Un bosc
a la paret

Benvinguts al material
pedagògic d’Un bosc a la paret
(percussions inesperades),
un espectacle entorn de la
música contemporània i els
instruments de percussió. En
aquestes pàgines trobareu
activitats plenes de ritme per
picar, improvisar, descobrir i
experimentar amb l’entorn.
I és que, com veureu durant
l’espectacle, fins i tot unes
tasses de te es poden convertir
en un instrument de percussió.
Comencem!
Podeu gaudir del material pedagògic de l’espectacle en dos
formats diferents:

EL DOSSIER PEDAGÒGIC
Aquí trobareu tot el que us cal
saber sobre l’espectacle i unes
quantes activitats per fer a l’aula.

EL DIT
Un conte en format paper, que us
donaran quan assistiu a l’activitat,
pensat perquè els alumnes en
puguin gaudir autònomament. Si
ho preferiu, també el podeu descarregar en format pdf en aquest
enllaç.
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El concert: Un bosc a la paret
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

ACTIVITATS

SOM UNS ARTISTES!

Un bosc a la paret, percussions inesperades
Un mateix instrument o objecte pot sonar de tantes maneres
diferents com imaginació tinguem. Igualment, una habitació
pot esdevenir un bosc, on res és el que sembla, on qualsevol
silenci, so o soroll es converteix en una possibilitat musical.
Quatre músics ens descobriran un espai sonor hipnòtic
i suggeridor. L'únic que hem de fer és obrir les orelles i
aprendre a escoltar de nou.
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PROGRAMA
ELS INSTRUMENTS

Sumari

Fitxa artística
EL CONCERT:
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FITXA ARTÍSTICA
PROGRAMA

ELS INSTRUMENTS

ACTIVITATS

SOM UNS ARTISTES!

Interpretació a càrrec de Kimbala: Salvador Soler, Miquel Vich, Naia Membrillera, Sabela Castro,
Mario Cortizo, Jeremy Friedman, Carles Salvador, Enric Monfort, percussionistes
Direcció escènica i dramatúrgia: Anna Llopart
Direcció musical i dramatúrgia sonora: Enric Monfort
Escenografia i il·luminació: Marc Salicrú
Disseny de so: Damien Bazin
Disseny de vestuari: Marta Rafa
Moviment i ajudant de direcció: África Navarro
Tècnic so: Mariano Vera
Tècnic il·luminacio: Ramón Ramiro
Producció i regidoria: Jordi Torras
Veus en off: Imma Colomer, Anna Llopart, Valentina Bazin, Carlota Rodríguez, Judit Sánchez,
Jordi Torras, Marta Rafa i Marta Figueras.
Agraïments: Luis Martí, Pepa Maymó i Anaïs Schaaff
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Programa
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Campanetes del bosc (2018)
d'Enric Monfort

Second Construction (1940)
de John Cage (1912 - 1992)

El domador de mosquits
(2018) d’Enric Monfort

Amb Campanetes del bosc
comença el nostre viatge
musical. Un petit instrument
cilíndric amb uns elements
metàl·lics de diferents
llargàries que produeixen
diferents notes de sons
acampanats. En una escala
pentatònica, l'element aleatori
ens acosta a la idea de bosc
sonor, possibilitats infinites
fetes realitat. Cliqueu a

John Cage va ser un dels
primers compositors que va
incloure a la seva música el
que fins llavors es catalogava
com a soroll. Gràcies a ell
avui en dia s’utilitzen objectes
i noves maneres de tocar
els instruments per crear i
descobrir nous sons.
A l’espectacle sentireu
una peça seva on, entre
altres elements estranys, fa
servir la tècnica del piano
preparat: una manera de
crear nous sons percussius
alterant les cordes del piano
amb elements com cargols
metàl·lics, cartró o un cilindre
de vidre. ACTIVITAT: SILENCI

Què passa quan els músics
deixen els instruments i
es dediquen a il·lustrar els
sons amb el propi cos? Ho
descobrireu amb aquesta peça
en què els percussionistes
interactuen amb uns mosquits
imaginaris… ACTIVITAT: MOVIMENT

ACTIVITAT: PAISATGE SONOR

i trobareu una proposta
relacionada per fer a l’aula.

Sumari
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Teranyines elèctriques (2018)
d’Enric Monfort
A través d’una estructura de
fusta i unes cordes de niló
amplificades aconseguim un
instrument de corda percussiva
sorprenent, ja ho veureu!

