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1 Guia didàctica: La Maquiné

Qui mai no ha vist una taronja, no
demanarà pas una taronja. La nostra
tasca és donar a conèixer la taronja i
desvetllar-ne el desig.
Andrei Sajao
Físic nuclear i Premi Nobel de la Pau

Aquesta Guia didàctica és un instrument que facilita al professorat la preparació del
seu alumnat per a la nostra funció, d’acord amb la seva edat. Vol esdevenir una
introducció preparatòria per tot allò que esperen contemplar sobre l’escenari, pel gaudi
i la comprensió del nostre espectacle: L’ocell prodigiós.
Pretén ser un reforç per al treball previ i posterior a l’assistència a l’espectacle. Cada
docent podrà seleccionar i adaptar els continguts d’aquesta guia a les seves
necessitats.
S’ha estructurat en quatre blocs:
1. Introducció informativa sobre l’espectacle, el compositor i els intèrprets
2. Objectius educatius
3. Activitats adreçades a l’alumnat
4. Material complementari
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2 Introducció
L’ocell prodigiós és un espectacle inspirat en el mite de l’au Fènix i en l’ocell de foc per
mitjà de la música del compositor rus Ígor Stravinski. L’obra, contada mitjançant la
partitura musical, és interpretada en directe amb piano i electroacústica i escenificada
amb narració, teatre gestual, màscares, titelles i projeccions. L’espectacle, amb una
durada de 50 minuts, és una adaptació única, adreçada a un públic infantil i familiar,
recomanada a partir dels quatre anys.
Es tracta d’una recreació estilitzada a la manera d’una faula en relació al conegut ocell
de plomes de foc que reneix de les seves cendres cada cinc-cents anys.
El nostre interès és donar a conèixer al públic més jove la música del compositor Ígor
Stravinski, mitjançant la partitura de L’ocell de foc, amb un espectacle multidisciplinari.
Música i escena s’uneixen, per tal de generar una obra que connecta amb les
audiències joves, en una peça fonamental per a qualsevol programa educatiu.
L’ocell de foc és una obra interpretada en nombroses ocasions en la seva versió
completa per a concert i ballet. Allò que distingeix la nostra proposta és la l’adaptació
musical de la partitura per ésser interpretada amb piano i electroacústica.
L’ocell prodigiós és un muntatge teatral preciós i suggerent per mitjà de la juxtaposició
dels diversos elements escènics que es fusionen en un mateix objectiu: crear una
poètica de l’espai, on la música és l’encarregada d’articular l’espectacle. En aquest
sentit, es tracta d’una obra que pretén generar nous estímuls a través d’un llenguatge
contemporani i de l’estil propi que defineix els projectes de la companyia La Maquiné al
llarg d’aquests anys i que ens ha situat com una companyia referent per al públic
infantil. L’obra és una adaptació lliure del mite de l’au Fènix, explicat com si fos una
faula, tracta del constant cicle de la vida i de com és necessari que les coses canviïn
per tal que tot segueixi en harmonia. L’espectacle tracta sobre el bé i del mal, de
situacions on cadascú es troba i de la possibilitat de canviar-les. El seu senzill, poètic i
viu llenguatge manté les reiteracions pròpies dels millors contes clàssics. És una
història idònia per a ser contada mitjançant la música, especialment per a un públic
infantil, tenint en compte el seu contingut narratiu i els valors universals que difon. Amb
aquests continguts el públic infantil adquireix coneixements musicals i artístics per
mitjà de l’experimentació, la creativitat, la innovació, la relació i la comunicació;
esdevenint, a més a més, un espectacle d’interès per al públic adult.
Aquest projecte integra un equip artístic de joves promeses de l’escena i del món
musical, amb projecció internacional. La producció està realitzada per La Maquiné,
sota la direcció de Joaquín Casanova i Elisa Ramos, dos artistes multidisciplinaris que
utilitzen l’escena com a mitjà d’investigació i expressió. Per a l’adaptació de la partitura
i d’altres composicions d’electroacústica hem comptat amb la col·laboració habitual del
compositor i pianista José López-Montes. El projecte és una coproducció de ABAO
(Associació d’Amics Bilbaïns de l’Òpera de Bilbao) i La Maquiné.
L’estrena de l’espectacle es realitzà el 6 de Juny de 2015 al Teatre Arriaga de Bilbao
amb l’ABAO (Associació d’Amics Bilbaïns de l’Òpera de Bilbao).
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3 L’espectacle

PREMISA SOBRE L’ARGUMENT
L’ocell prodigiós ha perdut el seu foc, necessitarà pondre el seu únic ou i
trencar-lo per tal de renéixer de les seves cendres i renovar, així, el foc de les
seves plomes.
La idea de muntar un espectacle sobre l’au Fènix ens va
passar pel cap després de conèixer l’obra d’Ígor
Stravinski: L’ocell de foc. Vàrem restar totalment
enlluernats pel personatge de la prima donna —l’ocell de
foc— l’esperit del foc que dansa sens parar. Ens va
semblar que un ocell, una au tan plena de passió,
elegància i misteri, podria esdevenir el protagonista
d’una obra dramàtica. L’ocell prodigiós és una obra que
barreja fantasia amb imatges mitològiques de l’au Fènix.
Mai abans, com fins ara, no s’havien agrupat els símbols
d’un mite universal, com el de l’au Fènix, en torn d’un
espectacle per a un públic jove. L’au Fènix, l’ocell de foc,
ha estat motiu d’inspiració en diverses cultures. És un
ocell mític, originari de la mitologia grega, que es
consumia per l’acció del foc cada 500 anys per ressorgir
de les seves pròpies cendres. El nostre espectacle, L’ocell prodigiós, neix a partir
d’aquests relats, com una adaptació lliure i contemporània que realitza una visió actual
del mite.

3.1 Sinopsis
Ningú no el pot veure...
Ningú no el pot tocar...
Ningú no el pot atrapar...
L’ocell de foc aixeca el vol cada dia, plogui o nevi. Amb el seu cant,
desperta el nou dia i acompanya el sol perquè no es perdi en l’horitzó. A la
nit, amb el seu bec encén els estels per tal que puguem veure’ls malgrat la
foscor. Ha transcorregut massa temps volant i el foc de les seves plomes
s’apaga; necessita renovar-se. Aviat, baixarà al jardí a pondre un únic ou,
on s’hi conté la guspira que tornarà a encendre novament les seves ales i,
així, recuperar-ne la seva lluentor.
Però, què passaria si l’ou de l’au Fènix arribés a perdre’s?
La Maquiné tanca la seva trilogia sobre els elements amb L’ocell prodigió.
Un espectacle inspirat en el mite de l’au Fènix i la música d’Ígor Stravinski.
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Una obra que transporta al jove espectador a un viatge iniciàtic al voltant
de la recerca del tresor més preuat: la guspira de la vida.

