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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 infants sempre a través d'experiències plaents.
Recomanacions per a 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 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 adjuntem un full de recomanacions
per contribuir a formar EL BON ESPECTADOR, desitjant que això ens ajudi a
gaudir a tots plegats d'un bon espectacle.
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1. L’espectacle
En l’univers rondallístic, res no és impossible. L’imaginari brolla, flueix i es
desenvolupa, com si de la quotidianitat mateixa es tractés. Per als infants, àvids
de fabulació, el fet que un ruc, un gos, un gat i un gall vulguin ser músics no és
forçosament una fal·làcia. Pot ser, fins i tot, un anhel lloable i comprensible,
atès el desencís que els presenta a tots ells la vida domèstica.
Els músics de Bremen és, tanmateix, una d’aquelles rondalles que arrenquen
amb l’impuls d’una gran expectativa: l’acompliment d’unes aspiracions, d’uns
somnis, d’unes il·lusions... Però, com és el cas de tants ideals, tot d’una,
s’esfumen o s’obliden, davant de les faves contades que sorgeixen al pas.
En aquesta ocasió i en escena, la mestra de dansa, rondallaire, aposta per una
altra via resolutòria on volar no està renyit amb tocar de peus a terra. Qui millor,
si no, que els ballarins i les ballarines per palesar-nos aquesta il·lusió?
La música, la dansa i els titelles, com a components essencials, es conjuguen
en aquesta posada en escena a la recerca d’un espai expressiu comú, on
l’abstracció, el suggeriment i fins i tot els trets il·lustratius, s’hi fan presents i es
comparteixen en pro d’una narrativa dramàtica; un espectacle de dansa-teatre,
adreçat al públic escolar i familiar i molt especialment, als més menuts.
Joan-Andreu Vallvé
Els ballarins d’aquest espectacle són artistes formats amb diferents tècniques
de dansa per tal de donar a cadascun dels personatges un caràcter diferent. La
coreografia de cadascun dels personatges centrals (el gos, el gat, el ruc i el
gall) ha estat treballada amb les propostes i qualitats de moviment suggerides
pels ballarins per tal d’obtenir un ventall de moviment molt ampli.
He construït les peces coreogràfiques mitjançant moviments descriptius per tal
que l’alumne/a interpreti la intenció de l’escena, sense renunciar mai a la
complexitat d’una bona peça i sense cap limitació d’estil coreogràfic. Així doncs,
la coreografia i la música, subjectes al guió, han estat el suport per crear
situacions i ambients determinats que donen forma a l’obra.
Les coreografies de grup han estat inspirades en cadascuna de les escenes de
l’obra, treballades prèviament per l’equip coreogràfic i obertes a diferents estils
de dansa per a cadascuna de les situacions teatrals.
Marta Almirall

CICLE EDUCATIU. L’espectacle es dirigeix a alumnat:
- SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PARVULARI
- CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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1.1. Els músics de Bremen
Els músics de Bremen és un espectacle de dansa del Petit Liceu que reelabora
un dels contes infantils clàssics dels germans Grimm, on es narren les
aventures de quatre animals maltractats pels seus amos que decideixen anar a
buscar fortuna a Bremen.
1.1.1. Fitxa artística
Títol: Els músics de Bremen
Música: Poire Vallvé
Adaptació i direcció d’escena: Joan-Andreu Vallvé (Centre de Titelles de Lleida)
Direcció coreogràfica: Marta Almirall
Coreografies: Marta Almirall i Anna Planas
Escenografia i figurins: Joan-Andreu Vallvé
Il·luminació: Alberto Rodríguez
Ajudant de direcció d’escena i coreografia: Anna Planas
Durada de l’espectacle: 55 minuts
Producció: Gran Teatre del Liceu

Foto A. Bofil

Imatge de l’espectacle Els músics de Bremen

1.1.2. Els germans Grimm i el conte
Jacob Karl Grimm i Wilhelm Grimm ens han explicat una gran quantitat de
contes que formen part de la tradició germànica. Des dels seus inicis, els
Grimm van vetllar per la cultura i el folklore alemanys.
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Els dos germans van néixer a Hanau (Alemanya) al final del segle XVIII i durant
el segle XIX es van convertir en un dels pilars més importants de la literatura,
de la filosofia, del folklore i de la tradició oral.
La seva contribució a la cultura alemanya va fomentar la recuperació de les
tradicions orals narratives del poble germànic.
Els germans Grimm voltaven pels pobles a la recerca de llegendes i contes
tradicionals del seu país. Perseguien camperols, recorrien els mercats i les
fires, cercaven la gent gran per aconseguir noves històries que hom tingués en
la memòria. Estudiaven de manera detallada tot el que fes referència al conte i
demanaven a les persones que recordessin en el seu interior aquelles històries
que els contaven quan eren petits.