ACTIVITATS

SOM UNS ARTISTES!
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Tercer moviment de A man
with a gun lives here (2012)
Steven Snowden (1981)
Tres percussionistes tocant un
mateix instrument: el bombo.
Veureu com amb diverses
baquetes i tècniques es poden
trobar molts sons diferents:
escombretes, baquetes
dures, toves… Té una part
de joc també: els músics es
van passant una bossa entre
ells que també crea un so
particular. ACTIVITAT: RITME

Für Alina (1976)
d’Arvo Pärt (1935)
A Für Alina el protagonista és
el piano, que ens descobreix
una melodia senzilla i íntima
d’inspiració minimalista.
ACTIVITAT: MELODIA

Programa
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Tercer moviment de The socalled laws of nature (2002)
de David Lang (1957)
David Lang utilitza objectes
quotidians per construir
aquesta peça: testos, unes
tasses de te, campanetes,
petites caixes xineses…

ACTIVITATS

SOM UNS ARTISTES!
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Third Construction (1941)
de John Cage (1912 - 1992)
Considerada l’obra mestra
per a grup de percussió de
John Cage. En ella utilitza
diferents objectes com
llaunes de conserva, cargols
de mar, instruments no
occidentals, gongs, claves,
shakers de diferents cultures
i fins i tot el lion’s roar (crit
del lleó)! Però aquesta no
és només una peça rítmica:
fixeu-vos com crea melodia
jugant amb les diferents
afinacions dels tambors i les
llaunes. ACTIVITAT: SILENCI

Vuvuzeles salvatges/
Log-drums (2018)
d’Enric Monfort
Les portes d’un armari o
els calaixos d’una tauleta
de nit es converteixen en un
logdrum, un instrument de
percussió present a cultures
d’arreu del món fet a partir
d’un tronc d’arbre buit per
dins amb unes llengüetes que
produeixen notes diferents.
A més, amb aquesta peça
podrem descobrir també
el so particular de les
trompetes haitianes, una
mena de vuvuzeles afinades
en diferents tons. Com ho
aconsegueixen? Ben senzill:
les trompetes més curtes
produeixen sons més aguts i
les més llargues, més greus.

Els instruments
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET
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A Un bosc a la paret descobrireu una habitació on res és el que sembla: els armaris i els calaixos
es converteixen en instruments de percussió, un piano que es pica i es rasca amb una baqueta i
tota mena d’objectes quotidians que sonen (els bols, les tasses de te, un balancí, etc.). En aquesta
habitació tot pot ser un instrument. Entreu-hi i feu el xafarder per descobrir com sona:

FITXA ARTÍSTICA
PROGRAMA

Feu doble clic per
escoltar els àudios.

ELS INSTRUMENTS

Escolteu primer
els àudios un per
un. Després podeu
experimentar amb els
sons fent-los sonar tots
alhora.

ACTIVITATS

SOM UNS ARTISTES!
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Els instruments
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET
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Els instruments
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Els instruments
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A simple vista sembla un piano normal, però si l’escolteu, veureu que sona molt estrany...
EL CONCERT:
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FITXA ARTÍSTICA
PROGRAMA

ELS INSTRUMENTS

ACTIVITATS

Es tracta d’un piano
preparat; se li han afegit
tot d’objectes entre
les cordes (papers,
clips metàl·lics…) per
modificar-ne el so. En
podeu veure un exemple
en acció aquí

SOM UNS ARTISTES!

Sumari

Activitats
EL CONCERT:
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ACTIVITATS
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A continuació trobareu sis
activitats per fer a la vostra
classe. Cadascuna es fixa
en algun dels elements
que es desprenen de les
músiques i l’estètica de
l’espectacle Un bosc a la
paret.

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA

Les activitats que es proposen són
independents unes de les altres, perquè
en pugueu disposar en funció de les
característiques de la vostra classe i
són prou flexibles perquè les adapteu al
nivell dels vostres alumnes.

RITME
MOVIMENT

Sumari

Per acabar, us proposem
una activitat final per posar
en pràctica tot el que hem
anat treballant al llarg del
dossier:
SOM UNS ARTISTES!

