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Presentació
Per tal de gaudir al màxim de l’espectacle El col·leccionista de paisatges i, sobretot, per aprofitar-lo pedagògicament, hem preparat aquest dossier amb un grapat de suggeriments, jocs,
reflexions i treballs per dur a terme amb els vostres alumnes.
Es tracta d’un dossier per compartir. Experimenteu-hi des de les diferents àrees —plàstica, música, psicomotricitat, educació física…— i adapteu-lo als diferents nivells dels vostres alumnes i a
la vostra manera de fer. Compartiu idees per a la realització de les activitats i poseu-ne en comú
els resultats amb els vostres companys. En cap cas no hi ha la intenció que n’apliqueu totes les
propostes perquè, a l’encreuament de camins, cadascú tria una o unes quantes direccions.
La música és efímera. Per això, la seva vivència està molt relacionada amb el moment concret en
què l’escoltem o la fem. Per desenvolupar les activitats d’aquesta guia didàctica cal que aconseguim crear un ambient màgic a l’aula: juguem amb el to de la nostra veu, amb l’efecte sorpresa,
amb la descoberta d’un nou so… D’aquesta manera, la vivència serà significativa per als nostres alumnes. La imatge, en canvi, perdura a través del temps. Donem-nos, però, espai per a
l’observació i per a la descoberta i per parlar d’allò que veiem. I convertim també l’experiència
del treball plàstic en un moment especial.
El secret el trobem més en com fem les coses que en les mateixes coses que fem. Per això, si
realment arribem a convertir les nostres classes de música o de plàstica (o de qualsevol altra
matèria) en un acte comunicatiu ple de sensibilitat, aproparem els nens i les nenes a la mateixa
essència de l’art: comunicar quelcom, amb una intenció i una voluntat especial, amb un mitjà
que pot ser la música, la pintura… o fins i tot la nostra veu en el marc de la classe setmanal.
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Presentació de l’espectacle

En aquests instants, mentre llegiu aquestes paraules còmodament asseguts, és molt probable
que El col·leccionista de paisatges es trobi perdut per qualsevol barranc, colze de riu o muntanya. El paisatge és la seva peculiar inspiració. Mira i escolta. Mirar li serveix per traçar allò que
veu amb un dibuix o per apreciar la manera com els pintors han parlat damunt la tela. Escoltar
els sons de la natura, mentre camina en silenci, l’ha ajudat a descobrir la música dels compositors que també han parat, allà, l’orella.
Tot plegat és el que mirarem i escoltarem a l’espectacle El col·leccionista de paisatges, en el
qual la pintura i la música avancen plegades pel camí de les arts escèniques. En el transcurs de
l’espectacle mirarem com grans pintors de diferents èpoques s’han atrevit a treballar el gènere
del paisatge, des de Bruegel fins a Emil Nolde.
Escoltarem, alhora, diverses sonoritats que es distingeixen en un mateix paratge durant el
dia i la nit: els ocells nocturns, el vent, el tràfec dels homes que feinegen… i podrem percebre com aquests sons naturals són absorbits per instruments que els converteixen en música
d’extraordinaris compositors com Stravinsky o Béla Bartók.
L’espectacle, tot i que dura una mica menys d’una hora, ens farà ser enmig d’un paratge durant
la nit i durant el dia que l’acompanya. Notarem, doncs, com el paisatge muda de pell, sigui per
l’arribada del sol, de la gent o de la impetuosa meteorologia.
Aquest tros de vida l’hem dividit en quatre parts, quatre parts que, en realitat, s’enllacen de
manera continuada. Aquests diferents capítols els aprofitem a la guia per anar-vos presentant
l’espectacle al mateix temps que les activitats que s’hi escauen.
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La nit
El col·leccionista de paisatges obre la finestra per contemplar la nit; i amb la música van entrant
les estrelles per ocupar el lloc que els correspon. En aquests moments, el col·leccionista no pot
estar-se de fer giravoltar la lluna sobre el seu dit.
Poc després, els primers ocells de matinada comencen els seus cants i el nostre protagonista
s’entesta a caçar-ne algun. Per sort, els ocells aconsegueixen fugir i ell s’ha de conformar amb
un petit botí: una ploma, que fa ballar pels aires.

El sol mostra el paisatge
De sobte, algú encén el llum, a poc a poc, pujant la intensitat; no hi ha qui l’aturi, és el sol. Desvetlla allò que estava ocult sota la manta fosca de la nit: el paisatge, un paisatge encara quiet i
pentinat.

Arriba la gent
Però la remor de la gent, que va poblant el lloc atrafegada amb feines i maldecaps, va augmentant en una fressa insistent; esdevé un ritme de falç, de galops i de rodes de carro.
Després del treball, en un racó sota els arbres, uns pagesos hi celebren unes noces i, atret per la
música, el col·leccionista s’hi afegeix per ballar i cantar amb ells.

El paisatge es transforma
L’excés de la festa deixa pas a la migdiada. Però el col·leccionista, que no para quiet, es distreu
fent equilibris contra el vent. I el vent deixa pas a la pluja (ho ha advertit) i la pluja, al mateix
temps, avisa de l’entrada de la tempesta. I la tempesta, sense miraments, desmanega el paisatge.
Quan s’allunya la borrasca, el col·leccionista recupera
els sentits.
Comença a recollir… s’ha fet de nit i és hora
de retirar-se!

El col.leccionista de paisatges
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La nit
Músiques d’aquesta part de l’espectacle:

«El somni de la capsa» de La capsa
de joguines, de Claude Debussy
«Una bugadera greu» núm.4 de
Pierrot Lunaire, d’Arnold Schönberg
Quartet per a la fi dels temps núm. 1,
d’Olivier Messiaen
«La merla», per a piano sol,
de Xavier Montsalvatge

Pintura d’aquesta part de l’espectacle:

Dibuixos naturalistes d’ocells,
dels segles XVI al XIX

L’any 1913, Claude Debussy va escriure el ballet
La capsa de joguines per a la seva filla, a la qual anomenava Chouchou. «El somni de la capsa» n’és el
preludi, en el qual la música descriu com les joguines
descansen esperant el moment de sortir a l’exterior.
Quan Arnold Schönberg treballava en la seva obra
Pierrot lunaire va dir: «M’adono que avanço cap una
nova forma d’expressió.» No s’equivocava. Una veu
recita a mig camí entre el parlar i el cant, i els instruments dibuixen sons enigmàtics en els quals no són

John James Audubon. Flamenc, 1838. Aquarel·la
Col·lecció de la New York Historical Society

importants les notes sinó el color del mateix so. «El
timbre ho és tot, en canvi les notes no són res», deia el

Els pintors naturalistes de tots els temps s’han enca-

mateix músic.

rregat de descriure científicament detalls del paisatge

El compositor francès Olivier Messiaen era un ena-

com les plantes o els animals. En els retrats d’aus van

morat dels ocells (de fet, a la seva tarja de visita no hi

destacar zoòlegs i il·lustradors com Nicolas Robert

posava que era músic, sinó que era ornitòleg!). Cada

(1610-1684) o Jacques Barraband (1767-1809), el

matí anava al bosc a escoltar els cants dels ocells. L’any

qual ha arribat a ser conegut com el pintor d’ocells de

1940, tancat en un camp de concentració, els recorda-

Napoleó Bonaparte.

va quan va escriure el Quartet per a la fi dels temps.