3.2 L’argument
Fènix s’ha fet vell. Ja no pot volar perquè ha perdut totes
les seves plomes. És només un ocell desplomat amb
aparença humana. Aquest ocell de foc necessita renéixer
per recuperar les ales i poder guiar el sol perquè no es
perdi per l’horitzó.
Cada 500 anys, Fènix baixa al jardí on hi construeix un niu,
en ell pondrà un únic ou. En aquesta ocasió, el seu ou triga
molt més del compte en trencar-se i espera tot impacient. El
temps passa. L’aleteig alegre d’una papallona el distreu i ,
per uns moments, deixa sol l’ou al seu niu.
Ben a prop d’allà, una vella serp de cascavell ho aprofita
per baixar de l’arbre i recollir les saboroses pomes que
havien caigut a terra; malauradament, aquell matí, no n’havia cap; els ocells se les
havien cruspides totes.
En la branca més alta de l’arbre es troba el niu on està l’ou de Fènix. La serp sembla
resistir-se als seus impulsos naturals. Finalment, però, la fam la venç i s’empassa l’ou.
Marxarà d’allà oblidant el seu vell picarol oxidat.
El conill de pasqua, com fa sempre, s’hi presenta per acolorir l’ou de Fènix, però no el
troba al niu. En comptes d’ell, descobreix el vell picarol i decideix endur-se’l. Quan
Fènix torna s’adona que l’ou ha desaparegut, algú l’ha agafat. Quina calamitat! La
seva guspira d’ocell de foc s’apagarà, lentament, mai més no podrà renéixer. El seu
cicle natural es detindrà, el sol es perdrà en l’horitzó i cap altra albada no tornarà al
jardí.
Desesperat per trobar-lo el més aviat possible, inicia la seva recerca pel jardí. El temps
disponible s’esgota. Comença per l’estany on es troba amb l’ànec que necessita
d’ajuda perquè els seus ous trenquin la closca. Fènix ajuda a Ànec i aquest el portarà
nedant fins a l’altra riba de l’estany, on hi viu la guineu més astuta del jardí.
Guineu ha perdut la seva cua i Fènix l’ajuda a trobar-la. Guineu el porta a les espatlles
fins a l’únic lloc on pensa pot estar-hi l’ou: el cau on viuen els conills. Aquí Fènix
trobarà el conill de pasqua que porta tot el sant dia sense menjar perquè en el jardí ja
no surt el sol i les pastanagues ja no hi creixen. Fènix ajuda al conill i aquest l’obsequia
amb el picarol que s’havia trobat.
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Fènix crida a la serp fent repicar el picarol. En sentir-lo, tota sigil·losa, es presentarà a
la crida. Fènix li retorna el cascavell amb la condició que ella li retorni l’ou. La serp li
confirma que se l’ha menjat. Sabedor que potser mai no podrà sortir, Fènix es fica dins
l’estómac de la serp. Dins la serp és de nit i enmig de la foscor, Fènix troba el seu ou,
vermell com el foc.
Fènix trenca l’ou i el foc ho crema tot, deixant el jardí cobert de cendres. Sembla que
tot hagi desaparegut quan una petita guspira de llum ressorgeix: és el nou Fènix. El
jardí reneix, el sol torna a brillar en l’horitzó, les fulles tornen a néixer, els ocells voleien
pel cel i Fènix aixeca de nou el vol despertant arreu l’espurna de la vida.

3.3 Fitxa artística

Creació i dramatúrgia: Joaquín Casanova i Elisa Ramos
Direcció: Joaquín Casanova
Música: Ígor Stravinski
Adaptació musical i música addicional: José López-Montes
Escenografia, il·luminació i projeccions: Joaquín Casanova
Màscares, titelles i objectes: Elisa Ramos i Joaquín Casanova
Disseny de vestuari: Elisa Ramos
Modista: Capi Vallecillo i Laura León
Ajudant de taller: Álvaro Albadalejo
Assessorament: Maite Campos
Intèrprets: Elisa Ramos, Adrián Rincón, Ángela
Cáceres i Lola Martín
Pianista: José López-Montes
Producció d’ABAO (Associació d’Amics Bilbaïns de l’Òpera de Bilbao) i La Maquiné.
Projecte en col·laboració amb l’Agència andalusa d’Institucions Culturals. Junta
d’Andalusia i Laboral Ciutat de la Cultura.
La Maquiné – Guia didàctica – L’ocell prodigiós
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3.4 Creadors de l’espectacle
Elisa Ramos – Joaquín Casanova

Els creadors de La Maquiné, Elisa Ramos i Joaquín Casanova, no han deixat de
realitzar espectacles de qualitat fins a situar-se com una de les principals companyies
d’arts escèniques per a públic jove. La Maquiné genera obres de creació on destaca,
com a motor principal, el llenguatge plàstic i musical; oferint espectacles de mirada
contemporània i amb un inconfusible segell personal.
Ambdós artistes treballen en tots els aspectes de la producció i en estreta col·laboració
amb la composició. Concebre la música com a part de la representació escènica és
una característica de totes les seves produccions. El plantejament compositiu de La
Maquiné dóna origen a un nou concepte d’espectacle dramàtico-musical per a joves
audiències. El radical sentit estètic que utilitzen s’articula des d’una partitura que
nomena un i altre cop l’escena com a llenç, dramatúrgia de la imatge i la música.
La Maquiné ha produït espectacles amb entitats tan prestigioses com: el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, el Festival Internacional de Música i Dansa de Granada, el
Patronat de l’Alhambra, la Societat Estatal d’Acció Cultural (SEAC), el Ministeri de
Cultura, la Junta d’Andalusia, l’Institut Cervantes o La Caixa, entre d’altres. Hem
mostrat les nostres creacions en els principals festivals i programacions de: Espanya,
França, el Marroc, Holanda, Irlanda, Taiwan, Hong Kong, la Xina i Macao.
Premis i mencions
 Premi Teatre Rojas, 2015 al millor espectacle infantil per l’obra El bosc de
Grimm.
 Premi MAX, 2014, de les arts escèniques al millor espectacle infantil per l’obra
El bosc de Grimm.
 Premi Teatre Andalús-SGAE al millor espectacle infantil 2013 per El bosc de
Grimm.
Tots els espectacles en gira de La Maquiné estan recomanats per la Comissió artística
de la xarxa de teatres i auditoris de titularitat pública d’Espanya. Espectacles
seleccionats dins el Catàleg de promoció exterior de les arts escèniques de l’AECID.
+info: www.lamaquine.com
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4 La música
4.1 José López Montes