Paisatge sonor
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
Music for on apartment and six drummers d’Ola Simonsson

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

SILENCI

Imagineu-vos que us han deixat amb els ulls tapats en una de les
habitacions de casa vostra i heu d’endevinar de quina habitació
es tracta només escoltant. Seríeu capaços de distingir si sou a
la cuina, al menjador o al lavabo? Segur que sí! Això és possible
gràcies a tots els sons que formen aquest entorn (si pensem en una
cuina: el soroll del rentaplats o de la pica, el calaix dels coberts,
quan deixatem un ou per fer una truita, el clinc del microones, etc.).
De tots aquests sons que conformen un espai en diem paisatge
sonor. Uns percussionistes amb molta imaginació han aprofitat tots
els sons d’una casa per fer-ne música. Escolteu com sona la cuina.

MINIMALISME
MELODIA
RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Paisatge sonor
Activitat: creem un paisatge sonor

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
Dividim la classe en grups de 5
o 6 alumnes.

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

3

2
A cada grup se li assigna una
habitació de la casa (cuina,
dormitori, lavabo, menjador,
garatge…)

SILENCI

MINIMALISME
MELODIA
RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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4
Fem una llista dels elements
que hi ha a l’habitació i
seleccionem els que siguin
més fàcils d’imitar amb la veu.
Si ho voleu, adjunt en aquest
dossier trobareu un dibuix
d’una casa que segur que us
inspira!

Fem un petit concert de
paisatges sonors on cada grup
mostra el seu a la resta de
companys.
En funció del grup i de la dinàmica
de la classe, es pot assajar l'ordre
en què apareixen els sons o bé
fer-ho de manera improvisada.
No cal fer ritmes sinó simplement
reproduir el so del nostre paisatge
sonor.

Paisatge sonor
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

I si fem un pas més?
1

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR

Seguint aquesta idea podem
fer un petit joc d’endevinar
paisatges sonors.

Dividim la classe en grups
de 5 o 6 alumnes

A la xarxa
Si preferiu fer una activitat en
línia, en aquest enllaç trobareu
un petit joc per experimentar i
crear paisatges sonors.

2

PAREM L'ORELLA

Cada grup es busca una
imatge d’un paisatge sonor
(un bosc, la platja, el pati de
l’escola, etc.).

ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

SILENCI

MINIMALISME
MELODIA
RITME
MOVIMENT

3
Representeu el paisatge
sonor davant dels companys,
que hauran d’esbrinar de quin
paisatge es tracta.

SOM UNS ARTISTES!
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Com a curiositat, podeu
xafardejar aquest web on
s’està creant un paisatge sonor
de la ciutat de Barcelona. La
gent grava com sonen punts
determinats de la ciutat
i d’aquesta manera es va
conformant el paisatge sonor.

Silenci
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
Descobrim la música de John Cage

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

Una vegada hi havia un músic que va tenir una idea ben
esbojarrada, escriure una peça sense cap so. I, és clar, imagineuvos el públic: hi havia gent que es va enfadar (“quina estafa, pagar
una entrada per no sentir res!”), altres ho van trobar genial (“que
original, extraordinari!”) i alguns no entenien res. Ell, però, el
que volia demostrar és que el silenci absolut no existeix, perquè
sempre hi ha algun so (el batec del nostre cor, els grinyols de
l’edifici, els sorolls que ens arriben del carrer, etc.). Aquest músic
es deia John Cage i la peça es diu 4’33’’ (la peça dura 4 minuts i 33
segons de silenci!). La voleu sentir?

MINIMALISME
MELODIA

RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Silenci
Activitat: experimentem amb el silenci

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
ACTIVITATS

PAISATGE SONOR

Creieu que seríeu capaços
de tocar el 4’33’’? Agafeu un
cronòmetre i compteu quanta
estona sou capaços d’estar en
silenci absolut.

2

SILENCI
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MINIMALISME
MELODIA

RITME
MOVIMENT
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3
Ara que ja sou uns experts
silenciosos, proveu de fer
silenci durant un minut i
escoltar quins sons sentiu.
Quan hagi passat el minut,
podeu fer una llista de tot el
que heu sentit.

Podem repetir l’experiment
a diferents llocs de la
nostra escola o del nostre
entorn. D’aquesta manera
descobrirem com sonen els
diferents silencis.

Silenci
I si fem un pas més?

