sembla que avorrits s'adormen.

De París portem la dansa,
que el Can-can no cansa,
les tortugues fem
un pas molt lent, segur i...
De París...

L’elefant
El pas ferm de l'elefant Pompós ha despertat la concurrència. Aquest any s'ha disfressat
amb un blanc tutú de ballarina. Fins i tot s'ha inventat una coreografia amb la seva
parella, l'elefanta Trompafina.

Estic content de portar una roba elegant
El contrabaix amb quatre cordes
m’acompanya metre vaig dansant.
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Cangurs
Arriben una colla de cangurs. No parlen ni ens canten, sols salten amb molt de compte.
Ens porten una gran peixera plena d'aigua i peixos de tot colors.
Aquàrium
Els peixos de l'aquari ens recorden la vida delicada del fons marí. Neden tranquils
acompanyats pel so del silenci. Sols s'aturen per menjar quan la música els indica un
moviment semblant a un aliment que cau al fons de l’aigua.

Volen aigües netes.
En silenci neden.
Peixos d'aigua
freda o calda,
dolça o bé amb sal.

Personatges d’orelles llargues
Sabeu de què s'han disfressat els ases? Un va de metge que cura i l'altre va de malalt.
Cada vegada que li posen una injecció sembla que plori de debò.
Cucut al fons del bosc
Un cucut ens vol prendre el pèl. S'amaga dins del bosc i no es deixa veure per cap dels
animals. Crec que no sap que és carnaval...
No feu soroll.
Cucut.
sinó fa un vol.
Cucut.
Tots els matins d'estiu
ve a fer el seu niu.
Cucut.
Quan sóc aquí,
Cucut.
ell ja és allí.
Cucut.
no el podré veure
silenci faré.
Cucut.
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Aviari
Un estol de molts ocells sí que han volgut participar en la festa del Carnaval de Camile
Saint-Saëns. Són de diferents mides i colors; tenen ganes de volar mentre la música
sona.
Pianistes
Coneixeu un instrument musical que té les dents blanques i algunes de negres?
Prepareu-vos a escoltar dos pianistes que també s'han incorporat al carnaval de Camille
Saint-Saëns.
Fòssils
Ara es presenta el personatge més estrany d'aquesta desfilada de Carnaval. És l'animal
més antic de tots i també el més voluminós. Ningú no l'ha vist mai viu. Nosaltres sols
l'hem conegut en els llibres i pel·lícules: és un fòssil de dinosaure.

Dinosaure sóc.
Un xilòfon tinc.
Peten els meus óssos
amb el vent fort.

El cigne
És el més elegant de tots els animals. Sempre assaja molt per moure's dins l'aigua sense
bellugar ni una sola ploma. Avui està molt trist perquè uns caçadors han ferit greument la
seva estimada. Si poseu molta atenció amb la música escoltareu el violoncel que fa de
cigne; el piano l'acompanya i sembla que dibuixi el bellugueig de l’aigua.

Avui passejo tot sol i trist,
uns caçadors d'un tret la van ferir.
Nedo sense fer un petit brogit,
sols el bellugueig a l'aigua freda escric.

Ball final
Recordeu els animals que han participat en el Carnaval? El lleó, el gall i les gallines... (el
públic va anomenant, per ordre, els diferents personatges, que a la vegada saluden i es
posen en fila)
Amb el galop final de la música de Camille Saint-Saëns ens acomiadem ballant.
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16- El carnaval i l’orquestra Orff
Una de les millors experiències musicals que té l'alumnat és poder interpretar
personalment aquella música que ha escoltat, o bé cantant conjuntament o bé tocant
instruments. La pràctica conjunta amb l'orquestra Orff pel que suposa d'esforç compartit i
de grau d'atenció elevats, dona satisfacció.
La coordinació i l'escolta entre tots els membres de l'orquestra és més idònia si podem
partir els dos grups-classe en tres subgrups d'uns 16 infants; val a dir també que és més
fàcil disposar d'aquest nombre d'instruments. Caldrà ser imaginatius en la recerca
d'horaris i grups flexibles, per tal de poder realitzar tasques didàcticament plaents i
formadores.
Les partitures estan pensades per a l'alumnat entre 7 i 10 anys i no suposen molta
dificultat.(Sempre es poden fer adaptacions que responguin al nivell del grup).
És recomanable muntar un fragment que es pugui aprendre de memòria i que ja al primer
dia soni. Per als més petits podem partir d'un obstinat que es pot embellir amb la melodia
interpretada per la mestra amb una flauta o piano. Els més grans poden interpretar de
memòria un fragment melòdic amb un obstinat fent de suport harmònic. En sessions
posteriors s'haurà de fer memòria del que s'ha après per tal de polir i millorar la
interpretació.
Cal repetir la peça per gaudir-la i a ser possible gravar-la per escoltar el treball en grup.
Presentem quatre partitures, aquelles que més fàcilment es poden cantar:
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L’espectacle
Intencions de l’espectacle
Enrique Lanz, creador i director de l'espectacle, vesteix el seu muntatge amb dues obres
musicals de compositors francesos:



Preludi de la migdiada d'un faune, de Claude Debussy
El carnaval dels animals (La gran fantasia zoològica) de Camille Saint-Saëns