Els arranjaments, l’adaptació musical i la interpretació al piano de L’ocell prodigiós són
de José López-Montes, natural de Granada (1977) on s’inicià en la música sota el
mestratge de Dolores López Bueno. En concloure els estudis pianístics amb José
Pérez Torrecillas, debutà com a compositor en les XI Jornades de Música
Contemporània de Granada, amb el ballet La mitad de la verdad está en los ojos. Obra
que va obtenir el Premi a la Millor música original del Festival de Teatre en el Sur,
Palma del Río 2000.
Després d’obtenir el títol de Composició, estudià a la Hochschule Musik und Theater
Zurich (Suïssa). La seva primera producció va ser guardonada amb el II Premi
Internacional SGAE de Música Electroacústica. Les seves composicions han estat
programades en escenaris d’Europa, Amèrica i Corea del Sud. Participà com a
compositor convidat en el Daegu International New Media Art Festival 2005. En 2009
va ser compositor resident de la Universitat de les Arts de Zurich.
Actualment, és professor d’improvisació, harmonia i matemàtiques en el Conservatori
Superior de Música de Granada. Actua sovint com a pianista solista en formacions de
cambra o amb orquestra, dominant un variat repertori. Treballa com a improvisador,
arranjador i teclista d’estudi. Compagina la seva activitat musical amb els estudis de
matemàtiques a la UNED. Des de 2010 col·labora com a compositor, arranjador i
pianista amb La Maquiné. Les seves darreres produccions han estat programades
repetidament pel Teatre Reial de Madrid i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
+info: www.lopezmontes.com
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4.2 Plantejament musical
 Ígor Stravinski: el vol prodigiós vers la modernitat

La música és incapaç d’expressar res per si mateixa (Ígor Stravinski)
Realitzar una proposta escènica amb la música
d’Ígor
Stravinski
proporciona
noves
claus
d’interpretació per a oïdes joves. Una música que, a
priori, pot ser un xic abstracta per a orelles poc
experimentades, es percep plena de significació i
expressivitat dins el marc de la posta en escena.
Com a resultat, s’estableix una forta vinculació
emocional amb aquest repertori i s’obre la percepció
a la comprensió d’aquestes i d’altres músiques d’alt
valor musical.
L’adaptació per a l’escena de la partitura fa únic
aquest projecte, l’objectiu principal del qual és que
els elements escènics dialoguin amb la música per
tal d’aconseguir, com a resultat, un espectacle ben
compacte.
La música d’Ígor Stravinski L’ocell de foc va ser escrita com a part integrant d’una idea
artística que incloïa teatre, dansa, escenificació i disseny de decorats. Aquesta obra
fou el treball inicial que possibilità la creació de Petruixka o La consagració de la
primavera. Aquestes tres obres foren creades en tres moments històrics prodigiosos
que assentaren la reputació i la importància de Stravinski en la música del segle XX.
La consagració de la primavera fou, sens dubte, el moment més important dels tres.
Per a la seva creació va ser imprescindible l’impuls previ aportat per L’ocell de foc.
 Versió per a piano
L’adaptació de la partitura d’Ígor Stravinski s’ha treballat a partir de la transcripció
pianística més aconseguida i brillant: la realitzada pel pianista i musicòleg Guido
Agosti, complementada amb d’altres fragments extrets dels arranjaments d’Achatz i de
la partitura original de Stravinski.
Segons G. Agosti, la transcripció de la Suite de piano de L’ocell de foc és una peça
rarament escoltada i terriblement difícil d’interpretar. Tal com succeeix en moltes
reduccions per a piano, el propòsit principal era pragmàtic: aconseguir que els ballarins
treballin sense orquestra. Poc després es transcriuen els quatre temes de L’ocell de
foc, que són les quatre peces centrals del projecte: Dansa de l’ocell de foc, Dansa
infernal, Berceuse i Final.
L’ocell prodigiós s’organitza, musicalment, en cercles concèntrics. En el nucli, les
peces emblemàtiques de L’ocell de foc de Stravinski, que es corresponen amb
moments especialment importants del fil dramàtic de l’espectacle.
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Al voltant d’aquetes peces, s’utilitzen d’altres d’Ígor Stravinski que, donada la seva
senzillesa i extrema concisió, serveixen de gran contrast amb els moments d’intensitat
i desplegament sonor de les peces de L’ocell de foc. Entre aquest repertori, destaquen
les genials i minimalistes peces dels cicles Els cinc dits i les dels dos cicles de Peces
fàcils.
 Arranjaments
Per a l’adaptació i arranjaments de les peces s’ha comptat amb José López-Montes,
compositor, i col·laborador habitual de la Maquiné. Les seves tasques musicals:


Recerca i selecció del repertori musical



Adaptació i arranjaments —a partir de la música original— per tal de ser
interpretada per piano.



Composició d’altres peces addicionals, emprant com a recurs l’electroacústica



Interpretació al piano de la música en directe.

La composició d’altres peces addicionals, que completaran el repertori, s’ha realitzat
barrejant recursos pròpiament instrumentals amb un ús subtil de l’electroacústica que
remet als ―leitmotifs‖ principals extrets del nucli temàtic de L’ocell de foc. Aquestes
peces noves presenten una estètica més contemporània.

4.3 Repertori musical. Piano i electroacústica


L’ocell de foc per a piano.







Introducció
Dansa de l’ocell de foc
Aparició sobtada del Príncep Ivan
Dansa infernal
Berceuse
Final



Els cinc dits (moviments I, II, III, IV, V, VI y VII)



Cinc peces fàcils (moviments I, II y IV)



Tres peces fàcils (complet)



Duo concertant (moviments II y V)