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

Però Cage va fer moltes més
músiques! Durant Un bosc
a la paret en sentireu un
parell de ben sorolloses: la
Second construction i la Third
construction. I és que ell també
va ser qui va descobrir que
amb el soroll també es pot fer
música.

3
Mireu el vídeo de la Second
construction (Segona
construcció) i fixeu-vos quins
objectes “sorollosos” fan servir
per tocar-la i com omplen el
piano d’elements (paper, vidre,
metalls) per crear nous sons.

2
A la Third construction
podreu descobrir uns
instruments de percussió ben
curiosos: una pila de llaunes
de conserves!

MINIMALISME
MELODIA

RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Busqueu objectes sorollosos i
inventeu-vos la vostra cançó o,
com deia John Cage, la vostra
“construcció”.

Minimalisme
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
Clapping music d’Steve Reich

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MELODIA
RITME

Encara que costi de creure,
els músics ens passem el
dia fent servir els números:
comptem per començar a
tocar junts (un, dos, tres
i…); fem fraccions quan
organitzem els ritmes en
compassos; multipliquem i
dividim per fer els diferents
ritmes, sumem quan calculem
dos ritmes units per una
lligadura, etc. Segur que
per tocar junts aquests
percussionistes s’han fet un
tip de comptar!

MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Minimalisme
Activitat: picar i comptar

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1

4
Amb el cos fem un ritme binari
(picar de mans / picar al pit, i
anar repetint).

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI

2
Amb el cos fem un ritme
ternari (picar de mans / picar
al pit / picar a la cama, i anar
repetint).

MINIMALISME
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MELODIA
RITME
MOVIMENT

3
Quan dominem els dos ritmes,
dividim la classe en dos grups.
Uns faran el ritme binari i els
altres el ternari.

SOM UNS ARTISTES!
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A partir d’aquí es planteja una pregunta als alumnes: coincidim picant
de mans alguna vegada?
En funció de l’edat i els coneixements dels alumnes es pot estirar més o menys
el fil. Un primer pas serà observar que sí que coincidim en les mans (cada 3
cicles en el cas del ritme binari i cada 2 en el ternari. O si ho comptem en cops,
cada 6 cops). Si volem anar una mica més enllà, podem fixar-nos que amb
aquest joc estem experimentant amb el mínim comú múltiple.

Minimalisme
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME
PAREM L'ORELLA

I si fem un pas més?
Podem descobrir què passa si fem altres combinacions rítmiques.
Per exemple, un ritme quaternari (picar mans / picar pit / picar
cama / picar amb el peu) [comentari: es pot indicar amb dibuixets
o iconografia, com l’anterior] contra un ritme ternari. Fins i tot,
si els alumnes estan familiaritzats amb el mínim comú múltiple,
l’activitat es pot fer al revés: intentar calcular cada quant coincidim
abans de picar els ritmes.
En aquest cas coincidirem cada 12 cops (o cada tres cicles del ritme quaternari
i 4 del ritme ternari).

ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MELODIA
RITME
MOVIMENT
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Sumari

Melodia
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
Für Alina d’Arvo Pärt

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

Si escolteu amb atenció
aquesta peça, hi descobrireu
una melodia senzilla que es va
estirant de mica en mica. Al
primer compàs només dues
notes, al segon tres, al tercer
quatre i així successivament
fins a arribar a vuit notes.
Just en aquest moment el
fil de la melodia es comença
a escurçar altra vegada: set
notes, sis, cinc, etc.

RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Melodia
Activitat: dibuixem melodies

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA
PAREM L'ORELLA

2
Agafem un fragment de
la melodia de Für Alina i
resseguim els punts, creant
així una línia. Perquè ens
quedi una partitura ben bonica
podem fer-ho amb pintura de
dits, pinzell, ceres, retoladors,
etc.
Adjunt al dossier trobareu un
fragment de la partitura per
poder fer l’activitat.

Ara provem de fer el mateix exercici però sense tenir la
partitura davant, només escoltant la música. Ens caldrà
tenir les orelles ben obertes!
En funció de l’edat del grup, podeu fer-los notar que els sons
tenen diferents durades, per tant, quan dibuixem la nostra
línia estarà bé tenir-ho en compte!

3

ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Observem quines línies hem
creat i si s’assemblen
unes a les altres. I fins i tot
podem fer una exposició de
partitures.