John James Audubon (1785-1851) és l’autor del

Del fragment que escoltareu, va escriure, «Entre les 3

«Flamenc» que veurem a l’espectacle, un gravat

o les 4 del matí, el despertar dels ocells: una merla o

acolorit a mà que forma part del deliciós llibre Birds of

un rossinyol solista improvisa…»

America (el va aconseguir publicar després de vendre

Xavier Montsalvatge era un home amb un fi sentit

als anglesos estampes sobre boscos americans).

de l’humor. «La merla» forma part d’un recull de

La seva determinació era la de pintar totes les aus de

petites peces per a piano que va titular Cinc ocells

l’Amèrica del Nord. Per aconseguir-ho, va començar a

en llibertat. Sembla que, originalment, el títol era

navegar pel riu Mississipí acompanyat d’un assistent,

Cinc ocells engabiats, però després es va adonar que

les seves pintures i… una arma.

els ocells que havia musicat (rossinyol, pardal, pinsà

Per dibuixar-les, els disparava un tret mirant de no des-

i el cucut, a més de la merla) eren ocells salvatges i,

trossar-les i després les mantenia dretes en postures

evidentment, va preferir canviar-ho…

naturals amb l’ajuda de filferros. Audubon, a diferència dels seus contemporanis, tenia cura d’incloure els
ocells enmig de fidels paisatges.
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Obrim una finestra
Obrir la finestra vol dir obrir els ulls i destapar les orelles. Dirigir la mirada a un lloc concret,
descobrir un so enmig d’altres sons. Obrir una finestra vol dir obrir els nostres sentits i estimular la curiositat. Aprendre a mirar en lloc de veure, aprendre a escoltar en lloc de sentir. Obrir
una finestra també vol dir endinsar-se en un nou món. Un món ple d’imatges i de sons. El món
d’El col·leccionista de paisatges. Però… com comencem?
Aquesta primera activitat l’hem teatralitzat per suggerir-vos una possible manera de treballar
les diverses idees que us anirem proposant al llarg d’aquest dossier educatiu. És clar que amb
la vostra experiència sabreu adaptar aquests suggeriments a les característiques del grup de
nens i nenes que tindreu al davant i, també, a la vostra manera de fer.

Per a què serveix un full blanc? Per a què serveix el silenci?
Ensenyarem als nens un full blanc i preguntarem:
MIREU… què és això? (remarqueu amb el to de veu la paraula mireu)
Un full blanc…
– Per a què serveix un full blanc?
Recolliu les respostes dels vostres alumnes. De ben segur que entre totes sortirà la idea de
dibuixar o pintar. Aleshores, feu un dibuix senzill en el full, però feu-lo d’amagat i mireu-lo
només vosaltres.
– M’ha sortit un dibuix fantàstic! (i immediatament us demanaran que l’ensenyeu!)
– Ah, és clar! El full pot servir per dibuixar i també perquè vosaltres pugueu veure el que jo
he dibuixat.
Mostreu-los el dibuix.
– Sí, el full blanc ens ha servit per DIBUIXAR i per MIRAR el que hem dibuixat. El full blanc és
un espai buit que podem omplir d’imatges.
– I ara, molta atenció! ESCOLTEU… què és això? (remarqueu la paraula escolteu)
En aquest moment no feu res. Espereu en silenci absolut. De ben segur els nens preguntaran…
– Què és què?
Repetiu i emfatitzeu la paraula escolteu (si convé, fent tots els gestos que considereu adequats
per centrar l’atenció, com posar-se la mà ampliant el pavelló de l’orella).
– Escolteu… Què sona? Res? Doncs, què és això?
– El silenci!!!
– I per a què serveix el silenci? (esperem aquí totes les possibles respostes dels vostres alumnes:
per omplir-lo de sons, de sorolls, per parlar, per fer música…). Quedem-nos amb la idea de la
música i aprofiteu el moment per escoltar aquesta petita melodia, en un gran silenci:

c cCD1 «El somni de la capsa», de Debussy
El silenci ens ha servit per ESCOLTAR la música. El silenci és un espai buit que podem omplir amb
sons…

La nit

El col.leccionista de paisatges

9

La «capsa de les coses que fan sons de nit»
La nit és un bon moment per aguditzar l’oïda. La foscor (que ajuda a potenciar els sentits que
no són visuals) i la manca de la fressa del dia permeten percebre un món de sons que provoquen la imaginació.
Per crear un Paisatge sonor de la nit, necessitem instruments. Aquests instruments poden sortir
d’entre els que tenim a l’escola (percussions Orff), però també podem incorporar altres instruments menys ortodoxos però que ens poden ajudar a evocar aquest ambient sonor nocturn
que us proposem.
Per això ens cal la… «capsa de les coses que fan sons de nit»
Hem de tenir una capsa (o una maleta, un cistell, un bagul o qualsevol altre contenidor que
us sembli útil) per poder-hi anar recollint objectes del nostre entorn que siguin susceptibles de
ser tractats com a instruments, per fer sons propis de la nit. Cada nen pot portar de casa algun
objecte sonor sense manipular. Qualsevol cosa que pugui fer un so relacionat amb la nit. Un pot
buit de cacau en pols, dues culleres de fusta, una paella vella, una capseta de fusta… Llavors
cada nen ha d’explicar com creu que pot sonar i fer una petita demostració del so a la resta de
la classe. Imaginació al poder! Porteu vosaltres mateixos els exemples més estrambòtics que
trobeu a casa vostra i, sense prejudicis, deixeu-vos endur per sonoritats dispars i especials que
puguin transportar-nos a les hores de lluna.
A aquests instruments sense manipular, també n’hi podem afegir d’altres una mica treballats.
Aquí teniu algunes propostes:

Campana de test
Busqueu un test de terrissa (que no
estigui esquerdat!). Agafeu una corda gruixuda (mig metre aprox.) i li
feu un nus ben gran cap a tres quarts
de la corda. Passeu un extrem pel foradet del test (a la base, per on surt
l’aigua sobrant) i ja podeu aguantar
el test suspès per la part llarga de
la corda (o penjar-lo d’algun lloc).
Amb una baqueta podeu picar-lo i us
sorprendreu del seu so de campana
(a la nit se senten de ben lluny).

Maraca de llauna
Buideu una llauna de beguda i ompliu-la amb un grapat de
qualsevol material sonor (pedretes, arròs, llenties…). Tapeu el forat, i ja tenim la maraca casolana (de nit sentim fins i
tot els animals que repten).
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Güiro d’ampolla
És tan senzill com que agafeu una ampolla d’aigua de plàstic
buida (de les que tenen una superfície ben ratllada)
i fregueu amb un palet el seu lateral. Un animal
nocturn que s’amaga a corre-cuita?

Güiro de llom de llibreta vella
Podeu fer el mateix que abans, però amb el llom d’espiral d’una llibreta
vella i intentant buscar algun pot que faci de caixa de ressonància, ja que
si no tindria un so potser massa suau. S’apropa al so plàcid de les cigales al
vespre.

Trompa de pot
Agafeu un pot buit de cacao en pols. Busqueu un tub cilíndric d’uns dos o
tres centímetres de diàmetre i d’uns vint o trenta de llargària (un trosset
de canya d’escombra, un fragment de mànega de plàstic…). Feu un forat
a un lateral i a prop de la base del pot i hi encabiu el tub a pressió. Per
fer sonar la nostra trompa haureu de fer vibrar els llavis com si buféssiu en una trompeta o trompa de veritat. Ens recorda l’udol dels
llops a la nit?

Pal de pluja
Agafeu un tub una mica llarg i ample que sigui cilíndric (com els tubs per enrotllar-hi plànols).
Li claveu un bon munt de claus amb la punxa endins i l’ompliu amb dos o tres grapats de llavors
(arròs, llenties…), o de predretes, o de fideus una mica gruixuts (com els de la cassola!).
Tapeu els dos extrems del tub i quan les llavors es desplacin d’una banda a l’altra xocaran amb
els claus i faran el so de l’aigua (que a la nit ens diu on és el riu!).

A la vostra
«capsa de les
coses que fan
sons de nit», també
hi podeu afegir alguns d’aquells
instruments ètnics una mica estranys que tenim per casa i que no sabem gaire què fer-ne. I amb tots els
instruments de la capsa podeu fer petites composicions a partir de barrejar els objectes sonors
i d’anar-hi jugant, juntament amb instruments de placa Orff: podeu fer diàlegs per parelles
d’instruments, o bé anar sobreposant un instrument rere l’altre fins a arribar a una rica textura
sonora nocturna; o bé podeu explicar alguna història d’animals nocturns il·lustrant-la amb petites intervencions instrumentals. Hi ha un munt de possibilitats obertes per a la creació!