Tot seguit, fem una síntesi de les característiques musicals de les peces que integren
l’espectacle.
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L’ocell de foc (per a piano)
L’obra completa és un extens ballet de més de mitja hora de durada. La música de
L’ocell de foc està escrita com a part integrant de la idea artística que incloïa teatre,
dansa, escenificació i disseny de decorats. Stravinski treballà, amb estreta
col·laboració amb d’altres artistes, tenint en compte tots els aspectes de la producció.
El fet de concebre la música com una part de la representació escènica va tenir una
important repercussió en les característiques formals i en el plantejament compositiu
que donà origen a un nou concepte d’estructura musical que tenir una important
influència en els desenvolupaments musicals posteriors. Són precisament en aquestes
produccions on s’inicià una revolució musical que trencà amb tot el que s’havia fet fins
aleshores.
Algunes de les parts més emblemàtiques de l’obra s’han popularitzat, com la suite
simfònica del concert. També ho han fet diferents arranjaments instrumentals. En
L’ocell prodigiós s’utilitzen diverses adaptacions virtuoses par a piano, que a la vegada
són adaptades a les evolucions coreogràfiques de l’acció dramàtica i gestual per
esdevenir un tot harmònic i integrat, talment com si es tractés d’una nova peça.
 Introducció
La música inicial de L’ocell de foc, en el registre més greu, llisca amb girs cromàtics i
harmonies fosques que creen un ambient veritablement misteriós i suggestiu. Els
moviments per semitons i les modulacions a tonalitats llunyanes augmenten la
sensació d’expectació. El motiu principal es recargola sobre si mateix, una i una altra
vegada, ascendint en registre i dinàmica, remarcant-lo i fent-lo recognoscible cada cop
que apareix. En l’espectacle, aquest leitmotiv s’associa amb la serp, donat que s’ajusta
admirablement al moviment i al caràcter del rèptil, animal sigil·lós, suggestiu i de gran
potència visual.
 Dansa de l’ocell de foc
Aquesta peça breu il·lustra perfectament el gest del joc de l’animada persecució. El
seu estil representa al Stravinski més tradicional, proper a R. Korsakov i a P. Dukas.
Pianísticament és de gran acrobàcia i lluïment, especialment en l’arranjament d’Achatz
que és l’utilitzat en aquest cas.
L’aparició per sorpresa del Príncep Ivan marca un moment de gran expectació,
dibuixat amb una melodia diatònica que passa a ser tendre transcorreguts els primers
moments.
 Dansa infernal
És, sens dubte, la peça més brillant, difícil i explosiva de tot l’espectacle quan es troba
a les acaballes. Des del seu inici, el piano mostra tot el seu poder sonor gràcies a la
transcripció per piano que realitzà G. Agosti, recollint l’esperit revolucionari de
l’escriptura pianística del propi Stravinski a la suite Petruixka, on elevà el virtuosisme a
un nou grau; amb el tractament d’acords repetits i el continu i vertiginós canvi de
registres aconsegueix una sonoritat quasi simfònica.
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A l’espectacle el dramatisme que incorpora aquesta peça apareix en un moment de
fals final que capgira de sobte l’argument d’una manera inesperada. Aquest fragment
s’associa al poder devastador, fantasmagòric, que finalment esdevindrà purificador i
creador del foc, com a símbol etern d’una natura que es regenera i renova en si
mateixa.
 Berceuse
Aquesta cançó de bressol conté un aire malenconiós del qual és impossible desferse’n dins la llunyana i fosca tonalitat de mi bemoll menor. La lànguida melodia que
creix en la part central del teclat està festejada per acords i línies melòdiques
cromàtiques que remarquen les seves evolucions i laments, quasi melismàtics i amb
un cert caire popular. Aquesta peça reapareixerà després de la dansa infernal, creant
un moment màgic associat a les cendres del foc i que situa l’oient en un punt emotiu
molt baix per, a partir d’ell, realitzar la gran ascensió vers la transfiguració final.
 Final
La melodia, que haurem anat escoltant associada a l’ocell al llarg de l’espectacle,
arriba ara a la seva culminació en forma d’una sèrie de repeticions en la brillantíssima
tonalitat de si major. Des de la seva primera i prístina exposició, acompanyada per uns
suavíssims i vibrants trèmolos executats per la mà dreta, es succeeixen repeticions en
què la textura, el registre i la densitat polifònica aniran in crescendo fins desplegar el
màxim absolut de sonoritat de que és capaç el piano, tot coincidint amb l’ascensió final
de l’au Fènix. Poc abans del final, una inesperada modulació a la tonalitat de do major,
associat des d’antuvi a la natura, accentua, encara més, el clímax musical.

Els cinc dits (moviments I, II, III, IV, V, VI y VII)
L’any 1921 Stravinski donà a llum aquestes petites meravelles. Es tracta de petites
peces caracteritzades perquè les melodies (de manera especial les executades per la
mà dreta) es mouen majorment en posició fixa, perquè tendeixen a contenir només
cinc notes. No obstant, l’ús de motius melòdics de petit registre i senzillesa diatònica,
no només són pròpies d’aquestes peces sinó que sovint les trobem en d’altres obres,
com és el cas de L’ocell de foc, Petruixka o La consagració de la primavera. D’altra
banda, considerant que es parteix de motius molt senzills propers a la música popular,
és possible trobar traces melòdiques comunes que relacionen les peces d’Els cinc dits
amb les de l’Ocell de foc. La música original composta per a l’espectacle (ho tractarem
més endavant) tracta d’accentuar aquest parentiu i de teixir una xarxa de relacions
melòdiques que uneixi tot el conjunt com una constel·lació de temes musicals
caracteritzats per la simplicitat i l’esperit melòdic proper al de les melodies infantils.
El valor d’aquestes peces és el fet que il·lustren, de manera senzilla, els principals
procediments tècnics anticlàssics que caracteritzen l’obra de Stravinski i que en les
grans obres arribaran a la seva màxima potència. Vet aquí alguns trets identificables
en aquestes peces.


L’ús de les melodies simples formades com un petit puzzle de gestos melòdics
encara més simples, però tractats cercant una certa asimetria i unes relaciones
imprevisibles i subtils entre les seves peces.
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L’ús de l’harmonia diatònica, que omet emprar acords triàdics clàssics per a
terceres, preferint l’ús extensiu de segones, quartes i quintes (sense la tercera).
Es pretén una dissonància expressiva que es normalitza fins a ser tractada
com a consonàncies sense resolució.



L’aparició de passatges politonals o polimodals que combinen escales diferents
simultànies, per tal de crear sonoritats plenes de tensió i vida interna.



La utilització de ritmes asimètrics i la superposició de línies amb diversos
polsos rítmics, creant rics tapissos polirrítmics.



El recurs a cadències amb clara sensació tonal, però amb un tractament
totalment personal que rebutja els estereotips normatius de l’harmonia clàssica.

L’escolta d’aquestes peces pot complementar-se amb l’audició de les imaginatives
instrumentacions que Stravinski va fer sota el títol de Vuit Miniatures per a Quinze
instruments. En elles, hi afegí més veus per incrementar les polifonies i els colors
harmònics de les peces. Comparar les diferències tímbriques i els elements afegits a la
instrumentalització pot ser un bon exercici de valoració musical centrada en el timbre i
l’harmonia.
Especifiquem algunes característiques individuals de les peces emprades en
l’adaptació:
1. Andantino
Bellíssima melodia amb subtils respiracions i suspensions del discurs melòdic que són
àmpliament treballades a l’escena 19.
2. Allegro
Peça amb tres clars elements: una crida quasi militar, però amb una polirítmia quasi
jazzística; una senzilla melodia repetitiva, sobre un obstinat rítmic i una secció central
més lírica i tendra.
3. Allegretto
Segons R. Taruskin el tema procedeix d’una melodia russa anomenada Kamarinskaya.
El seu tractament és molt semblant al realitzat amb la primera peça; aquesta, però,
conté més parts, més contrastos dinàmics i més asimetries formals.
4. Larghetto
Aquesta peça, la primera del cicle en mode menor, te un estil un xic diferent de la
resta. Recorda la parla i l’ambient de Pulcinella, no només pel característic ritme italià
de siciliana que dirigeix la melodia (6/8 amb la base rítmica corxera-corxera amb
puntet de semicorxera), sinó pel tractament harmònic i l’aroma nostàlgic que desprén.
5. Moderato
En mi menor, com l’anterior. Estableix un ritme animat que acompanya adientment les
petites històries que viu l’ocell en el seu periple. És una melodia diatònica amb un
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acompanyament prototípic, així i tot, es tractada amb subtilesa, buscant la confrontació
amb les harmonies de la mà dreta.
6. Lent
Aquesta peça viu de l’evident i lacònic xoc entre la melodia de la mà dreta, en re
major, i l’obstinada dissonància que es crea amb els arpegis, en re menor, de mà
esquerra. Aquesta polimodalitat contrasta amb el poètic fragment central de la peça,
en mode menor.
7. Viu
Des del moment més baix aconseguit en la peça anterior, es passa a un passatge
espurnejós en fa major, on el joc de les harmonies de segona (que eviten la tercera de
l’acord principal) crea la sonoritat principal. En la part central, el mode si bemoll lidi
assoleix el punt de major lluïment, recolzat per una polirítmia de tres corxeres contra
quatre a la mà esquerra; és quasi un embarbussament musical ple de vitalitat.