Podem afirmar que els germans Grimm van fer una enorme tasca de
recopilació, a més de dotar aquests contes d’una bellesa i subtilesa
extraordinàries.
A diferència d’altres contes dels germans Grimm, la història dels músics de
Bremen no té un desenllaç infeliç. Els animals aconsegueixen vèncer els
lladres i arribar a Bremen per convertir-se en músics!
A continuació hi teniu una adaptació del conte, segons la versió original del
germans Grimm:
Una vegada, en una granja, hi vivia un ase molt vell que ja no tenia forces per treballar. El seu
amo era molt rondinaire i cruel, i mai no tenia bones paraules per a l’ase sinó ben al contrari.
Tot eren males paraules i, de vegades, fins i tot l’estomacava de valent.
L’ase, molt cansat de tant patiment, es queixava d’haver passat tota la vida treballant per al seu
amo, el qual ara que era vell ja no el volia i només rebia garrotades.
Un dia, cansat de tants cops i tantes males paraules, l’ase va decidir començar de nou lluny de
la granja. A l’ase li agradava bramar de valent i com que estava ben dotat per a la música va
decidir marxar a Bremen a fer vida de músic. Però no us penseu que va ser una decisió fàcil,
no! L’ase va estar molts dies al costat de la tanca de la granja sense saber si sortir o quedar-se
amb el seu amo. Molt trist, al final, va decidir marxar...
Va passejar per molts camins i rius, i al cap d’uns dies va trobar un gos tot trist que estava
plorant. L’ase li va preguntar què li passava i per què plorava tant. El gos, entre plors i sanglots,
li va explicar que el seu amo ja no el volia per vigilar la cacera perquè el considerava massa
vell. Havia comprat un altre gos i a ell l’havia abandonat lluny del poble perquè no hi sabés
tornar. Ara el gos estava sol i no sabia què fer. L’ase, que era un animal molt espavilat, de
seguida el va invitar a viatjar junts cap a Bremen. L’ase li va explicar que a ell li havia passat el
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mateix, però que ara podien viatjar plegats i així es farien companyia. El gos, una mica més
tranquil, va acceptar el repte.
Quan van arribar a la vall del poble veí van veure un gat que miolava tristament. L’ase i el gos
es van acostar al gat i li van preguntar què li passava. El gat els va explicar que com s’havia fet
vell ja no podia caçar ratolins i la seva mestressa l’havia plantat al carrer. El gat, molt trist, es
lamentava perquè no sabia què fer ni on anar. L’ase i el gos es van mirar i, molt decidits, li van
dir que els acompanyés a Bremen a fer de músics. I així ho van fer. Els tres amics es van dirigir
cap a Bremen decidits a guanyar-se la vida com a músics.
A mitja tarda, els nous amics passaven pel costat d’una granja. Caminaven a poc a poc perquè
ja estaven cansats quan, de sobte, van sentir un gall que cantava un quiquiriquiiic desconsolat.
L’ase, el gos i el gat es van acostar al gall i li van preguntar què li passava. El gall, tot
desesperat, els va explicar que com s’havia fet vell, el granger el volia posar a l’olla per fer-ne
escudella.
―Ai las! Quina pena! ―van comentar tots.
I com que “cap a Bremen falta gent” el gall es va sumar als altres animals per anar a fer de
músic a Bremen.
Els quatre amics van caminar fins a mitjanit. Estaven molt cansats i quan cercaven un lloc on
dormir es van endinsar al bosc. No veien cap llum, tot era fosc. Van buscar alguna cova on
poder passar la nit i descansar. Quan ja pensaven que no trobarien res, entre els arbres, van
veure una caseta molt petita d’on sortia una olor de menjar molt bona. Els quatre amics s’hi van
atansar i van veure que els homes que l’habitaven eren uns lladres amb molt mal aspecte i que
tenien la taula plena de viandes.
L’ase, el gos, el gat i el gall feia dies que no menjaven i van començar a pensar què podien fer
per entrar a la casa i menjar una mica. De sobte, el gos es va enfilar sobre l’ase, el gat sobre el
gos i el gall, movent les ales, sobre el gat. L’ase va començar a bramar, el gos a bordar, el gat a
miolar i el gall a cantar. I tant era el soroll que produïen, que els lladres es van espantar i van
sortir cames ajudeu-me! Quin fart de riure que es van fer els quatre amics! Ràpidament van
entrar a la casa i van començar a menjar tots els aliments que hi havia a la taula.
Com que havien caminat molt i tenien l’estómac ple de tant menjar, tots tenien molta son. I és
per això que cadascun va escollir un lloc per dormir. L’ase va triar el llit, el gos un sofà vell i tou,
el gat es va posar a l’entrada i el gall a la finestra per cantar el seu quiquiriquiiic en sortir el sol.
Al cap d’una estona, el bosc i la casa estaven en calma quan un dels lladres, que no entenia el
perquè de tant enrenou, es va dirigir cap a la casa per esbrinar què havia passat.
El lladre va entrar sense fer soroll, però només obrir la porta va trepitjar la cua del gat, que
dormia a l’entrada. Aquest es va espantar molt i el va esgarrapar de valent. Amb tant soroll, els
altres animals també es van despertar i van córrer a ajudar el seu amic. El gos li va mossegar
el cul, l’ase li va clavar una guitza i el gall li va picotejar el cap. El lladre estava molt espantat i
va sortir corrent en direcció al bosc. Els altres lladres, que l’estaven esperant, quan el van veure
arribar ple de ferides i tant espantat no sabien què dir ni què fer.
Els altres lladregots volien saber què havia succeït a la casa i el lladre, com que no sabia
exactament què li havia passat i es volia fer el valent, els va explicar que quan va entrar a la
casa es va trobar una bruixa molt lletja amb els ulls grocs i brillants que li va esgarrapar tota la
cara. Quan es va poder escapar d’aquesta primera bruixa, una segona el va atacar per
l’esquena i li va mossegar el cul. Ell va lluitar fortament amb les dues bruixes però, de sobte, va
aparèixer un gegant que li va pegar una bufetada i una tercera bruixa que cridava: ―Porteu-lo
cap aquííííííííííííííí!
El lladre va sortir de la casa com va poder i va córrer molt fins on l’esperaven els seus
companys.
Els animals eren a casa; això sí, ben espantats perquè no sabien què havia succeït. Però a
partir d’aquella nit ja ningú els va tornar a espantar. Van decidir quedar-se a viure a la casa i fer
concerts pels pobles del costat per poder-se guanyar la vida. Els habitants dels pobles veïns
estaven molt contents amb els animals perquè havien fet fora els lladres.
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Si voleu, podeu aprofitar l’ocasió per explicar als alumnes altres històries
d’aquests narradors germànics. En podeu trobar unes quantes a la pàgina web
http://www.totcontes.com/biografia/112/germans-grimm [consulta: febrer 2013]
1.1.3. L’argument del Petit Liceu
La versió que vosaltres escoltareu i veureu al Gran Teatre del Liceu no plasma
amb exactitud la narració dels germans Grimm, ja que en Joan-Andreu Vallvé
ha modificat i transformat el conte inicial, tot respectant el fil conductor de
l’original d’Els músics de Bremen.
L’espectacle s’inicia amb una classe de dansa en la que un grup de nois i
noies, cansats de tant fer cas a la mestra i amb ganes de fer una mica el
trapella, es posen a ballar de manera ben diferent i divertida.
A un dels nois, que feia uns moviments ben estrambòtics, la mestra li diu:
-