La nit
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La nostra «capsa de les coses que fan sons de nit»
Nosaltres, també hem fet una «Capsa de les coses que fan sons de nit»: per crear el paisatge
sonor de la nit que escoltareu a la primera part de l’espectacle em fet servir aquests instruments
i reclams de cacera:

Xirimia eivissenca
Instrument fet per un pagès eivissenc.
A la part de dalt de la canya hi ha
un tall que fa que una de les parts
quedi separada de la resta i en
bufar produeix una vibració
com la de les canyes simples
dels clarinets. De fet,
aquest instrument seria
precursor del
clarinet.

Maraca de cinc boles
Les petites boles duen a dins llavors
molt lleugeres, amb la qual cosa el so
resultant és suau, com d’una cigala
nocturna.

Percussió de cocodril
L’instrument té unes plaques de fusta
que, en sacsejar-lo, produeixen un so
de fuet.

Granota gran
La granota és buida
per dins, això és el
que crea la caixa de
ressonància necessària
perquè quan gratem
el seu llom –sempre
endavant!– produeixi el so
profund del rauc de la granota.

Granota petita
Com que té la caixa de ressonància més
petita, el so és més agut.

Mussol de fang
Ocarina originària de l’Amèrica del
Sud, de so greu i profund com el
dels mussols.

Reclam d’ocell (pardal comú)
Bossa de cuir amb cascavell.
Es fa sonar donant copets
a la bossa que, d’aquesta
manera, envia aire cap
un bisell.
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Reclam d’ocell (pigot verd)
Acordió de goma amb dos bisells als
extrems.

Reclam d’ocell (carboner comú)
Flauta petita amb dos forats
per poder-hi fer el seu típic
cant: ti-ti-pú.

Escoltem sons de la natura – escoltem música
Hem d’escoltar amb atenció. Per poder reconèixer sons de la natura que ens envolta.
Per descobrir músiques que ens recorden ocells o que ens fan somiar mentre dormim.
Per començar, el tall número 2 podem mirar de trobar quants ocells hi ha i també si en podem
reconèixer algun (potser un cucut?); després, al número 3, escoltarem un fragment musical que
juga a imitar sons d’ocells amb un clarinet i un violí.

c cCD 2 Cants d’ocells (Ordre d’aparició: xoriguer, cucut, pit-roig )
c cCD 3 Fragments de clarinet i violí del Quartet de la fi dels temps, de Messiaen
Als dos fragments següents, hi podem reconèixer sons de la nit. A la número 4 podem cercar-hi
animals (potser un grill?, un mussol?, una granota?), podem imaginar-nos com és aquesta nit i
descriure-la amb paraules o dibuixos, o bé deixar-nos endur pel so i relaxar-nos estirats a terra.
Llavors, tornarem al número 1 per escoltar de nou com Debussy va compondre una música per
imaginar personatges dormint plàcidament. Si encara estem relaxats i estirats, potser fins i tot
ens endinsarem tant en la música que ens adormirem!

c cCD 4 Enregistrament de sons nocturns
c cCD 1 Fragment inicial d’«El somni de la capsa», de Debussy

El color a la pintura – El color a la música
Aquesta activitat està dedicada al color, sigui pictòric o musical. Més endavant, potser farem
observar als nostres alumnes els colors que predominen en el quadre de Seghers (suaus tonalitats de terres, verds, blaus…) i en el paisatge de Bruegel (viu contrast de taques blanques,
vermelles, negres… entre suaus tonalitats de verds i terres). Ara toca descobrir que la música
també fa servir una paleta de colors, però en aquest cas sonora. Cada instrument té un color
sonor diferent.
En primer lloc escoltarem un fragment de la peça «La merla» de Montsalvatge, que és original
per a piano sol, però que aquí la podem sentir en una versió en la qual la melodia passa del
clarinet a la flauta i tot seguit al piano, per després recollir-la el violí i el violoncel tocant junts.

c cCD 5 Fragment de «La merla», de Montsalvatge
És en aquest moment que els donarem la silueta dibuixada d’un
dels ocells protagonistes de l’espectacle: el flamenc. Cada nen
l’haurà de pintar com si tingués un plomatge exuberant de cinc
colors: groc, vermell, verd, blau i taronja.
Ja tenim el flamenc pintat amb cinc colors, de la mateixa manera
que hem escoltat la música amb els cinc instruments que tocaven
conjuntament.

La nit
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Com ja hem dit, els hem fet entendre que cadascun dels instruments és com un color de la paleta d’un pintor, i que aquests diferents colors es mostren tots alhora, en un mateix i petit fragment musical. Però ara els diferenciarem, i és per això que escoltarem la mateixa peça interpretada per cada un dels instruments, separadament, amb l’acompanyament del piano.
Abans de sentir-ho, assignarem a cada instrument un color. Per exemple:
Col·loquem la imatge d’aquests instruments en un lloc visible de l’aula i d’aquesta manera els
nens i nenes veuran en tot moment quin color hem assignat a cada instrument.

De pas, aprofitem l’avinentesa per presentar
els instruments de l’espectacle.
Ah! I també els músics que els fan sonar!
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Escoltem, doncs, separadament els instruments

c cCD 6 Fragment de «La merla», de Montsalvatge, interpretat pel piano
c cCD 7 Fragment de «La merla» interpretat pel violí (acompanyat amb el piano)
c cCD 8 Fragment de «La merla» interpretat pel violoncel (acompanyat amb el piano)
c cCD 9 Fragment de «La merla» interpretat per la flauta (acompanyada amb el piano)
c cCD 10 Fragment de «La merla» interpretat pel clarinet (acompanyat amb el piano)

Després d’escoltar-ho atentament i d’entendre que cada instrument té assignat un color, us
proposem el joc següent:
La nit

os de flamenc

Ciuc dibuix
Làmina: 3-

El color a la
pintura – El

Alumne:

a

color a la músic

Doneu a cada nen o nena un segon full amb la silueta de
cinc flamencs seguits. Llavors, els feu escoltar, en l’ordre
que més us plagui, els cinc instruments per separat. A
cada instrument li correspon un flamenc i l’hauran de
pintar amb el color que li hem assignat: si primer escolten
el clarinet pintaran el primer flamenc de color verd, si
després escolten el violí, el pintaran de groc.

Si han identificat cada so amb un instrument i, per tant, amb un color, tindran els cinc flamencs
pintats en l’ordre cromàtic correcte.
És com haver mirat el quadre, primer en conjunt i després en detall!

La nit
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El sol mostra el paisatge
Músiques d’aquesta part de l’espectacle:
		

«Sortida del sol» de la suite Daphnis
et Chloé, de Maurice Ravel
«Andante» de la Suite per a orquestra
de cambra núm. 1, d’Igor Stravinsky

Pintures d’aquesta part de l’espectacle:

Fragment del gravat de Michael
Maier, titulat «Sol indiget lunâ
tu gallus gallinâ», del llibre
alquímic Atalanta fugiens (1618)
Vall del riu (1626), d’Hércules
Seghers

Maurice Ravel era un enamorat del color instrumental, per això va fer una peça com el Bolero en la qual
un sol tema (bé, de fet, dos temes) passa per tots els
colors dels instruments de l’orquestra simfònica (això
és exactament el mateix que feien pintors de la seva
època, com Monet quan pintava la catedral de Rouen,
amb tots els colors amb què la llum impregnava la
façana en diferents moments). En la «Sortida del sol»
del seu ballet Daphnis et Chloé la música ens evoca
un sol que va creixent fins a arribar a un esclat de
lluminositat radiant…
Coneixem el compositor Igor Stravinsky pels seus
grans ballets, com La consagració de la primavera,
Focs d’artifici o L’ocell de foc. Són obres fetes per a