4.4 Música original electroacústica: José López-Montes
El treball de composició de música
original, per ser integrada en aquest
espectacle, va sorgir de la idea d’unir
l’estil de La Maquiné amb el repertori
clàssic tractat (sense caure ni en la
paròdia ni en la imitació) mantenint un
llenguatge contemporani i personal.
Malgrat la música de L’ocell prodigiós
té en el piano el seu instrument central,
fem un ampli ús de l’electroacústica per
tal de crear atmosferes oníriques i
enriquir, així, el timbre homogeni del piano. Aquest, és tocat de manera no
convencional, com manipulant directament l’arpa amb pues i d’altres objectes,
aconseguint ampliar la paleta tímbrica de l’instrument.
La música parteix d’un llenguatge formal força simple, amb constants al·lusions
encobertes al material temàtic dels leitmotivs de Stravinski. Promouen la creació
d’atmosferes més contemplatives i màgiques, en clar contrast amb les peces
stravinskianes, amb més contingut narratiu i emocional.
L’electroacústica ha estat composta per poder ser escoltada de manera quadrifònica,
en aquells teatres que ho possibilitin, creant una immersió sonora dels assistents a
l’espectacle.
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5 La faula de l’au Fènix
5.1 El mite
El mite de l’au Fènix a l’Orient i Occident reuneix les diverses variants
provinents dels racons més llunyans del món, sempre, però, predomina l’au
fantàstica, màgica i d’una gran força interior, tota ella coberta de plomes
incandescents de foc.

Pintura de Marc Chagall a l’Òpera Garnier de Paris

L’au Fènix (Phoenix) és un ocell mític de la mitologia grega que es consumia per
l’acció del foc cada 500 anys, per tornar a renéixer de les seves pròpies cendres. En
arribar l’hora de morir-se, feia un niu amb herbes aromàtiques i espècies, ponia un sol
ou, que covava durant tres dies i el darrer s’encenia. El Fènix es consumia
completament i, en reduir-se a cendres, de l’ou en ressorgia la mateixa au Fènix,
sempre única i eterna. Segons el mite, posseïa dons diversos: les seves llàgrimes
tenien efectes curatius i es transformava en un ocell de foc de la mida d’una àliga.
L’original manera de la seva mort ha esdevingut símbol de força, purificació,
immortalitat, renaixement físic i espiritual. La seva figura és tota una icona en el món
dels tatuatges corporals.
A les variants del mite, s’afirma que vivia en una extensa regió que abastava l’Orient
Mitjà i l’Índia, arribant fins a Egipte. Aquest mite és molt present en textos de la poesia
àrab. Dins la simbologia cristiana conté un cert paral·lelisme amb la resurrecció de
Crist. (S’afirmava que les cendres de l’au Fènix podien arribar a ressuscitar morts)
L’au Fènix és representat en diverses cultures: en la russa l’immortalitzà musicalment
la composició d’Ígor Stravinski; per a la xinesa és el Fêng-Huang; per a la japonesa el
Ho-oo, en l’egípcia és el Benu i el Garuda per a la cultura hindú. Tanmateix els indis de
nordamèrica el tenien com a el Yel; era Quetzal pels asteques, maies i tolteques. En la
cultura occidental, és citat per primer cop per Hesíode en el segle VIII aC.,
posteriorment, i amb més detall, per l’historiador Heròdot.
El primer antecedent de l’au Fènix a Occident apareix a Egipte. Per als egipcis tenia un
doble significat: representava un ocell sagrat, la funció del qual era associada al mite
de la creació, i simbolitzava la renovació de la natura.
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5.2 Un conte tradicional rus
La història de L’ocell de foc està fonamentada en les històries folklòriques russes
recopilades per l’escriptor Alekandr Nikoalevich Afanasiev. Aquesta llegenda sobre aus
màgiques té diverses versions en d’altres cultures. Com succeeix en aquest tipus
d’històries es poden trobar variants diferents segons el folklore de cada regió.
Resum de la història original
Es tracta d’una deliciosa faula que s’inicia amb l’aparició en escena del príncep Ivan
que ha sortir de cacera durant la nit. Sense adonar-se, mentre persegueix un ocell,
s’endinsa dins el jardí del malvat Koshchei l’Immortal. Quan l’ocell es posa en un
arbre, els raigs de la lluna li donen una aparença metàl·lica. En veure’s presoner,
implora al príncep la seva llibertat, que li és concedida. Com a compensació, l’ocell li
regala una de les seves bellíssimes plomes.
Poc després, el príncep descobreix un grup de tretze princeses enjogassades llençantse uns fruits daurats que agafen d’un arbre del verger. En apropar-s’hi, el jove resta
corprès de la princesa més bonica i agraciada, de qui se sent correspost. Durant el
matí, els monstres servidors de Koshchei s’emporten Ivan en captivitat. El buixot el vol
transformar en una pedra. Mentre intenta aconseguir-ho, el príncep crida demanant
ajuda a l’ocell de foc, tot agitant la ploma que li havia regalat. L’ocell acudeix a
socorre’l i embruixa el seguici del bruixot. Malauradament, els monstres es recuperen
ben aviat i ballen una dansa infernal que els deixa extenuats. L’ocell intervé novament
i, després d’adormir a Koshchei amb una cançó de bressol, revela al príncep que el
bruixot té la seva ànima amagada dins un ou. Quan Koshchei desperta, Ivan ja s’ha
apoderat de l’ou i l’esclafa contra el terra. El bruixot i el seu seguici desapareixen per
sempre més. El príncep i la princesa celebren les seves noces.
Aquesta història segueix l’esquema clàssic del conte de fades. La ploma serveix com a
premonició d’un dur viatge iniciàtic de la figura de l’heroi. Aquest es trobarà pel camí
amb els ajudants màgics que l’auxiliaran en el viatge vers la captura de l’au i en el seu
retorn de la terra llunyana amb el premi.
Altres versions de la figura de Koshchei l’Immortal
En l’obra dels Germans Grimm, apareix la versió de L’ocell de foc i El Sirin, una
criatura mitològica del folklore Rus, amb el cap i el pit d'una bella dona i el cos d'un
ocell (habitualment una òliba o mussol). La història de la missió està estretament
lligada a Armènia on l’au no s’il·lumina sinó que fa florí la terra a través de la seva
cançó. La figura del Koshchei l’Immortal és un dels personatges més recurrents en les
diverses versions del conte. Es caracteritza principalment per la seva immortalitat; ni la
seva mort ni la seva ànima no es troben en el seu propi cos sinó que, generalment,
està amagada dins un ou.
En moltes versions, l’anima del Koshchei es troba en una agulla situada dins un ou,
ficat dins l’interior d’un ànec contingut dins d’una llebre, protegida dedins d’un bagul de
ferro que es troba soterrat sota un roure, en la mítica illa de Buyan. Debades,
depenent de la versió, es tracta d’un bagul de cristall o d’or, en comptes de ferro. Si el
bagul s’obre, la llebre s’escaparà. Si arribés a ser morta, l’ànec emergiria d’ella i
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volaria per allunyar-s’hi i, així, salvar-se. Segons el folklore, qualsevol que posseeixi
l’ou que conté l’ànima de Koshchei, el tindrà sota control, amb la possibilitat
d’aconseguir fer que s’afebleixi, emmalalteixi i perdi el poder de la seva màgia. Si l’ou
es trenca —en algunes històries cal trencar-lo contra el front del propi Koshchei—
aquest trobarà la mort.
En la mitologia russa, a més a més de L’Ocell de foc, existeixen moltes llegendes i
contes al voltant de Koshchei. Com a personatge antagonista que apareix,
principalment, com a segrestador de l’esposa de l’heroi, té moltes variacions, ja sigui
sota un altre nom o amb una altra relació amb els personatges involucrats. Sovint
Koshchei, per poder capturar la jove princesa, pren la forma d’un remolí o la d’una
espessa boira.
En alguns contes eslaus apareix com un drac de grans poders. En la majoria de casos,
però, ha estat representat com un home vell, esquelètic i d’aspecte terrorífic.
L’etimologia del nom Koshchei suggereix una aparença esquelètica del personatge.
(―Kost‖ o ―KOCTb‖ significa ―os‖ en rus. En polonès és ―kość‖).