No, puc mirar-te, no puc! Així ballaria un ruc!

A l’altre, que remena i remena el seu darrera com si hi dugués una cua
enganxada, li exclama:
-

Tu t’has ben confós, així ballaria un gos!

Una de les noies, s’estira tota ronsa i manyaga. La mestra, cada cop més
empipada, la renya:
-

Quin disbarat, així ballaria un gat!

I ja ben enfadada del tot, veient a l’últim dels ballarins que camina tot fent
saltets i bellugant el coll, li espeta:
-

Si et miressis al mirall, així ballaria un gall!

De sobte, la mestra té una pensada:
-

Com que veig que teniu ganes de fer l’animal: representarem el conte
dels músics de Bremen!

A partir d’aquest punt, la història es desenvolupa igual que la del conte popular.

Figurins de l’espectacle

Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu – Els músics de Bremen

8

L’altre moment diferent és el del final, en el que els animals arriben a una casa,
enmig d’un bosc, on hi viu el follet Flic. Aquest, convida els animals a que li
mostrin el que saben fer. Els quatre amics ballen una dansa davant del follet,
qui els diu: vosaltres sou uns excel·lents ballarins!.
Des d’aleshores, els quatre animals es queden a viure a la cas del bosc, amb el
follet Flic, i celebren festes cada vespre convidant a tots els veïns.

El ruc, el gat, el gall i el gos. Darrera, el follet Flic i els veïns del bosc.
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2. Currículum educatiu
Donat que l’espectacle es dirigeix a dues etapes educatives diferents (Segon
Cicle d’infantil i Primer Cicle de primària) la correlació amb el currículum
educatiu es presenta de manera generalitzada i comuna a les dues etapes. Així
mateix, les activitats que es proposen es poden adaptar segons les
característiques del grup.
Com a temes transversals, l’espectacle Els músics de Bremen ens permet
treballar aspectes de cohesió social i d’acceptació de la diversitat a través de
l’empatia que desvetllen els personatges.
Altres propostes d’aquesta GUIA DIDÀCTICA tenen relació amb l’àrea de
plàstica i d’altres desenvolupen aspectes propis de la competència
comunicativa i lingüística. Així mateix, ens permet donar a conèixer a les nenes
i els nens les tècniques artístiques dels titelles, del teatre i de la dansa.