Hércules Seghers. Vall del riu, 1626 (detall)
Oli sobre fusta, 30 × 53,5 cm
Rijksmuseum. Amsterdam

una gran massa orquestral i que ens sorprenen per la
seva enorme i punyent energia. Però Stravinsky era un

En sabem ben poc d’Hércules Seghers, un pintor del

artista que tenia mil maneres diferents d’expressar-se

qual només es coneixen 11 quadres (d’aiguaforts gra-

per mitjà de la música i aquí el tenim amb un andante

vats li n’han trobat més). Va néixer el 1589 (o potser el

delicat, senzill, reposat, contemplatiu…

1590) a la ciutat de Haarlem (o potser no). El que ens
importa és que va anar a parar al bell mig de l’època
daurada del paisatgisme holandès (la gran aportació
d’aquest país a la història de l’art).
Hi ha qui diu que, després de la seva mort, els seus
gravats els venien als comerciants d’olis per embolicar
la mantega i el sabó. Però sembla que, d’això, no se
n’ha de fer gaire cas. Probablement l’artista va obtenir
un cert prestigi en vida com a pintor, i la prova és
que Rembrandt, sí, senyors, Rembrandt, posseïa vuit
quadres de Seghers!
Ens consta que feia esbossos a l’aire lliure i que després, ja al seu estudi, pintava les teles tot transformant
els paisatges de manera fantasiosa. 		
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Mirar-escoltar
En primer lloc mirarem una reproducció d’un paisatge i després escoltarem una melodia.
I en acabat ens preguntarem si s’assemblen i quina sensació ens produeixen…
Apaguem el llum…

Us suggerim de mostrar als vostres alumnes el quadre Vall del riu (1626), d’Hércules Seghers,
seguint les recomanacions següents:
• Abans de començar la classe, tingueu preparat el projector i comproveu que tot
funciona bé.
• Si és possible, feu seure els alumnes en semicercle, perquè puguin veure bé la imatge i
alhora es puguin veure entre ells.
• Proposeu-los d’establir un diàleg entre tots sobre les imatges i expliqueu-los que vosaltres no direu res, que només fareu de moderadors. Per això serà millor que us situeu
entre la imatge i els alumnes.
• Projecteu la imatge i demaneu als vostres alumnes que l’observin atentament i en
silenci durant uns minuts.
• Formuleu la pregunta Què està passant aquí? i demaneu-los que aixequin la mà per
demanar torn i parlar sobre la imatge. Com a moderadors, no heu de proporcionar

Hércules Seghers. Vall del riu (1626)
Oli sobre fusta, 30 × 53,5 cm
Rijksmuseum. Amsterdam

cap informació, sinó que heu d’ordenar les intervencions.
• No prengueu partit per cap interpretació. En principi, ningú no s’equivoca si allò que diu es basa en la seva observació. Si la relació entre el que diu l’alumne i la imatge no ha quedat clara, feu-li l’altra pregunta: Què hi veus què et fa dir això? Aquesta
segona pregunta convida l’alumne a reflexionar sobre les seves primeres impressions, a examinar la imatge amb més atenció i a
buscar-hi les claus per il·lustrar les seves idees i argumentacions.

Premem el PLAY
Ara escoltem un fragment musical.

c cCD 11 «Andante» de la Suite per a orquestra de cambra núm. 1, d’Igor Stravinsky

Us suggerim també que…
• Abans de començar la classe, comproveu que l’equip de música i el CD funcionen correctament.
• La disposició dels nens en semicercle us facilitarà veure’ls bé a tots i també el diàleg.
• Mantenir la foscor o la penombra pot facilitar la concentració i el SILENCI. Remarqueu molt la necessitat de silenci absolut.
• Premeu el play i escolteu la peça.
• Un cop escoltada la peça sencera, mireu de descobrir amb ells tot el que us suggereix en diferents àmbits: ritme, volum sonor,
de caràcter, dels instruments que hi podem reconèixer... Podeu jugar a buscar adjectius, situacions, personatges o objectes que
ajudin a parlar d’ella... Deixeu que els nens deixin anar les seves opinions en llibertat. Per fer-ho podem, evidentment, reescoltar
petits fragments una altra vegada, apuntar idees o dibuixos a la pissarra...

El sol mostra el paisatge
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Ara tot alhora!
Sí, ara mirem la imatge i escoltem la música conjuntament i pensem si les dues coses lliguen o
bé resulten dissonants. Animeu els nens que cadascun expressi el que li sembla, demanant-los
sempre que argumentin les seves respostes. I al final preguntem-los potser el més important:
Què senten quan escolten aquesta música i miren aquesta imatge? Esperem les respostes dels
nens i, si convé, conduïu-los cap a la idea de tranquil·litat, de calma.
Efectivament, una de les coses més importants que podem descobrir és aprendre a mirar i escoltar el que passa a dins nostre. I en això la música i la pintura —com les altres arts— ens poden
ajudar molt.
El col·leccionista de paisatges, en els seus viatges, mira i escolta allò que veu i allò que sent.
Llavors, s’asseu tranquil·lament, i mira i escolta allò que passa dins seu…
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Arriba la gent
Músiques d’aquesta part de l’espectacle:

«Quartet» de Kolbe Bazar, de Joan Saura
i Xavier Maristany
«Allegro robusto» de 10 peces de Per als
infants, de Béla Bartók
«Canon» de 10 peces de Per als infants,
de Béla Bartók
«Parnas Tanc» de 44 duos per a dos
violins, de Béla Bartók
«Bagpipes» de 44 duos per a dos violins,
de Béla Bartók
«Cantem junts!» d’Albert Gumí

Pintura d’aquesta part de l’espectacle:

Fragments de diferents quadres
de Pieter Bruegel el Vell
Ball de noces (1566), de Pieter
Bruegel el Vell

Joan Saura i Xavier Maristany són dos músics catalans que han col·laborat en molts espectacles de ball,
per això la seva música és sovint molt rítmica. A més,
saben crear peces molt divertides a partir de petits
motius musicals que repeteixen, combinen, varien o

Pieter Bruegel el Vell
Retorn del ramat, 1565 (detall)
Oli sobre fusta
Kunsthistorishes Museum, Viena

superposen. Del mínim motiu, en treuen el màxim

La història del gènere del paisatge comença aproxima-

rendiment; és el secret dels minimalistes.

dament en el moment que li va tocar viure a Pieter

Sons de cançons populars d’Hongria o Romania,

Bruegel, el segle XVI. Pieter, iniciador de tota una

ritmes sincopats i festius, regust de gresca camperola,

nissaga d’artistes, va deixar de pintar escenes bíbliques

somriures d’infants jugant a la plaça. Tot això, i més

amb algun paisatge llunyà al darrere, per pintar paisat-

encara!, ho trobem a la música de Béla Bartók.

ges amb alguna escena bíblica llunyana. De la mateixa

Cantem junts! és una cançó creada expressament

manera que va deixar de retratar homes rellevants i

per a l’espectacle. Té una estructura en la qual una

rics per descriure la gent humil del camp.

tornada fàcil de recordar es repeteix tres vegades.