Melodia
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI

I si fem un pas més?
Si en teniu ganes, podeu provar de fer l'experiment que va fer
John Cage per crear melodies de manera aleatòria. El seu mètode
consistia a perforar un full de paper en els llocs on es trobava
alguna imperfecció o petites marques. Després, amb l'ajut d'un
paper transparent, calcava les marques sobre un pentagrama. Us
hi atreviu? Només necessiteu un paper i un punxó!

MINIMALISME

MELODIA
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

RITME
MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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A la xarxa
A continuació trobareu un
parell de propostes per fer la
mateixa activitat en línia.

Ritme
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
A man with a gun lives here d’Steve Snowden

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA
RITME

Un mateix instrument o objecte pot sonar de tantes maneres
diferents com imaginació tinguem. Per exemple, un tambor el
podem picar amb una baqueta però també rascar la membrana
amb les ungles, o podem fregar-la amb les mans… o fins i tot
posar-hi objectes a sobre! Els percussionistes endrecen tots
aquests sons a través del ritme. A vegades ho fan de manera molt
ordenada i tots piquen alhora. En canvi, altres sembla que no
s'hagin posat d'acord. Doneu un cop d’ull al vídeo d’aquesta peça
que sentireu al concert i ja veureu que, de fet, es tracta de tenir
molta imaginació!

PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!
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Ritme
Activitat: Inventem sons

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
Distribuïm els alumnes en
petits grups (2 o 3 per grup).

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR

4
Ara investigarem les diferents maneres de fer sonar l’instrument.
Podem fregar, picar, rascar o arrossegar. Ho podem fer amb la baqueta,
la mà o qualsevol dels objectes que hem utilitzat en l’exercici anterior.

2
Donem a cada grup un
pandero o pandereta (o
qualsevol altre instrument de
percussió de membrana que
tingueu a l’escola)

SILENCI
MINIMALISME

MELODIA

En funció del grup podem aprofitar l’activitat per introduir
el concepte de so continu (quan freguem o arrosseguem)
i so discret (quan piquem). També podeu mirar
aquest fragment de la peça i fixar-vos com ho fan els
percussionistes.

RITME
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MOVIMENT

3

5
Experimentem com canvia el so quan posem objectes sobre la
membrana i piquem amb una baqueta.
Podem deixar que els alumnes pensin quins objectes hi poden posar o fer-los
nosaltres una proposta. Alguns exemples: uns quants clips metàl·lics, una bossa
plena de sorra, una roba, un paper, pilotes de ping-pong, elements naturals (fulles,
branques, pinyes). Si mireu el vídeo anterior segur que hi trobareu més idees!

SOM UNS ARTISTES!

Sumari

Per acabar, combineu tots
aquests sons i les diferents
tècniques i feu una petita
improvisació experimentant
amb el ritme
Feu servir la imaginació!

Ritme
I si fem un pas més?

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA

Si volem anar més enllà,
podem mirar d’organitzar
aquests sons que hem
descobert fent una tria
dels que més ens agradin i
establint uns símbols gràfics
que ens ajudin a identificarlos. D’això els músics en diem
“partitura gràfica”. Per fer-ho
haurem de:

RITME
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

MOVIMENT

SOM UNS ARTISTES!

Sumari

•E
 stablir uns símbols que ens indiquin la manera com toquem
l’instrument i altres que es refereixin a l’objecte que hi
col·loquem.
•D
 ecidir l’ordre en què els instruments aniran apareixent i com ho
faran (si serà més fort o més fluix, si anirà creixent o decreixent,
si farà un ritme ràpid o lent, etc.). Tot això també ho indicarem a
través d’uns símbols prèviament establerts.
• Un cop tinguem la peça escrita, ja la podem tocar!
La partitura gràfica, la podem fer entre tota la classe a la pissarra o bé
la poden fer els alumnes en petit grup. En aquest darrer cas es poden
consensuar uns símbols per a tothom igual i fer que cada grup faci una
partitura gràfica per
als seus companys.
Un cop estudiada la
peça, podem fer un
concert! Si ho preferiu,
a continuació trobareu
una proposta de
partitura gràfica.

Moviment
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

Parem l’orella
El domador de mosquits d’Enric Monfort

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

Què passa quan els músics deixen els instruments i es dediquen a
il·lustrar els sons amb el propi cos? Ho descobrireu amb aquesta
peça d’Un bosc a la paret, en què els percussionistes interactuen
amb uns mosquits imaginaris… Ja veureu que els percussionistes
intenten controlar-los amb uns moviments que produeixen
sons. La sincronització dels moviments amb els sons pregravats
converteix la música en gestos visuals.