2.1. Objectius i continguts
2.1.1. Objectius generals


Participar d’activitats socials i culturals.



Viure l’experiència d’assistir a un espectacle en directe i compartir-ho
amb altres nens i nenes.



Desenvolupar l’empatia i el respecte envers els animals.



Desvetllar la imaginació a través del conte.



Potenciar la comunicació verbal i l’adquisició del llenguatge.



Afavorir l’intercanvi d’impressions fomentant l’inici del desenvolupament
del sentit crític.

2.1.2. Objectius específics


Conèixer diferents manifestacions artístiques com són els titelles, la
dansa i el teatre.



Participar de l’espectacle tot cantant la cançó “Cap a Bremen!”



Apreciar la música que acompanya l’espectacle.



Reconèixer la sonoritat del clarinet en directe.



Treballar el repertori de contes infantils.



Comprendre la seqüència lògica del conte Els músics de Bremen.



Aprendre a enllaçar una seqüència numèrica.



Caminar diferents pulsacions.
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2.1.3. Continguts


El clarinet.



La dansa.



El conte Els músics de Bremen.



Els Germans Grimm i els seus contes.



Els titelles.



Les cançons d’animals.



Les endevinalles d’animals.



Les seqüències numèriques.



Les marxes rítmiques de fantasia.

Figurins de l’espectacle
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3. Activitats
3.1. Els lladres ens han robat algunes paraules
Completa els espais amb les paraules adequades:
Una vegada, en una ...................., hi vivia un ase. Amb el temps, l’ase ja no
podia treballar com quan era jove i els amos de la granja el van fer fora.
L’ase va decidir marxar cap a .................... per dedicar-se a la ....................... De
camí es va trobar un gos, un gat i un .................. i tots junts van iniciar un
llarg viatge.
De nit, quan estaven molt cansats, van trobar una ................. on vivia el follet
....................... Els quatre amics van ballar pel follet que, embadalit, els va
convidar a quedar-se a casa seva per sempre més i van celebrar una................
amb els animalets del....................
festa, granja, música, gall, bosc Bremen, casa, Flic,

3.2. Contes que ens parlen d’animals
Ara és el moment d’explicar contes infantils on els personatges són animals.
Els podem demanar si en recorden algun o si saben algun conte on apareguin
animals.
A tall d’exemple, us proposem aquest llistat de contes on intervenen animals:
- El lleó i el ratolí
- Les cabretes i el llop
- El lleó i la guineu
- La rateta que escombrava l’escaleta
- La llebre i la tortuga
- El llop, el garrí, l’ànec i l’oca
- La guineu i la cigonya
- Els tres porquets
- El gat amb botes
- L’aneguet lleig

Si no recordeu algun conte, el podeu consultar a: http://www.totcontes.com
[consulta: febrer 2013]
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3.3. Endevina quin animal sóc
Relacioneu cada animal amb la seva endevinalla.
El meu pèl és gris.
Les meves orelles
són grans i allargades.
Quan m’enfado bramo fort.
I si el meu amo ho vol,
a l’esquena ho carrego tot.
Qui sóc?
Acostumo a moure la cua
quan estic content.
Ajudo el pastor a controlar
el ramat.
Qui sóc?
Canto cada matí
quan surt el sol.
Menjo grans de blat
i picotejo l’herba amb el bec.
Qui sóc?
Camino silenciosament.
Quan acabo de dinar
em netejo els bigotis.
La meva mestressa
m’estima molt
perquè les ratetes faig fugir.
Qui sóc?

I aquí us deixem més endevinalles i algun poema, perquè feu un bon repertori!
Sóc fort, honrat i tossut,
i no pas molt saberut
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Sóc lleial i intel·ligent,
amb un os em fas content.
Tinc les potes que té un gos
i els bigotis dels senyors.
Quin és l’animal tibat
que porta una serra al cap?
Si jo oblidés ma cantera
En arribant el matí.
Qui sap si el sol tornaria
Cap més matinada a eixir?
Josep Carner
Jo tinc un gos
Finet i bellugós,
Menut, menut,
Espavilat i astut.
Si estic content
Llança lladrucs al vent;
Si em veu sorrut
Resta capbaix i mut.
Joaquim Ruyra

3.4. Completa la frase
Als més petits, i prenent les paraules de la mestra de dansa de l’espectacle, els
podeu fer completar les frases següents:

No puc mirar-te, no puc,
així ballaria un _________
I tu t’has ben confós,
així ballaria un _________
Quin disbarat!
així ballaria un _________
Si et miressis al mirall,
així ballaria un _________
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3.5. Ordenem la nostra història
A continuació trobareu unes bafarades que s’han d’ordenar, us recomanem que
les imprimiu en un format gran i que entre tots les ordeneu. Un cop ordenades,
les podeu penjar a l’aula o bé fer un mural amb altres elements que vulgueu
destacar d’Els músics de Bremen i introduir-hi les bafarades.
ELS QUATRE AMICS
DESCOBREIXEN
UNA CASA
HABITADA PER EL
FOLLET FLIC

L’ASE, EL GOS I
EL GAT TROBEN
UN GALL

UN ASE
ABANDONA LA
GRANJA PER
ANAR CAP A
BREMEN A FER
DE MÚSIC

I VET AQUÍ UN GAT,

L’ASE, EL GOS, EL
GAT I EL GALL ES
QUEDEN A VIURE
AMB EL FOLLET
FLIC

L’ASE I EL
GOS
TROBEN
UN GAT

VET AQUÍ UN GOS
QUE AQUEST CONTE JA S’HA FOS

L’ASE
TROBA
UN GOS
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3.6. Creativitat: inventem un conte
A partir dels animals i de les idees que us proposem a continuació, us
demanem que inventeu un conte. Una història tan divertida i esbojarrada com
us pugueu imaginar!
És imprescindible que hi surtin les paraules següents:
- Mussol
- Ratolí
- Ós
- Mosquit
- Castell
- Pastís
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3.7. Ui! Si comptes sabràs qui sóc!
En aquesta ocasió us proposem una activitat que permetrà als vostres alumnes
aprendre a seguir una seqüència numèrica.
Si ordeneu bé els números, sabreu de quin músic es tracta!
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3.8. Pintem la nostra màscara
Als annexos trobareu les 4 màscares dels personatges que apareixen a
l’espectacle. Els passos que cal seguir per a cadascuna de les màscares són
els següents:
1- Imprimim la màscara triada en una cartolina DIN A3 de color blanc
2- Pintem la màscara lliurement
3- La retallarem amb el punxó
4- Finalment, el/la mestre/a afegirà una goma a la mida del cap de cada
nen/a

3.9. La minigranja
Gràcies a l’espectacle d’Els músics de Bremen, podem aprendre i conèixer
molts aspectes dels animals que viuen a les granges.
Les granges acostumen a ser unes cases molt grans envoltades d’altres
construccions i allunyades dels pobles. Hi treballen diverses persones que
atenen els animals, treballen els camps i recullen els fruits de la terra i dels
animals. Sabies que gràcies a les ovelles nosaltres podem portar jerseis a
l’hivern?
Per introduir-nos en el tema de la granja, de les persones que hi treballen i dels
animals que en formen part, el millor que podem fer és construir la nostra
pròpia granja.

Tenim dues opcions, així que us comencem a explicar la més senzilla:
A l’aula farem una pluja d’idees de totes les coses que els alumnes pensen que
poden trobar a les granges. Un cop hem fet aquest primer pas, realitzarem un
mural on tots posarem la nostra petita aportació. Els més petits el poden pintar i
decorar, i els més grans el poden dibuixar. En aquest mural, hi podem deixar
espais en blanc i a mesura que anem treballant aquests elements, els anirem
incorporant.
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La segona opció és una mica més complicada, ja que necessita la participació
dels alumnes i de les seves famílies. Es tracta de construir la nostra granja a
l’aula. El/la mestre/a haurà d’habilitar un espai on els alumnes deixaran els
objectes que configuren una granja. Els més atrevits poden utilitzar serradures i
pedretes per decorar-ne el terra. Cada dia, un/a alumne/a haurà de portar un
element que formi part de la granja.
És important que des de ben petits els deixem l’oportunitat de tenir petites
obligacions. Els alumnes podran recollir el que vulguin: des de joguines que
tinguin forma d’animal fins al paller del pessebre!

3.10. Qui té animals a casa?
En relació amb el tema d’aquest espectacle, podem aprofitar per parlar a l’aula
dels animals de companyia. És interessant saber si els nostres alumnes en
tenen a casa i, fins i tot, els podem fer reflexionar sobre com i qui els atén.
Poden sorgir moltes preguntes al voltant d’aquest tema. A tall d’exemple, us en
proposem unes quantes:
1. Sabeu què és un animal de companyia?
2. Quants de vosaltres teniu un animal a casa?
3. Els que en teniu, quin animal és? Un gat, un gos, un hàmster...?
4. Què ens podríeu explicar del seu comportament?
5. Qui en té cura? Qui li posa el menjar? Qui atén la seva higiene...?
6. Us agraden els animals?