A Ball de noces (1566), els protagonistes són els llau-

Esperem que, com a mínim, a la tercera ja no hi falti

radors, gent anònima. I, és clar, la natura en resulta

ningú cantant!

el paisatge que els acull. La viva escena té lloc en un

		

prat amb arbres i els pagesos semblen trobar-se com a
casa (fixeu-vos que han excavat unes rases per poder
seure i convertir el terra en llargues taules). El quadre és ple de moviment, de ball de colors, de detalls
descriptius de la manera de ser dels homes i les dones
en societat. Si els busqueu, trobareu enmig del sarau
els músics, la núvia que balla amb una diadema al cap
i un vestit negre, la taula amb la manta i la corona on
es recullen els diners, una parella que es fan un petó,
algú que s’ho mira tot plegat amb serenor, algú altre
que ja abandona la festa…
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Estem envoltats de sons
Com ja us hem comentat, el nostre protagonista mira i escolta. Tot mirant sap
descobrir la llum, les formes i els colors
dels paisatges que visita. Tot escoltant
descobreix una pila de sons que neixen en
aquests paisatges: sons d’ocells, sons de
vents, sons llunyans d’un grup de pagesos
que estan treballant al camp… Està envoltat de sons!
Us proposem unes quantes activitats per
descobrir alguns dels sons que ens envolten, per obrir els sentits i per reconèixer i
donar un sentit especial a allò que sona al
nostre entorn…
Doneu un full blanc i un llapis o color a
cada nen. L’objectiu de la primera activitat
és que cada un dels nens dibuixi o escrigui
(això ho decidireu vosaltres d’acord amb
el nivell del vostre grup) allò que escolta
mentre tota la classe és en silenci absolut.
Cal determinar un espai de temps (amb un parell de minuts n’hi haurà prou) per estar en silenci
absolut i anar dibuixant tot el que escoltem.
I què escoltarem? Potser sentirem la veu del mestre o les rialles dels alumnes de la classe del
costat, potser una moto del carrer, potser el so d’un llapis que ha caigut accidentalment a terra
(seria interessant que nosaltres mateixos provoquéssim algun so fortuït si veiem —perdó, si
escoltem— que no hi ha prou sons envoltant-nos). Quan haguem acabat, comentarem el que
han anotat o dibuixat. Hi ha coincidències? Hem tingut temps de registrar tot el que sentíem?
Potser no ha sonat realment res o potser no us hem fixat prou en els sons llunyans?
Llavors, de tots els sons que hem escoltat, n’hem de triar algun que pugui ser reproduït pels
nostres alumnes (el llapis, les rialles…) i jugar-hi. Per exemple, podem fer un joc d’imitació:
vosaltres feu un petit ritme picant suaument amb el llapis sobre la taula i els nens el repeteixen
tots alhora amb el seu llapis. O podem provar de sobreposar obstinats de diferents sons fets a
partir d’objectes que podem trobar a classe (una cadira, una paperera, el pot metàl·lic de la taula…). O podem fer un diàleg de preguntes i respostes… fet amb rialles! En definitiva, es tracta
de convertir el soroll del llapis o de la riallada en música i treballar-ho amb els nostres alumnes.
De fet, quan a un SOROLL li donem una intenció determinada, el convertim en un SO. I quan
un SO (o un grup de sons) l’organitzem, el convertim en MÚSICA. Potser no cal que els nostres
petits alumnes entenguin aquest procés, però ja poden començar a viure’l en primera persona!
Una altra manera de proposar aquesta mateixa activitat és suggerir a la classe que s’aixequi
del seu seient en absolut silenci, intentant no fer cap soroll… i escoltar tots els sons que s’han
produït tot intentant no produir-ne cap!
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D’aquests sons, n’hi ha algun que puguem repetir? Podem fer-ne música? Per exemple, hi ha
peces fantàstiques (d’aquestes de partitura i sala de concert) escrites per a quartet de cadires!
Una altra activitat pot ser una feina per fer a casa i portar-la a la classe següent: demanem
als nens que es fixin en un so que els hagi sorprès, agradat, impressionat, espantat, molestat,
etc. En definitiva, que es fixin en algun so que hagin trobat especial per algun motiu i que el
comentin amb els companys de classe. O el que és el mateix: que cada nen es converteixi en
«col·leccionista de paisatges sonors»!
Ens havíem adonat que estem envoltats de sons ben peculiars durant la major part del dia?
Llavors, preguntem-nos si són sons que podem recrear o reproduir o imitar a classe. N’hi ha que
no ens agraden? Per què?
D’entre tots escollim el que ens agrada més i el més lleig i reproduïm-los l’un al costat de l’altre.
Un contrast curiós, oi?
Fixem-nos també, d’altra banda, que cada una de les veus dels nens i nenes de la classe és diferent, única i especial. Però… quin és el company que té la veu més greu o la més aguda? O quin
és el que parla més fort o més fluix?
Juguem a dir les mateixes paraules amb veus ben contrastades. El que crida pot parlar també
fluix? Com pot arribar a sonar de poderosa la veu del que parla normalment més suau? Es pot
fer música només amb paraules? Podem repetir-les, combinar-les, jugar a dir-les fort i fluix, buscar les que tenen sonoritats musicals (xiuxiueig, repic, gong…) o simplement dir-les rítmicament
(com si fos un rap).
Hi ha un munt de sons que ens envolten, que ens acompanyen, que fins i tot els duem amb
nosaltres! Són sons amb els quals podem jugar a fer música!

Pintura–música-gest
Escoltarem una peça de Béla Bartók titulada «Allegro robusto».
Proposarem als nostres alumnes, com abans potser ja hem fet, que escoltin què passa dins seu
mentre sona la música…

c cCD 12 «Allegro robusto», de Béla Bartók

El que sentim és molt diferent del que sentíem mentre
escoltàvem la melodia de Stravinsky i mentre vèiem el quadre de Seghers. Molt probablement, a dins nostre sentim
alegria, ganes de moure’ns…
Doncs anem també a relacionar aquesta música amb una
imatge, una pintura que és molt més animada i bulliciosa
que la de Seghers.

Pieter Brueghel el Vell
Ball de noces, 1566
Institute of Arts, Detroit.
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Observem el quadre Ball de noces, de Pieter Bruegel, repetint l’exercici d’observació que us hem
proposat a la pàgina 17
Podem també mirar el quadre tot escoltant la peça de Bartók i, si s’esgoten els comentaris,
els podem fer preguntes com: Què representa l’escena? Qui en són els protagonistes? En quin
paisatge té lloc l’acció? És un quadre silenciós com el de Seghers? On són els músics del quadre?
Com és la música que hi sona? Sona forta o fluixa? La música té el ritme ben marcat o és suau?
Així com el quadre de Seghers l’hem comentat pausadament, el quadre de Bruegel ens demana
acció, ens demana una posada en escena més activa. Aquesta és la nostra proposta:
Dividim la nostra classe en grups. Cada grup disposarà d’una reproducció de la pintura de Bruegel (us suggerim que la imprimiu en mida DIN A3). L’han d’observar amb deteniment i triar un
dels personatges o una de les parelles que hi apareixen.
Amb la vostra ajuda, i sense que ho vegin els altres grups, assagen la postura congelada
d’alguns dels pagesos que pul·lulen per la festa.
Quan tots ja han treballat (en secret) la gestualitat escollida, el primer grup se situa davant de
la resta de la classe per iniciar el joc d’observació. Projecteu la imatge i poseu la música de Béla
Bartók. Mentre dura la composició, el grup que actua, representa (en parelles o individualment)
els personatges que han escollit. És important que intentin ser molt fidels a la postura dels pagesos que imiten. Han d’estar quiets, petrificats, per evocar el moviment
aturat (com succeeix en el quadre). Durant l’audició, els espectadors hauran de trobar cadascun dels personatges representats en
la pintura. I, com sempre, el més important és que tots ho han de
fer en SILENCI!!
Quan acaba la música,
han d’aixecar les mans
per dir, de manera ordenada, quins personatges han representat els seus companys.
A més, si ens animem, podem fer fotografies de cada
escena i després fer una recreació de la pintura de Bruegel
amb els nostres alumnes com a protagonistes.
Amb el que hem fet ja tindrem una imatge (congelada)
i una música. Al mateix temps hem descobert coses del
quadre i de la peça de Bartók… Ara ens cal crear el moviment!
Ho farem a partir d’alguna de les postures de ball que
hem extret del quadre. Amb aquestes postures, farem
una petita coreografia per a tota la classe. L’assajarem i,
amb la música de l’«Allegro robusto» de Bartók, la convertirem en un ball inspirat en la pintura de Bruegel.
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Ball d’ombres xineses
Amb el brillant quadre de Bruegel encara podem fer més coses, per exemple un joc d’ombres
xineses:
En primer lloc els mostrem la pintura (la de l’exercici anterior) i els demanem que triïn un o dos
dels personatges que hi apareixen.
Els han de dibuixar procurant de reproduir-ne tots els gestos. Ho han de fer en una cartolina
negra de mida DIN A4, intentant que les figures siguin tan grans com sigui possible. Els expliquem que els farem servir per crear ombres xineses i que, per tant, el més important és el perfil,
sense gaire detall.
Tot seguit han de retallar —els ajudarem si les edats dels vostres alumnes ho recomana— les
figures. Per fer ballar els personatges hem d’articular-los de manera ben senzilla: partim les figures en dues parts allà on vagi bé per reproduir el moviment del cos, per exemple pel maluc, o
per les articulacions dels braços, o pel coll… A continuació sobreposem les dues parts (el mínim
possible per evitar de deformar excessivament la fisonomia) i ho foradem per poder-hi passar
un gafet per enquadernar de metall.
Ja sabem que si hi afegim un pal prim (per exemple, el pal de les broquetes) podem fer ballar
els ballarins, però us proposem també una altra possibilitat…
Busquem un marc de fusta tan gran com sigui possible, com el marc d’una finestra, o el bastidor
d’un quadre, o el marc d’una porta que durant uns dies pugui quedar inutilitzada… i hi anem
confeccionant una xarxa construïda amb les figures unides amb gomes (com les de carpeta que
venen a qualsevol merceria). Fem forats a les cartolines per poder-hi passar les gomes i al mateix temps afegim bagues al marc de fusta per poder-ho subjectar.
Un cop ho tenim tot unit podem fer ballar tota la comparsa si tibem d’alguna goma (segons des
d’on tibem ballaran d’una manera o d’una altra).
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La cançó de l’espectacle
Us convidem a aprendre la cançó que parla sobre el quadre de Bruegel i que podreu cantar
amb el col·leccionista i els músics el dia que vingueu a veure l’espectacle.
Tenim la música enregistrada amb la veu, i la versió instrumental per cantar-hi a sobre amb la
lletra i la partitura.