6 Dramaturgia
6.1 Desenvolupament de la trama
L’adaptació escènica d’aquesta versió lliure proporciona a l’espectador una història
senzilla, afectiva i d’acció lineal, explicada per mitjà del teatre gestual de màscares i
titelles. Una actriu narradora és l’encarregada de mantenir viu, en un públic més
inexpert, el fil de la història. La trama segueix l’esquema següent:


Esdeveniment inicial
Fet que dóna origen a la història mitjançant la desaparició de l’ou de l’au Fènix.





Nus de l’acció
o

Reacció. En resposta a la desaparició del seu únic ou, el Fènix inicia una
recerca pel jardí. Aquest succés provoca un desequilibri entre el jardí i els
seus habitants.

o

Acció. A la cerca de l’ou. Fènix coneix la vida interna del jardí i els seus
personatges, als quals ajuda i dels qui rep suport per trobar l’ou.

Desenllaç
Fènix troba l’ou i reneix de les seves cendres. Novament, l’harmonia torna al jardí.

6.2 Escenes


Plantejament
1. Obertura. Nit d’estels
2. Dansa d’ocells: Surt el sol
3. Narració
4. Fènix dins el jardí
5. L’ou
6. Narració
7. La serp vella
8. El conill s’emporta el cascavell (1:30 min.)
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Desenvolupament
9. Narració
10. On és l’ou?
11. Idil·li d’ànecs
12. Dansa d’ous
13. Ivan i l’ou de l’ànec
14. Jardí de pals
15. La guineu que cerca la seva cua
16. Viatjant a cavall de la guineu
17. Lluna
18. Els conills acoloreixen els ous
19. El conill de Pasqua
20. Ivan crida a la serp amb el seu cascavell
21. Ivan i la serp (4:30 min,)
22. Narració



Desenllaç
23. Dins la serp, és la nit
24. Trenca l’ou
25. Foc
26. Cendres, tot s’ha cremat
27. Un nou renaixement

6.3 Entorn
L’acció transcorre al llarg d’un dia complet des de l’albada fins que apunta el dia
següent. El sol, els estels i la lluna són elements que acompanyen al protagonista al
llarg de la història. Aquesta té lloc en un jardí on cada 500 anys baixa l’au Fènix per fer
el seu niu, pondre-hi el seu únic ou, gràcies al qual ressorgirà de les seves cendres.
Diferents ambients de l’espectacle:









Jardí
Estany
Jardí amb arbres
Jardí amb lluna i caus
Dins la serp
Foc
Cendres
Renaixement del jardí

6.4 Narració
Al llarg de l’espectacle, la narració té lloc per mitjà de
petites intervencions que orienten l’espectador sobre
allò que succeeix a la trama.
L’actriu i narradora Lola Martín posa veu i cap a la figura de la serp. El text trenca amb
la figura tradicional del conta contes, donat que el personatge participa en la trama de
la història. El text és emprat, només en cas necessari, com a suport per a millorar la
comprensió de l’obra. Aquesta dóna prioritat al plantejament visual i musical.
La serp és l’únic animal que parla durant l’espectacle.
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7 Personatges
7.1 Personatges principals
Tots els personatges de l’espectacle són animals que viuen en el jardí; actuen i senten
com a éssers humans i s’expressen per mitjà del treball gestual dels actors.


Fènix, l’ocell prodigiós

És el personatge principal, interpretat per l’actriu Elisa Ramos per mitjà del moviment
gestual i corporal. El Fènix baixa al jardí com fa cada cinc-cents anys per pondre el
seu únic ou i renéixer de les seves cendres com un ocell jove.

Es presenta a escena com un ocell
desplomat amb aparença humana. (Sota les
plomes d’un ocell s’amaga la figura d’una jove).
Quan perd les seves ales es cobreix amb un
senzill barret fet de cartró.

Manifesta un tarannà positiu, alegre,
perseverant i de cor generós. (Els ocells són tot
cor).


Relacionat amb el foc i el sol


Malgrat ser mil·lenari i molt savi, sempre
està ansiós d’aprendre qualsevulla novetat que
descobreix al jardí.


El seu propòsit és renéixer per continuar guiant el sol, per tal que la vida segueixi
en harmonia.



És conegut pel seu poder creador, les seves plomes de foc i les seves llàgrimes
guaridores.



Ningú mai no l’ha vist. La seva aparença es totalment desconeguda, oberta a la
imaginació.



Koshchei l’Immortal, representat per una vella serp

És el personatge antagonista. Viu sota la
pomera del jardí. És el causant de la
desaparició de l’ou del Fènix. Ser
antagonista no pressuposa sempre ser el
pervers i el malvat. Al llarg de la història
descobrirem que la serp, tal com succeeix
a la vida real, no és pas tan dolenta com
la presenten. El seu tarannà i els motius
pels quals es cruspeix l’ou són
condicionats per l’afany de la pròpia
supervivència.


És una serp vella, negra com la nit. Porta un cascavell, que en ocasions actua com
si fos un cap, enganxat a la cua.
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Personatge relacionat amb la nit i els estels.