3.11. Cantem la cançó de l’espectacle “Cap a Bremen”
El Petit Liceu ha creat un espectacle molt especial. La música que escoltarem
ha estat composta especialment per als vostres alumnes d’Educació Infantil i
Primària. Com a record, el compositor Poire Vallvé ens deixa aquesta cançó per
treballar-la a l’aula i també per cantar-la el dia de l’espectacle.
A continuació us en mostrem la partitura i així la treballareu millor. També la
podeu trobar a Internet, en el fragment promocional del vídeo de l’espectacle:
http://www.youtube.com/watch?v=hBgHFxOLyqg
Veureu que no és difícil de recordar i que els alumnes la cantaran arreu!

Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu – Els músics de Bremen

22

3.12. Rítmica i moviment
L’espectacle mostra l’art de la dansa i per tal de fer-hi una aproximació molt
apta per als més petits us fem una proposta basada en la rítmica i el moviment.
La rítmica1 és una metodologia que es basa en el fet que tot en l’univers és
moviment: els planetes, els astres, tot es troba en constant moviment. I el
nostre cos necessita el moviment com a estímul per a un creixement sa. Cercar
aquesta relació entre el moviment i l’aprenentatge de la música i també de la
dansa, és una de les fites que es proposa la rítmica.

1 La rítmica fou creada pel pedagog i músic suís Émile-Jaques Dalcroze (1865-1950). El que la fa molt adequada als
infants més petits és que basa l’aprenentatge en els moviments naturals del cos i cerca la relació entre els ritmes propis
de la música i el moviment. Desenvolupa les capacitats motrius, de coordinació, de memòria i educa la sensibilitat
artística. Utilitzada també en la disciplina de la dansa i en les coreografies, pel seu íntim lligam entre l’estructura i el
fraseig musical i l’expressió corporal.
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Exercici 1: caminem la pulsació de Bremen
Ens desplaçarem per l’aula, tots junts, escoltant i cantant la cançó “Cap a
Bremen!”. Demanarem als nens i nenes que caminin marcant la pulsació de la
peça.
Si volem ressaltar més la pulsació, els podem demanar que la marquin
caminant i picant de mans. D’aquesta manera, els alumnes caminaran marcant
la pulsació i a la vegada la reafirmaran amb un picament de mans sonor.
Podem aprofitar l’avinentesa per explicar que la pulsació no varia mai, que és
com el rellotge de la cançó; en canvi, el ritme sí que variarà i el relacionem amb
la lletra de la cançó.
Exercici 2: piquem la pulsació i el ritme
Primer ens fixarem que la cançó, en la versió que teniu penjada a Internet, té la
següent estructura:
intro instrumental

Veu (cançó)

estrofa instrumental

Veu (cançó)

Final (clarinet)

En segon lloc proposarem el següent exercici al grup:
intro instrumental
Veu (cançó)
estrofa instrumental
Veu (cançó)
Final (clarinet)

ens preparem, tothom dret i a punt per picar de
mans
piquem de mans la lletra (el ritme)
marxem per l’aula, caminant la pulsació (la mestra
pot reforçar amb un pandero)
ens aturem i piquem de mans la lletra
fem els gestos com si toquéssim el clarinet

Exercici 3: les marxes d’animals
Per iniciar en les diferents velocitats o pulsacions rítmiques bàsiques és molt bo
que associïn un animal amb un tipus de marxa. Us proposem un exercici que, a
més, inicia en el reconeixement visual de les figures de ritme de la blanca, la
negra i les corxeres. Aprofitarem els mateixos animals del conte per fer-ne la
comparació. Necessitareu un pandero per marcar les figures proposades.
Marxa de l’ase
Ensenyem un dibuix d’un ase amb una rodona al costat i, amb l’ajuda del
pandero, piquem el ritme lent de la blanca. Els nens i nens es mouen per
l’espai de l’aula tot caminant al ritme de la blanca. Els demanarem que aixequin
una mica els genolls, i que precisin tant com puguin la marxa.
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Marxa del gos
El gos marxarà al ritme de la blanca. Ensenyarem una cartolina amb el gos
dibuixat i una blanca al costat. Marquem sempre amb el pandero el ritme de
blanques.

Marxa del gat
El gat, més eixerit, marxarà al ritme de la negra. Ensenyarem una cartolina amb
un gat dibuixat i una negra al costat. Marquem sempre amb el pandero el ritme
de negres.
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Marxa del gall
El gall, tot eixelebrat, el farem caminar al ritme de les corxeres. Mostrem la
cartolina amb el dibuix del gall i les corxeres i els nens i nenes han de seguir
correctament la marxa ben lleugera.