c cCD 13 Cantem junts!, d’Albert Gumí
c cCD 14 Cantem junts!, versió instrumental

Cantem junts

Albert Gumí
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an fes ta
«Cantem junts i fem una gr
)
(la la ra la la la la la la la
endarrere !
mans amunt, no et quedis
)»
(la la ra la la la la la la la

El paisatge es transforma
Músiques d’aquesta part de l’espectacle:

«Syrinx» per a flauta travessera,
de Claude Debussy
«14 maneres de descriure la
pluja», op. 70, de Hans Eisler
«La tempesta» de Set romances,
op. 127, de Dmitri Xostakóvitx
«Clar de lluna» de la suite
Bergamasque, de Claude Debussy

Pintura d’aquesta part de l’espectacle:

Hivern (1907)
d’Emil Nolde

Fugint de Pan, la nimfa Syrinx es va transformar en
una canya. Cansat, esbufegant i empipat, Pan va
arrencar la canya, i el seu rebuf va ressonar en el tub
tot produint un dolç so de flauta. Per això, els grecs
de la flauta de pastor o flauta de Pan en diuen Syrinx.
Claude Debussy va escriure aquesta peça per a flauta
sola l’any 1913 i hi escoltem sons de nimfes d’altres
mons…
Hans Eisler va ser deixeble de Schönberg, de qui

Emil Nolde. Hivern, 1907
Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde

va aprendre les ganes d’expressar-se d’una manera
novedosa. Va escriure les 14 maneres de descriure
la pluja l’any 1941 per a un documental de cinema

El Romanticisme va recuperar el gènere del paisatge

que s’havia fet l’any 1928 i que mostrava múltiples

de les golfes de la història de l’art i el va revifar de

efectes d’abans, durant i després de la pluja a la ciutat

nou. I els expressionistes alemanys, Emil Nolde entre

d’Amsterdam.

ells, són els continuadors, a principi del segle passat,

Dmitri Xostakóvitx va escriure un recull de set

d’aquesta passió.

romances per a soprano, violí, violoncel i piano l’any

Hivern, el quadre de Nolde en el qual un caminant es

1967 sobre poemes d’Alexander Blok. El poema

troba entre la neu i sota la pluja, ens pot recordar les

de la cinquena peça («La tempesta») comença amb

panoràmiques romàntiques amb homes retrobant la

unes paraules que ens il·lustren com és la música que

Natura i retrobant-se a si mateixos.

l’acompanya:

L’escena del solitari sota l’aiguat sembla que estigui

«Oh, amb quina ràbia la terrible tem-

descrita des de la vivència personal amb inquieta

pesta crida i es desencadena darrere el

emoció. I amb aquesta confusa imatge (desdibuixada

vidre de les finestres!…»

per la pinzellada enèrgica) Emil Nolde es va apropar al

Per acabar, Debussy ens retorna a la calma de la nit.

límit d’un bosc ple d’incògnites: l’abstracció. D’altres

El «Clar de lluna» de la seva suite Bergamasque

pintors s’hi van endinsar, llavors.		

és l’única peça de l’espectacle anterior al segle xx (es
va escriure el 1890, tot i que es va publicar el 1905).
Potser no ens n’havíem adonat, però pràcticament tot
el que escoltarem ha estat escrit en els darrers cent
anys…
		

El paisatge es transforma
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Un punt que passeja pel full
Un nen que passeja per l’espai
Un dia, el pintor Paul Klee va dir, «Un dibuix és un punt que surt a passejar…».

Un punt que passeja
Us suggerim de fer passejar per un paper el punt del qual parlava el pintor. I ho farem tot
escoltant una melodia per a flauta travessera del compositor Claude Debussy.
Cal que els nens disposin d’un full (si és de mida DIN A3, molt millor) i d’un estri que permeti
variar la intensitat del traç segons si es prem més o menys (una cera és una bona solució).

Els hem de donar les consignes següents:
• En primer lloc, heu de marcar un punt sobre el desert blanc del vostre paper (podeu començar on vulgueu, no cal que sigui al mig).
• Quan escolteu la música de Debussy, el vostre punt començarà a passejar… Desplaceu el vostre punt i es convertirà en una línia.
Aquesta línia no ha de representar cap figura ni personatge. Serà una línia lliure.
• Aquesta línia, però, ha de seguir la melodia. De manera que la música us ha de dictar el ritme; el recorregut (com les rates
hipnotitzades pel flautista d’Hamelín); la intensitat de la línia (més gruixuda o més prima segons premeu més o menys); si en
resulta un línia recta i dura o corba i sinuosa; si és contínua o discontínua…
• Esteu preparats? Doncs comencem a fer passejar el nostre punt tot escoltant la música!

c cCD 15 Syrinx, per a flauta travessera, Claude de Debussy
Quan acabem (quan ja ha acabat la peça de Debussy), pengem els diferents dibuixos a la paret
de la classe i comentem-los. Observem la relació amb la música de Debussy.
Si un dibuix és un punt que surt a passejar…,
no us sembla que una melodia és una nota que surt a passejar?