La música del Preludi de la migdiada d'un faune obre
l'espectacle. El personatge que ens guiarà i ens
centrarà l'atenció és Fau, un ninot de drap, que no té
massa pretensions d'enamorar per la seva bellesa
externa, sinó per allò que representa de valor
sentimental. És com aquells ninots de peluix, o els
ossets desgastats que els infants no deixen quan el dia
es fon en la foscor... Fau és com un talismà dels
infants.
Fau pren el nom dels faunes i el muntatge és una
interpretació lliure de la música de Claude Debussy,
que a la vegada va ser una interpretació personal d'aquest músic francès de un poema
de Stéphane Mallarmé (1842-1898).
El ninot de drap, com els mitològics faunes, té una flauta; li agrada fer música amb ella i
sols reconeix la seva sonoritat. Fau anirà descobrint amb sorpresa que hi ha més
instruments musicals; a la vegada ajudarà als oïdors, a escoltar i posar atenció als
instruments de la petita orquestra de l'espectacle. Quan la música del Preludi de la
migdiada d'un faune de Claude Debussy (1862-1918) està arribant a la seva fi, Fau
s'adorm i somnia. Ell, que és un ninot de drap imaginari, somniarà amb animals d'aspecte
i mida real. La realitat es confon amb la fantasia, igual com passa amb el món simbòlic
dels infants; en l'espectacle el salt realitat/fantasia es farà a partir d'un somni.
Fau somniarà amb un carnaval on els seus protagonistes seran animals. Aquests
apareixeran des de tots els racons, amagats entre els instruments de l'orquestra...; seran
d'Àfrica, d'Àsia, d'Austràlia, nedadors, voladors, de granja, prehistòrics, bèsties grans i
petites, lentes, ràpides... La gran fantasia zoològica de Camille Saint-Saëns sonarà amb
tot el seu esplendor i anirà mostrant els 13 animals un rera l'altre sempre amb algun
detall que ens sorprendrà. Serà el cigne, l'últim animal del carnaval, qui despertarà del
somni al petit Fau. Aleshores s'uniran de nou realitat i ficció amb tots els elements visuals
i musicals que han transportat l'escenificació d'un espai a l'altre. Detalls visuals, aquells
que donen sentit als carnavals, disfressaran instrumentistes i animals, fent de
l'espectacle un carnaval zoomòrfic.

Fitxa tècnica
Enrique Lanz ha creat uns titelles de gran format que són els protagonistes d'una
història que vol ser "un encadenament de sorpreses sense altra lògica que la del somni,
sense altre argument que la mateixa música, un espectacle que ens faci somiar desperts
submergits en un ambient màgic."
Enrique Lanz n’és el creador de l’espectacle i el responsable de la direcció escènica.
Gran Teatre del Liceu / Companyia Etcétera n’han fet la coproducció.
Durada aproximada: 50 minuts. Franja d'edats idònia: 4 - 10 anys
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Imatges de l’espectacle
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Recursos didàctics
Audicions i cançons
 Animals en d’altres audicions musicals

 Cançons
En el repertori de cançons hi ha moltes melodies que tenen per tema animals. La
dificultat es trobar cançons que coincideixin amb els personatges de "El carnaval" de
Camille Saint-Saëns.
Us ens presentem un petit recull que creiem poden servir d'ajut en la motivació de
l'alumnat d'educació infantil.
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Cançons per al poble, d'infants, núm.2. Editorial Claret. L'Hospitalet de Llobregat,1975
Virolet Sant Pere. Recull fet per Montserrat Busqué. Publicacions Abadia de Montserrat.
Barcelona, 1979
Cançoner del Secretariat de Corals infantils de Catalunya. núm. 2. Barcelona, 1982
Juguem cantant. núm. 1 amb música d'Ireneu Segarra. Col·lecció: L'ocell de paper.
Publicacions l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1973
Juguem cantant. núm. 2 amb música d'Ireneu Segarra. Col·lecció: L'ocell de paper.
Publicacions l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1981
L'esquitx núm. 4 Per als més petits. Dinsic. Publicacions musicals. Barcelona, 2001
Les cançons del Cabirol Editorial Dinsic i cor Cabirol de Vic. Barcelona, 1991
Tu-ru-rut. Cançons per a nois i noies. Col·lecció Guix, núm.. 9. Editorial Graó. Barcelona,
1986
Ximic. Recull fet per Montserrat Busqué i M. Antònia Pujol. Amalgama Edicions. Berga,
1996
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Llibres i llibre disc
El carnaval dels animals
Intèrprets:
Piano: Daniel Ligorio
Clarinet i clarinet baix: Jaume Sanchis
Flauta: Alexandra Miletic
Violí: Joan Orpella
Violoncel: Joan Antoni Pich
Orientacions Pedagògiques: Eugènia Arús
ISBN: 978-84-939027-1-1
Inclou:
Llibre-carpeta: poemes il·lustrats, retallables per
pintar, guia pedagògica per jugar amb les músiques i
descripció de l’obra.
CD: “El Carnaval dels Animals” (les 14 peces curtes)
de Camille Saint-Saëns.

El carnaval de los animales
José Antonio Abad (Autor)
Joao Vaz De Carvalho (Ilustrador)
Editorial Kalandraka
Pontevedra, 2013
(Libro-disco)

El carnaval dels animals
Marianne Dubuc (Text i il·lustracions)
Editorial Juventud
Barcelona, 2011
(Enquadernat en cartró gruixut)
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