Posseeix un caràcter negatiu. Aconsegueix, sense voler ni proposar-ho, ser
irònicament divertida i simpàtica. La seva edat la fa oblidadissa i un xic mandrosa.



Sense tenir en compte el Fènix, és l’animal de més edat del jardí, es considera
molt sàvia i que tot ja ho té après.



El seu propòsit és sobreviure sense que passi el temps.



Coneguda pel seu caràcter irritable. No li agrada gens ser destorbada.



Els ocells
Són interpretats pels actors Ángela Cáceres i
Adrián Rincón per mitjà del moviment gestual
i corporal. Són els habitants del jardí que
ajuden al Fènix a aconseguir la seva missió.

Es presenten per mitjà d’actors amb
plomes i bec (mitja màscara de boca) amb
tonalitats blau, negre i grisenques.


El seu caràcter és neutral.


Tenen com a propòsit ajudar l’au Fènix
per tal de restablir el desequilibri amb els seus
hàbitats, mentre Fènix recupera el seu ou.


Intervenen doblement a l’espectacle: amb funcions d’atrezzo i com a manipuladors
de titelles i objectes.



L’ou Fènix

És l’objecte més important de tot l’espectacle, és el contenidor de la vida. L’au Fènix el
cerca per tot el jardí. El seu interior conté la possibilitat del seu renéixer.



Està relacionat amb el personatge de la donzella de la qual s’enamora bojament el
príncep Ivan en el conte rus Ivan i el llop gris.
El seu leitmotiv musical és el mateix que Stravinski adjudica al personatge de la
donzella.

7.2 Personatges secundaris
Tant el conte rus, inspirat en L’0cell de foc, com els
diferents relats que apareixen en diverses cultures
sobre la figura de Koshchei l’Immortal, els hem
emprat per a desenvolupar alguns dels personatges
de les trames secundàries: els ànecs, els conills i la
guineu.
La llegenda russa explica com Koshchei l’Immortal
segrestà una donzella que mantenia presonera en
un castell d’or. Segons apareix en el llibre La branca
daurada de James George Frazer, la donzella
explica al príncep Ivan que el bruixot té tancada la
seva ànima en un ou i que trencar-lo és l’única
possibilitat d’extingir el bruixot. El príncep, naturalment, aconsegueix l’ou que era en
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una illa, dins d’un cofre on hi havia una llebre, aquesta contenia al seu interor un ànec,
dins del qual hi havia l’ou.


Els ous que no poden trencar-se



La guineu que va perdre la seva cua



El conill de Pasqua
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8 Titelles i objectes
Els titelles, màscares i objectes representen els diferents personatges que es
succeeixen a l’espectacle i que escenifiquen la música de Stravinski. Per a la
representació escènica, s’utilitza el teatre de titelles i màscares, donat que combinen la
plàstica amb la música, la literatura, l’escenografia i la dramatúrgia. Essent intermediari
entre la realitat i la fantasia, estableix un vincle amb el públic infantil de manera directa
tot apropant-los al seu univers. Per al disseny s’ha cercat un cert refinament en el seu
realisme.


Manipulació de titelles
La Maquiné compta amb un equip d’actors i
manipuladors professionals que aconsegueixen dotar
de vida aparent a titelles i objectes, per tal que volin, es
transformin, es metamorfitzin… creant situacions
màgiques i impossibles on el moviment esdevé natural,
lliure, espontani i orgànic.

A L’ocell prodigiós, l’actor dibuixa un exercici
coreogràfic amb el seu cos i l’objecte (el titella) sobre
un espai escènic mitjançant una ―partitura d’acció‖. L’ús
de l’objecte titella o màscara és emprat d’una manera
contemporània, tractant que s’integri amb l’espai
escènic. Un enfocament rigorós de la forma tradicional i
contemporània del titella que ens permetrà dur a
escena el tipus de proposta que caracteritza els nostres
projectes. Quan l’actor està a la vista, participa amb els personatges; en algunes
ocasions, brinda el seu cos al moviment de l’objecte. Si l’actor està ocult, el titella es
presenta com una imatge plàstica capaç de representar-se de manera autònoma.

La Maquiné – Guia didàctica – L’ocell prodigiós

25

9 L’espai escènic
El disseny escènic es planteja per mitjà de formes senzilles que parteixen de l’àmbit
geomètric. S’ha plasmat en un espai tancat amb forma de semicercle on s’hi pretén
reinterpretar el concepte de ―l’eterna primavera‖. La representació de la natura tindrà
una especial importància tot presentant un petit univers. Es planteja una escenografia
plàstica, i transformable en el transcurs de l’obra, que sigui partícip de l’ordenació
coreogràfica dels seus elements i a on es crearan les diferents atmosferes que
abocaran a una escenografia teatral bella i suggeridora.

9.1 Hortus conclusus (Jardí tancat)
Al llarg de l’Edat mitjana van existir petits
jardins (Herbers) envoltats per tanques o murs.
Aquest concepte era emprat per crear espais
sagrats i al·legòrics on estimular els sentits i
potenciar les virtuts humanes.
Aquest espai esdevingué una metàfora del
paradís celestial i del Jardí de l’Edèn. Era
representat sovint a les pintures medievals i en
tapissos sobre la Verge. La salvació podia
ésser trobada per mitjà de la natura, el jardí.
Era el lloc ideal per a la reflexió intimista i la meditació. (El terme ―paradís‖ deriva,
curiosament, del mot persa ―pairideaza‖, la traducció literal del qual significa: ―rodejat
de murs‖). La zona interior d’aquest jardí emmurallat representava el romanç, l’idil·li
amoròs; el seu l’exterior simbolitzava la vida quotidiana.

9.2 Disseny de projeccions
Al plantejament escènic de l’espectacle, té una gran importància l’ús de les
projeccions, tant per la seva forma com per allò que representa. Les projeccions ens
traslladen a les diverses atmosferes que es succeeixen. La imatge potencia el
concepte escènic de jardí, espai tancat, on es creen imatges relacionades amb les
icones del conte a través de colors i textures senzilles. També representaran els
diferents ambients que rodegen l’entorn de la història, com ara el dia i la nit estelada.
Diversitat d’ambients representats per les projeccions:










Plomes que cauen
El sol
Jardí amb ocell
Albada
Estany amb peixos
Jardí amb lluna
Interior de la serp
Foc
Renaixement del jardí
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9.3 Disseny de la il·luminació
S’ha realitzat un acurat disseny de la il·luminació per poder emprar la tècnica del teatre
negre, característica dels projectes escènics de La Maquiné. Un dels seus aspectes
més rellevants es fonamenta en la il·luminació lateral, quan el feix de llum forma una
cortina lumínica molt definida. Mitjançant aquesta tècnica es genera la invisibilitat dels
actors, aconseguint, així, la il·lusió òptica d’objectes i titelles que aparentment es
bellugant per si mateixos.