Un nen que passeja
Com hem vist, la música necessita l’espai i el temps, i a nosaltres ara també ens
calen els propers minuts i l’aula que utilitzem per a la classe de psicomotricitat
o d’educació física per aconseguir que aquest punt es converteixi en
un nen que es desplaça per l’espai.
Necessitarem una corda d’uns 8 o 10 metres com a mínim.
Quan tornem a reproduir la peça enregistrada de Debussy, un dels nens dibuixa
una línia al terra (caminant i deixant una traça amb la corda), sempre segons la
melodia. Darrere seu, els companys es desplaçaran seguint el camí marcat per
la corda i seguiran l’esperit de la música. Serà com una mena de dansa lliure que
segueix el traç de la melodia simbolitzada amb la corda.
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La meteorologia transforma el paisatge
En l’espectacle, com podrem comprovar, arriba un moment en què esclata una tempesta. La
música de Xostakóvitx ens descriu fantàsticament la força del vent i de la pluja. És una composició de música descriptiva. Nosaltres, a classe, també podem fer música descriptiva.
Farem, doncs, de compositors i intèrprets de la nostra pròpia música. No necessitarem partitura.
Només una bona organització d’equip, força compenetració i una mica de concentració i de
memòria. El que teniu escrit a continuació és un exemple de guió per fer la música. Qualsevol
variació feta per vosaltres o proposada pels alumnes serà fantàstica.
Preparem la composició a partir d’una proposta: La meteorologia transforma el paisatge

Per fer-ho, necessitarem:
- Petites percussions (güiro, clave, maraca…)
- Instruments de «La capsa de les coses que fan
sons de nit»
- Panderos (amb pell de cuir, no de plàstic)
- Xilòfons (que tocarem amb les baquetes girades)
- Un o uns quants pals de pluja
- Metal·lòfons amb baquetes suaus
- Un plat suspès o gong
- Tambors o un piano
- Campana, triangle, xiulets…

A partir d’aquest moment podem anar muntant la petita peça musical mentre anem repartint
els instruments. Segons el grau de concentració dels nostres alumnes, podem assajar cada nova
secció que anem incorporant a la peça i després tornem a recollir els instruments per evitar que
els vagin tocant mentre fem les altres seccions. Després, en acabat, ja enllaçarem les diverses
seccions de la peça.

El paisatge es transforma
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Som a casa , s’acaba de
pondre el sol , hi ha una
gran tranquil·litat i de fons
escoltem sons d’animals
nocturns…

Es comença a sentir
el so suau del vent.

A poc a poc se
ntim
les primeres g
otes de
pluja que rep
iquen
a la teulada i
als
vidres.

té,
El vent, mentrestant, es man
i cada cop se sent més for t.

La pluja fa rie
rols d’aigua
a l’entorn de
casa nostra .
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Sons de güiro, maraques, claves, instruments
de «la capsa de les coses que fan sons de nit»
imitant animals que es mouen per la foscor.
Podem fer parelles d’instruments que dialoguin independentment les unes de les altres.
L’efecte serà una mica selvàtic.

Fregant circularment amb les ungles sobre
la pell d’un grup de panderos, aconseguim
un so molt similar al del vent suau. Un nen
fa de líder i els altres intenten seguir el seu
ritme de fregament. Els sons de la nit desapareixen, els animals presagien que s’acosta
alguna cosa…

Les gotes de pluja les podem fer amb xilòfons
que picarem amb la baqueta del revés per
aconseguir un so més lleuger. Podem treure’n
alguna de les làmines amb la finalitat que
ens doni un so exòtic (podem imaginar que la
casa on som està situada en algun país llunyà). Exemples de possibles afinacions: podem
treure els FA i els SI i ens quedarà un pentatònic xinès: DO RE MI SOL LA. Però també
podem provar altres modes de terres llunyanes: MI FA SOL SI DO (Pelog d’Indonèsia), RE
MI FA LA SI (Hirajosi del Japó), MI FA LA SI
DO (Kumoi del Japó)…

Un nen comença fent una melodia lliure
picant molt suau, poc temps després s’hi
afegeix un altre nen i a poc a poc s’hi van
afegint els altres fins a aconseguir una textura de gotes barrejades que ens indica que
ja plou amb força.

Podem començar amb un o alguns pals de
pluja tot creant sons d’aigua. Les gotes de
pluja es fonen amb el so de rierols, que ara
podem fer amb metal·lòfons. Per aconseguir
aquest efecte, podem fer frases que pugin i
baixin pel metal·lòfon (amb la mateixa afinació dels xilòfons) tocant amb baqueta tova
i molt fluix (un so líquid). Quan ja sonin els
metal·lòfons i els pals de pluja amb aquests
sons d’aigua, els xilòfons poden anar desapareixent.

Arriben llamp
s

i trons!

rma !
Se senten sons d’ala

Torna la calma…

Fi

El paisatge es transforma

Podem fer el llamp amb un plat suspès o un
gong. Pensem que aquests dos instruments
poden oferir moltes sonoritats. Així doncs,
deixem que els nens experimentin amb les
baquetes i les diferents maneres de picar
(fort, fluix, amb la baqueta del revés, a diferents llocs del plat, fregant…). Proposeu que
els encarregats de fer el so del llamp descobreixin com a mínim tres tipus de llamps diferents. El tro que segueix el llamp el podem
aconseguir fent redoblar els tambors o amb
un cluster a la zona greu del piano, pitjant el
pedal de ressonància (o amb els dos instruments junts: primer sona el cluster i després
el redoblament de tambors en crescendo i
diminuendo). Hi ha la possibilitat de fer que
un director marqui amb el gest la intensitat i
la durada del redoblament dels tambors.

Enmig de la gran tempesta, mentre van
sonant els instruments d’aigua (pals de pluja
i metal·lòfons) i els llamps i trons ens assoten,
sentim sons que ens avisen de perills. Podem
fer-los amb campanes (com la campana de
test), amb tot tipus de xiulets, amb corns (la
trompa de pot), amb un o uns quants triangles repicant amb força…

Després de la gran tensió, una indicació pot
fer que tots deixin de fer el so de tempesta.
Llavors pot quedar encara la remor dels
rierols (aquest cop fets potser només amb els
metal·lòfons) i sobre aquesta remor podem
tornar a escoltar alguns sons nocturns, com
al principi. Els animals, passada la tempesta,
tornen a moure’s per la foscor.
Qualsevol so proposat pels alumnes (des d’un
dring de cròtal fins a un cop de plat!) pot
tancar la nostra composició.
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Provem el «Paisatge sonor meteorològic» amb la veu
Hi ha cultures arreu del món que mantenen la tradició d’imitar els sons de la natura amb la veu.
Són cultures que viuen en contacte amb la terra, amb els boscos, amb el cel blau i la nit estelada. Una d’aquestes cultures és l’aborigen d’Austràlia. Diuen que a la nit, a l’entorn d’un gran
foc i enmig de les grans planúries, juguen a cantar com els ocells o reprodueixen el so suau del
vent o imiten el soroll d’una serp quan s’arrossega per amagar-se dins el seu cau…
Nosaltres també podem fer el nostres «paisatges sonors meteorològics» prenent com a punt
de partida la nostra veu. Per fer-ho, podem dividir la classe en tres grups. Cada grup té assignat
uns tipus de sons meteorològics. Cada membre del grup escollirà un so d’entre els possibles i
l’imitarà amb la seva veu. Un cop triats i fetes les provatures, cada grup s’atrevirà a barrejarlos, repetir-los, sobreposar-los rítmicament, fer-ne diàlegs, crear-ne textures de disbauxa o
tranquil·litat…, de manera que el resultat sigui una petita composició de sons.
L’educador pot anar de grup en grup, ajudant a encaminar les idees dels nens i fent un petit
esquema que serveixi de partitura per recordar-ne la creació. Un cop enllestida la petita composició cada grup la interpretarà per als companys.
Un darrer pas pot ser proposar a cada nen de triar un instrument dels de la classe que, al seu
parer, pugui reproduir el so que ell feia. Si hi ha sons que ens sembla que no poden ser reproduïts per cap instrument, podem mantenir-los amb la veu. Amb els instruments escollits (barrejats, si escau, amb la veu) podem mirar de tornar a interpretar la nostra petita obra.