Ampliació
Si veiem que han instal·lat bé la pulsació caminant, en un següent exercici ho
complicarem una mica: comencen caminant una de les marxes i al senyal de
HOP!, paren de caminar i piquen de mans el mateix. Aquest exercici els fa
treballar la reacció en l’aturada i l’arrencada, així com la precisió en el ritme.

3.13. Quina animalada de cançons!
Ara és l’hora de cantar cançons relacionades amb els personatges d’Els músics
de Bremen. Us proposem un grapat de cançons relacionades amb els quatre
personatges principals.
Animal

Cançó

Cançoner

Pàgina

Ase

El burriquet

Tocatimbal 3

30

Ase

El cucut i l'ase

L'esquitx 1

9

Ase

El ruquet valent

Tocatimbal 4

16

Ase

Ploreu, ninetes

Tocatimbal 1

6

Ase

Ya se murió el burro

Cançons per al poble

120

Gall

Amb el sol cada matí

IV Cançoner del SCIC

38

Gall

El cant del gall

Cançons per al poble

103

Gall

Ballmanetes

Tocatimbal 3

34

Gall

El matí el gall ens desperta

L'esquitx 1

13

Gall

Els galls

I i II Cançoner del SCIC

51
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Gat

El gat

Tocatimbal 1

4

Gat

El gat i la granota

Les veus de la natura (Antoni Miralpeix)

25

Gat

Els gats

L'esquitx 4

23

Gat

La gata i el belitre

L'esquitx 1

14

Gat

L'oncle Tomàs

III Cançoner del SCIC

34

Gat

Marramau

Llibre de cançons. Crestomatia de
cançons tradicionals catalanes

416

Gat

Miau miau

Cançons de tramuntana

41

Gat

Un gat i un gos

Diversita't

70

Gat

Un gat tenia una puça

Disc: Cavallet de cartró

Gos

Bingo

Disc: Cavallet de cartró

Gos

El gos d’en Joanet

Cançons per al poble d'infants

50

Gos

Un gat i un gos

Diversita't

70

Tots

A Betlem me'n vull anar

Cançons per al poble (de Nadal)

Tots

A la vora del camí

IV Cançoner del SCIC

54

Tots

En Pere va anar al mercat

Juguem cantant 2

22

Tots

La família dels animals

II Cançoner del SCIC

23

Tots

Les bèsties del naixement

Cançons per al poble (de Nadal)

27
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3.14. El clarinet: un instrument de vent

En l’espectacle que veureu hi participa un dels instruments de l’orquestra: el
clarinet. Aquest és un instrument que pertany a la família del vent i, més
concretament, a la de vent-fusta.
El clarinet és un instrument de llengüeta simple. El seu cos és un tub cilíndric
que acaba en forma de campana i s’anomena pavelló.
La fusta amb la qual es fabriquen els clarinets no és una fusta ordinària, sinó
una varietat concreta: el banús.
El clarinet és un instrument transpositor, això significa que està afinat en una
tonalitat diferent de la que sona realment. El que vosaltres escoltareu el dia de
l’espectacle és el més utilitzat: el clarinet en si bemoll.
El clarinet té 7 parts: l’embocadura, l’abraçadora, el barrilet, el cos mà esquerra,
el cos mà dreta, les claus i el pavelló.
El clarinet és un instrument relativament modern. La seva història es remunta al
1700 de la mà del chalumeau i, en els seus orígens, no es podien oferir totes
les notes alterades que actualment produeix, ja que tenia entre 2 i 6 claus. La
solució que van trobar al llarg del segle XVIII va ser construir diversos models
amb tonalitats diferents.
Durant el període romàntic, el clarinet es va convertir en un dels instruments
més preuats, tot i que posteriorment al llarg del segle XX i durant els corrents
jazzístics es va substituir pel saxofon.
Per treballar el clarinet us presentem tota una sèrie d’audicions que us poden
ajudar:
- Pere i el llop de Sergei Prokoviev (el motiu del gat)
- El carnaval dels animals de Camille Saint-Säens (la peça del cucut)
- El petit negre per a quintet de clarinets de Claude Debussy
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- Vltava, Má Vlast de Bedrich Smetana
- “Vals de les flors” de la suite de ballet Trencanous, op. 71 de Piotr Illitx
Txaikovski
- Tempo di menuetto del Septet en mi bemoll major op.20 de Ludwig Van
Beethoven
- L’aprenent de bruixot de Paul Dukas
I ara un repte per a la vostra memòria: qui s’aprèn el poema de Miquel Desclot?
Com que sóc un clar i net
de la boca a l’esquelet,
m’ensabono cada dia
la lluent anatomia.
No voldria que un barrut
pogués dir-me claribrut.