Cromatisme: Chagal com a font d’inspiració

El color i la llum de les pintures de Marc Chagall (1887-1985) i la seva capacitat
expressiva per desvelar l’immens domini dels nostres sentiments, i la multiplicitat dels
seus matisos, ens han estat idònies per al disseny de la il·luminació de l’obra. Chagall
personalitza una manifestació poètica que proporciona a les imatges visuals la
categoria de signes d’un llenguatge que revela el sentit ocult que amaguen els éssers i
les coses que representen. Llenguatge que atraparà a l’infant espectador. Recordem
que Chagall va treballar en el disseny del vestuari i els decorats de L’ocell de foc de
Stravinski. La seva obra pictòrica, creada a partir de sons, imatges i paraules, és el
punt de partida escollit per al disseny de la il·luminació de les escenes de l’espectacle.
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10 Dossier educatiu
10.1 Introducció
Els plantejaments, els llenguatges artístics i l’estructura de l’espectacle L’ocell
prodigiós són adequats al desenvolupament evolutiu, emocional, cognitiu i sensorial a
partir dels quatre anys d’edat. És necessari establir pautes de comportament en el
públic infantil per a la correcta consecució dels objectius i els continguts de l’activitat.
També serà important mantenir un protocol rigorós en el moment del concert, en la
seva fase prèvia i els mecanismes establerts per a la seva avaluació i rendibilitat.
A la fase prèvia prepararem l’alumat per a un correcte comportament durant el
concert. És important que entenguin la funció del concert-espectacle i el seu
desenvolupament. A la vivència personal de cadascú d’ells, s’hi afegirà tota la càrrega
de continguts que podran aprendre amb aquesta guia i amb tot allò que pugui ser
ampliable per part del professorat, coneixedors del material humà que nodreix les
seves aules.
En el moment de l’assistència al concert deurem esforçar-nos per mantenir l’ordre i la
disciplina, fonamentals per a una iniciativa com aquesta, que pretén educar en valors
com: el respecte, l’escolta atenta i la correcta actitud vers una manifestació artística.
Posteriorment al concert, s’obrirà un període de reflexió i avaluació de l’experiència,
considerant la valoració de l’activitat i el seu grau d’incidència entre l’alumnat.
L’objectiu principal del disseny pedagògic de l’espectacle musical L’ocell prodigiós és
generar una obra d’interès artístic per al públic infantil, amb els següents continguts
generals:
1. Transmetre coneixements artístics musicals d’una manera dinàmica i entretinguda,
apropant la música del compositor Ígor Stravinski als joves espectadors amb un
espectacle d’interès artístic i educatiu.
2. Aportar al públic nous mitjans de representació, propers al llenguatge de les noves
generacions, que ajudin a la comprensió i apreciació artística amb un espectacle
on s’hi barregen: literatura, arts plàstiques i música.
3. Desvetllar l’interès pel coneixement de noves històries i diferents formes
d’interpretar-les, per tal d’estimular la creativitat i la imaginació.

10.2 Objectius didàctics


Conèixer la música d’Ígor Stravinski i desenvolupar el respecte i els valors del
patrimoni musical.



Apropar la música i les arts escèniques a l’atenció dels més joves.



Conèixer el medi musical i escènic com a recurs per a l’aprenentatge i l’oci del
públic infantil.



Valorar el sentit lúdic de les activitats musicals i escèniques.



Relacionar les diferents manifestacions artístiques que tenen lloc a l’espectacle:
música, art, teatre i literatura.
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Aprendre de les diferents tècniques d’expressió: plàstica, artística i musical.



Promoure l’hàbit de l’escolta atenta i saber mantenir-se en silenci al llarg de
l’espectacle.



Manifestar interès i respecte per les activitats musicals i escèniques.



Incentivar l’observació activa generant interpretacions sobre situacions i fets
significatius i desvetllant l’interès pel seu coneixement.



Desvetllar l’interès pels contes.



Identificar i representar la música i els codis visuals.



Afavorir el desenvolupament d’éssers sensibles com a futurs espectadors.



Desenvolupar la comprensió i lectura de la música escenificada.



Estimular la creativitat individual i en equip.

10.3 Activitats abans de l’espectacle
Prèvia assistència a l’espectacle es recomana fer una explicació de l’argument de
l’obra, el mite de l’au Fènix. S’afavorirà, d’aquesta manera, que l’alumnat pugui
reconèixer i entendre allò que s’esdevindrà a l’escena. Fet que augmentarà el seu grau
de satisfacció com a espectador.
És important fer comprendre a l’alumnat que gràcies al silenci i a la concentració
podran passar-ho bé i fer de l’activitat una experiència reeixida. Per aconseguir-ho,
serà imprescindible crear un ambient màgic, en consonància amb l’espectacle, on un
bon comportament cívic serà una peça essencial per desvetllar noves experiències
personals.


Activitat 1: Fer un llistat d’activitats divertides
Classificar-les segons siguin tranquil·les o esvalotades. Analitzar unes i altres
recalcant les seves diferències. Insistir en el fet que cada experiència és diferent de
les altres i necessita emparar-se en elements diversos si de debò volem guadir-ne.



Activitat 2: Simulacre de concert

Fóra convenient realitzar a l’aula un simulacre de concert-espectacle (per mitjà d’una
projecció o d’una audició) per explicar les normes de comportament i les raons de la
seva necessitat.


Entrar a la sala de manera ordenada, tranquil·la i en silenci. Així potenciarem,
des del primer instant, un ambient respectuós i relaxat.



Durant l’espectacle s’evitarà qualsevol soroll que pugui distreure els músics i
els actors o molestar les persones que ens envolten.



A la sala no es permès de menjar ni beure.



Mentre duri l’espectacle no és convenient abandonar la sala



Els aplaudiments es faran en finalitzar l’espectacle.



...

Normes de bon civisme que apropen l’alumnat al concert i a saber relacionar-se
amb l’entorn immediat.
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Activitat 3: Expliquem el mite de l’au Fènix
Es pot recórrer a l’explicació en forma de conte, realitzada pel professorat, tot
adaptant-hi l’argument, exposat a l’apartat 3.2, d’aquesta Guia, pàgina 8. Les
fotografies de l’Annex, p. 31 poden ser un bon suport visual.

10.4 Activitats per després de l’espectacle
Per després de l’assitència a l’espectacle suggerim la realització d’activitas com ara:


Per mitjà de tècniques d’expressió plàstica, l’alumnat pot plasmar el moment de
la història que més els va impactar, tenint en compte si els va agradar o
desagradar.



Realitzar per escrit un petit resum del conte.



Amb tècniques d’expressió oraal i/o escrita, descriure els personatges i
situacions del conte apartir de les imatges incloses a l’Annex.



Quin fet, acció o personatge canviarien? Per què?



Redactar què els ha agradat més o menys del conte. Què els ha semblat ser
d’allò més avorrit o més fantàstic o més misteriós o més alegre o més trist...



Fer el llistat de tots els personatge de la història. Suggerir temes d’expressió
escrita com: personatge preferit/més rebutjat; quin paper desenvolupen en la
història...



Canviarien el títol L’ocell de foc per un altre? Quin?
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11 Annex
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