I ara… doble salt mortal!
Tot això que hem treballat fins ara ho podem enriquir amb el llenguatge de la pintura: transformem un paisatge pintat segons els sons meteorològics. Per aconseguir-ho ens cal haver assajat prèviament la composició sonora (sigui amb instruments o amb la veu).
Els intèrprets s’han de situar en cercle i al centre se situen un, dos o tres nens que no hi hagin
participat, ni sentit l’assaig musical (algun nen que hagi estat malalt la sessió anterior, o que es
trobava en una altra activitat, o fins i tot algun company d’una altra classe).
A terra hi ha un gran paper o tela d’aproximadament un metre quadrat (paper d’embalar
blanc, per exemple) i pintura líquida amb pinzells.
En primer lloc, el nostre convidat ha de pintar un senzill paisatge amb una sola condició: hi ha
d’aparèixer un camí i un home que hi camina (com passa al quadre d’Emil Nolde que veuran a
l’espectacle).
Quan ja ha creat la imatge se li explica una segona consigna: aquest paisatge l’ha de transformar, amb el pinzell, segons els sons que sentirà. És en aquest moment quan tot el grup inicia la
partitura meteorològica, amb concentració.
El pintor (o pintors) es trobarà rodejat d’una sonoritat que provocarà els seus sentits. La pinzellada serà conduïda pels fets narrats, les sensacions i l’estat psicològic provocat (que és el que en
bona mesura havia trasbalsat Emil Nolde a l’hora de pintar els seus paisatges).
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Annex
Bibliografia de música
Els llibres de R. Murray Schafer són farcits de reflexions i de bones idees per a la creativitat musical i el pensament obert envers la creació. A més, hi ha moltes idees a l’entorn del concepte de
paisatge sonor.
Murray Schafer, R. El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi, 1998. (BA 13313)
Murray Schafer, R. Limpieza de oídos. Buenos Aires: Ricordi, 1982. (BA 13314)
Murray Schafer, R. El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi, 1985. (BA 13315)
Murray Schafer, R. Cuando las palabras cantan. Buenos Aires: Ricordi, 1998. (BA 13316)
Murray Schafer, R. El rinoceronte en el aula. Buenos Aires: Ricordi, 1984. (BA 13317)
Altres llibres per anar més enllà en l’àmbit de la creació, la improvisació o la composició.
Howard, John. Aprendiendo a componer. Madrid: Ediciones Akal, 2000.
Paynter, John. Sonido y estructura. Madrid: Ediciones Akal, 1992.
Paynter, John. Oír, aquí y ahora. Buenos Aires: Ricordi, 1991.
Hemsy de Gainza, Violeta. La improvisación musical. Buenos Aires: Ricordi, 1983.
Aróstegui, José Luis [et al.]. La creatividad en la clase de música: componer y tocar. Barcelona:
Graó, 2007.

Bibliografia d’art
I aquí teniu un grapat de llibres per saber més coses sobre els pintors que hem visitat. Alguns
d’aquests llibres són fàcils de trobar; d’altres, en canvi, els haureu de buscar en biblioteques
d’art:
Clark, Kenneth. El arte del paisaje. Barcelona: Seix Barral, 1971.
Sutton, Peter C. El siglo de oro del paisaje holandés. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1994.
Hagen, Rose-Marie; Hagen, Rainer. Brueghel. La obra completa – pintura. Köln: Taschen, 2000.
Haverkamp-Begemann, Egbert. Hércules Seghers. Amsterdam: Meulenhoff, 1968 (Versió en
castellà).
Pinault, Madeleine. The painter as naturalist. From Dürer to Redouté. París: Flammarion, 1991.
Brücke. El naixement de l’Expressionisme alemany. Barcelona: MNAC, 2005 (Amb traducció al
castellà).
Emil Nolde. Naturaleza y religión. Madrid: Fundación Juan March, 1997.
Emil Nolde. Naturalesa i religió. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 1998.
La abstracción del paisaje. Del Romanticismo nórdico al Expresionismo abstracto. Madrid: Fundación Juan March, 2007.
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Contingut del cd de suport de la guia
c cCD1 «El somni de la capsa», de Claude Debussy
c cCD 2 Cants d’ocells (ordre d’aparició: xoriguer, cucut, pit-roig)
c cCD 3 Fragment de clarinet i violí del «Quartet de la fi dels temps», d’Olvier Messiaen
c cCD 4 Sons nocturns de la natura
c cCD 5 Fragment de «La merla», de Xavier Montsalvatge (versió per a cinc instruments)
c cCD 6 Fragment de «La merla», interpretat pel piano
c cCD 7 Fragment de «La merla» interpretat pel violí (acompanyat amb el piano)
c cCD 8 Fragment de «La merla» interpretat pel violoncel (acompanyat amb el piano)
c cCD 9 Fragment de «La merla» interpretat per la flauta (acompanyada amb el piano)
c cCD 10 Fragment de «La merla» interpretat pel clarinet (acompanyat amb el piano)
c cCD 11 «Andante» de la Suite per a orquestra de cambra núm. 1, d’ Igor Stravinsky
c cCD 12 «Allegro robusto», de Béla Bartók
c cCD 13 «Cantem junts!», d’Albert Gumí
c cCD 14 «Cantem junts!», versió instrumental
c cCD 15 «Syrinx», per a flauta travessera, de Claude Debussy
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La nit

El color a la pintura – El color a la música

Làmina: 1 - Dibuix del flamenc
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La nit

Làmina: 2.a. - Cinc instruments - Violí
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El color a la pintura – El color a la música

La nit

El color a la pintura – El color a la música

Làmina: 2.b. - Cinc instruments - Violoncel
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La nit

Làmina: 2.c - Cinc instruments - Flauta
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El color a la pintura – El color a la música

La nit

El color a la pintura – El color a la música

Làmina: 2.d - Cinc instruments - Clarinet
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La nit

Làmina: 2.e. - Cinc instruments - Piano
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El color a la pintura – El color a la música

La nit

El color a la pintura – El color a la música

Làmina: 3 - Ciuc dibuixos de flamenc
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El sol mostra el paisatge

Làmina: 4 - Vall del riu - Hércules Seghers
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Mirar - escoltar

Arriba la gent

Pintura - Música - Gest

Làmina: 5 - Pieter Bruegel el Vell - Ball de noces (1566)
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Programa de l’espectacle
La nit
• “El somni de la capsa” (del ballet “La capsa de joguines”) de
Claude Debussy
• “Una bugadera greu” (nr 4 de “Pierrot Lunaire”) d’Arnold
Schönberg
• “Litúrgia de cristall” (nr. 1del “Quartet per a la fi dels temps”)
d’Olivier Messiaen
• “La merla” (de “Cinc ocells en llibertat”) de Xavier Montsalvatge

El sol mostra el paisatge
• “Sortida del sol” (de la Suite de Dafnis i Cloe) de Maurice Ravel

Guió i direcció artística:
Albert Gumí i Xavier Erra

• “Andante” (de la Suite per a orquestra nr1) d’Igor Stravinsky

Arriba la gent
• “Quartet” (de l’espectacle de dansa Kolbe Bazar) de Joan Saura i
Xavier Maristany

Actor: Manolo Alcántara
Flauta: Jorge López
Clarinet: Naüm Monterde
Violí: Laia Rius

• “Allegro Robusto” (de 10 peces de “Pels infants”) de Bela Bartok

Violoncel: Eva Gumà

• “Canon” (de 10 peces de “Pels infants”) de Bela Bartok

Piano: Clara Peya

• “Parnas Tanc” (de 44 duos per a violins) de Bela Bartok
• “Bagpipes” (de 44 duos per a violins) de Bela Bartok

Coreografia: Manolo Alcántara

• “Cantem junts!” cançó d’Albert Gumí

Arranjaments musicals: Albert Gumí
Escenografia: Xavier Erra

El paisatge es transforma

Vestuari: Rosa Solé

• “Syrinx” per a flauta de Claude Debussy

Disseny de so: Daniel Cherta

Il·luminació: Joaquín Guirado

• Introducció (de “14 maneres de descriure la pluja”) de Hans Eisle

Construcció de l’escenografia: Josu

• “La tempesta” (de Set Romances op. 127) de Dimitri Shostakovitch

González, Mario Herrero

• “Clar de lluna” (de la “Suite Bergamasque”) de Claude Debussy

Edició del vídeo: Videostudi
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