La mestra de dansa i el músic. Figurins de l’espectacle
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3.15. La dramatització a l’aula
L’estada al teatre ens pot servir per fomentar la dramatització a l’aula.
El teatre ens pot ajudar a treballar diferents aspectes de l’educació de manera
interdisciplinària. És per aquesta raó que us proposem un parell d’activitats
sensorials, les quals us ajudaran a introduir els més petits en el món de la
dramatització.
Sabíeu que a Anglaterra els nens i les nenes comencen l’assignatura de teatre
a l’escola a l’edat de 3 anys? I sabíeu que hi dediquen dues hores setmanals
com a mínim?
Tot seguit us proposem unes activitats de psicomotricitat i d’expressió que
ajudaran el vostre alumnat a utilitzar millor el seu instrument. En teatre quan
parlem d’instrument ens referim al cos vist com una trena, és a dir, parlem de
ment, parlem de cos (com a contenidor) i parlem de veu.
3.15.1. Les quatre parets
Comencem sense fer referències al joc. Hem de proposar als nostres alumnes
com representar anímicament un sentiment: la por, l’alegria, la tristesa, el fred,
la calor... es tracta que induïm els nostres alumnes a representar corporalment i
sense l’ajuda de la paraula les sensacions i les emocions que ens poden
despertar diferents impressions. Un cop ho hem treballat lliurement, triarem
quatre estats atmosfèrics que ens ajudaran a tractar sensacions, estats
anímics, postures corporals... de forma instantània, com en una fotografia.
Què? Comencem? Primer treballarem el fred, la pluja, la calor i el vent. A veure
què surt!
A l’aula tenim quatre parets, així que cadascuna ens servirà per representar un
estat atmosfèric. Triarem una música que sigui útil per marcar la pulsació als
nostres alumnes i quan la mestra aturi la música, els alumnes s’hauran de
col·locar a la paret que tinguin més propera. No només treballem la
dramatització, sinó la memòria. En el teatre es treballen diferents aspectes,
però no hem de deixar de banda el més fonamental: LA MEMÒRIA!
Podem preguntar als alumnes si veuen representat el vent o la calor en la cara i
el cos dels altres companys. I no només si han plasmat aquest factor
atmosfèric, sinó si transmeten altres sentiments, com per exemple, amb la calor
hi ha involucrats sentiments i sensacions com l’avorriment, la pesadesa, la
lentitud...
Aquest joc ens permet combinar diferents possibilitats i treballar-lo diverses
vegades, de manera que cada vegada l’alumne/a involucri més tot el cos i no
només la cara com a forma d’expressió. De moment, per començar no
eliminarem cap possibilitat ni cap idea.
Segur que sortiran propostes molt bones!
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3.15.2. Fem l’animal!
Com veureu en l’espectacle, la professora de dansa, atès que els alumnes no li
fan cas i tenen ganes de gresca, els proposa dramatitzar qualitats d’animals.
Nosaltres traslladem l’aula de dansa de l’espectacle a la nostra aula, per poder
dramatitzar de manera col·lectiva i amb la implicació de tot el cos els diferents
animals que apareixen a l’espectacle. Ens pot ajudar oferir pistes com:
- Com camina un gat? Com es mou?
- I el gos? Com mou la cua? Com dóna la pota?
- I l’ase com camina, lleuger o pesat?
- I un mussol com ens mira?
- Com ens mourem per simbolitzar que estem cansats? I per simbolitzar que
tenim ganes de treballar?
En tot moment hem d’intentar fer propostes on primer es produeixi un gest i
després aparegui la paraula. D’aquesta manera, enriquirem més les
aportacions dels nostres alumnes i els ajudarem.
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4. Recursos didàctics
Internet
Pàgina web del Zoo de Barcelona: www.zoobarcelona.cat
Pàgina web que recull una gran varietat de contes infantils i tradicionals i on
també hi trobareu la biografia dels germans Grimm:
www.totcontes.com
Pàgina web destinada a l’explicació del clarinet.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clarinet
L’orquestra dels Supermúsics ens convida a aprendre què és un clarinet:
www.xtec.es/trobada/nadal99/clarinet.htm
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Cançoners


I Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.



II Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.



III Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.



IV Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.



Cançons per al poble. Editorial Claret.



Cançons per al poble (de Nadal). Editorial Claret.


Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes.
Maideu, Joaquim. Eumo.


L’esquitx 1. 41 cançons per a infants. Editorial mf.
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L’esquitx 2. 47 cançons per a infants. Editorial mf.



L’esquitx 3. 41 cançons per a infants. Nadal. Editorial mf.



Les veus de la natura. Miralpeix, Antoni. Berga: Amalgama Edicions.



Tocatimbal 1. Cançons populars dels Països Catalans.



Tocatimbal 2. Cançons populars dels Països Catalans.



Tocatimbal 3. Cançons populars dels Països Catalans.



Tocatimbal 4. Cançons populars dels Països Catalans.

Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu – Els músics de Bremen

33

34

35

36

37

38

39

40

41