MELODIA

RITME
MOVIMENT
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?
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Moviment
Activitat: Domadors de mosquits

EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

1
ACTIVITATS

PAISATGE SONOR

3

2
Escolteu amb atenció aquesta
versió simplificada de la peça
El domador de mosquits que
sentireu durant l’espectacle.

Podeu utilitzar tot el cos, les
mans, la cara. En funció de les
edats i les possibilitats del grup,
podeu fins i tot associar moviment
als ritmes de la percussió, tal
com fan a l’espectacle!

SILENCI
MINIMALISME

MELODIA

Us podeu dividir en grups de
quatre alumnes o bé partir
la classe en quatre grups i
fer-ho de manera col·lectiva.

Associeu un gest a cada un
dels sons principals que hi
intervenen -mosquit, mico,
elefant, pet.
4

Ara ja és qüestió de
practicar-ho unes quantes
vegades per anar ben
sincronitzats amb la música.

RITME
MOVIMENT
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PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?
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Quan ho tingueu ben assajat,
podeu representar-ho davant
dels vostres companys (o
davant d’una altra classe): ara
ja sou uns autèntics domadors
de sons!

Moviment
EL CONCERT:
UN BOSC A LA PARET

ACTIVITATS

PAISATGE SONOR
SILENCI
MINIMALISME

MELODIA

RITME
MOVIMENT
PAREM L'ORELLA
ACTIVITAT
I SI FEM UN PAS MÉS?

I si fem un pas més?
Si us ha agradat, podeu
inventar-vos vosaltres
mateixos els sons i crear
la vostra pròpia peça. Tal
com hem fet amb l’activitat
anterior, un cop creat
l’entorn sonor haurem
d’assignar a cada so un
gest i, és clar, assajar per
fer els moviments ben
sincronitzats!

Per fer aquesta activitat
necessitareu enregistrar els
sons. Ho podeu fer mitjançant
aplicacions de tauletes o
mòbils com, per exemple,
Wavepad Audio Editor.
O amb l’ordinador,
amb programes com
l’Audacity:

Si ho preferiu, podeu partir de
sons ja gravats prèviament. En
trobareu un munt al banc de
sons de la BBC.

SOM UNS ARTISTES!
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Som uns artistes!
Per acabar, us proposem una activitat final per posar en pràctica tot
el que hem après fins ara. L’objectiu serà que entre tots creem unes
obres d’art extraordinàries perquè les pugueu veure i escoltar!
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ACTIVITATS
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Tres faran de músics i els altres tres de pintors, agrupats per parelles
músic-pintor. Un exemple:

Dividim els alumnes en grups
de 6.

1 músic minimalista (percussió corporal)

1 pintor (color vermell)

1 músic melòdic (xilòfon, veu o
qualsevol altre instrument melòdic)

1 pintor (color blau)

1 músic rítmic (pandero i objectes)

1 pintor (color groc)

SOM UNS ARTISTES!
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Cada músic es pensa un patró rítmic que sigui senzill i repetitiu.
Un exemple: el músic minimalista fa un patró binari (pica mà / pica peu /
pica mà / pica peu, etc.); el melòdic fa una escala (de més greu a més agut
i de més agut a més greu); el rítmic frega el pandero i el pica dos cops.
Se

gu
eix!

Sumari

Som uns artistes!
4
En un paper o tela gran, els tres pintors representen amb colors el
que fan els músics. Cada pintor segueix un músic, però els tres pintors
pinten sobre el mateix paper alhora, o sigui que al final quedarà un
quadre de colors que representarà la música que tocaven tots tres
companys músics. Feu servir la imaginació per trobar diferents
tècniques, materials i traços que us ajudin a representar millor els
sons i els ritmes que sentiu.
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ACTIVITATS
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Per acabar, podem exposar
els treballs realitzats. Perquè
l’exposició sigui ben lluïda,
podem gravar el que feien els
músics. D’aquesta manera el
públic podrà veure i escoltar
les vostres obres d’art!
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A la xarxa
Si ho preferiu, podeu trobar
una activitat similar per fer
amb la pissarra digital:

