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Annex	1:	Programació	didàctica	
	 	 	 	 	 	 	 Irene	Fontdevila	

1	

	

UNITAT 1 
SESSIÓ 1 

9	d’octubre	2014	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Els	rellotges	

Cançó:		

Ara	Plou	

Audició:	

L’hivern	

Producció:	

Improvisació	amb	percussió	

corporal	

RESUM	 − Cantar	i	percudir	la	cançó	

(P+R+C)	

− Distingir	les	semicorxeres	

corporalment	

− Prendre	consciència	de	la	

pulsació	

− Cantar	la	cançó	i	observar	

la	partitura	de	la	primera	

part	i	veure	la	

concoordança	entre	negra	

i	pulsació	

	

− Mostrar	el	moviment	

constant/inconstant	de	la	

pluja	corporalment.	

− Dividir	en	dos	grups	per	a	

la	percussió	de	la	pulsació	

i	l’expressió	rítmica	de	la	

melodia.	

− Per	torns,	oralment,	

improvisen	un	fragment	

que	contingui	

semicorxeres	utilitzant	

com	a	recurs,	els	diferents	

timbres	de	percussió	

corporal	amb	o	sense	

nombre	de	pulsacions	

MATERIAL	 − Gràfic	de	les	semicorxeres	 − Fotocòpia	de	la	primera	

part	de	la	cançó	on	

marcaran	la	pulsació	

− CD	i	instruments	de	

percussió	

	

	

	

	



Annex	1:	Programació	didàctica	
	 	 	 	 	 	 	 Irene	Fontdevila	

2	

	

SESSIÓ	2-3	

16	d’octubre	2014-9	de	gener	2015	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Els	rellotges	

Cançó:		

Ara	Plou	

Audició:	

L’hivern	

RESUM	 − Cantar	i	percudir	la	cançó	amb	

polirítmia	per	grups	(P+R)	

− Descobrir	les	notes	de	l’acord	de	Do	

M	

	

− Cantar	la	primera	part	de	la	partitura	

amb	el	nom	de	les	notes	

− Cantar	la	partitura	

	

− Grafisme	de	la	pulsació	en	un	mural	i	

canviar	el	grafisme	en	els	moments	

de	canvis	rítmics	per	mostrar	els	

efectes	sonors	

MATERIAL	 − Escriure	en	un	full	pautat	les	notes-

resum	de	la	cançó	en	posició	d’acord	

i	d’arpegi	

− Fotocòpia	de	la	primera	part	de	la	

cançó	

− CD	i	paper	mural	

SESSIÓ	4	

15	de	gener	2015	

Producció:	

Invenció-composició	d’una	tempesta	

− Inventar	una	composició	que	

faci	referència	a	una	tempesta	

amb	els	instruments	i	expressar	

la	música	inventada	gràficament	

− Partitura	mural	I	instruments	
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UNITAT	2	

SESSIÓ	1	

12	de	febrer	2015	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Endevinalles	

Audició:	

La	merla	negra,	Messiaen	

Producció:	

Improvisació	de	sons	i	moviments/xocs	

simulant	els	ocells	

RESUM	 − Cantar-la		i	resoldre	l’endevinalla.		

− Distingir	l’estructura	AABA.	

− Distingir	el	ritme	corx	punt	semi	

(desplaçaments	i	percussions	fent	ús	

del	valor	rítmic)	

− Escoltar	i	endevinar	els	instruments	i	

l’animal	al	qual	fa	referència	

− Reflexió	sobre	el	tipus	de	ritme-vs.	

pulsació	

− Simular	gestualment	el	vol	de	l’ocell	

− Per	torns,	i	conjuntament,	invenció	

de	moviments	simulant	ocells	

acompanyats	de	la	veu	i	de	xocs		

rítmics	

MATERIAL	 − Gràfic	de	corx.semi	I	d’estructura	 − Àudio		 	
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SESSIÓ	2	

5	de	març	de	2015	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Endevinalles	

Cançó:	

La	merla	negra,	Messiaen	

Producció:	

Invenció-composició	d’un	vol	d’ocells	

RESUM	 − Cantar-la	,	recordar	l’estructura	

− Percudir	un	acompanyament	en	

polirítmia	dreta-esquerra		

− Observar	la	partitura	i	veure	la	

textura	de	melodia	amb	

acompanyament	

− Escoltar	i	registrar	les	

característiques	(de	forma	i	textura,	

pulsació	i	el	que	sorgeixi)	de	l’obra	

− Amb	instruments	de	plaques	

inventar	un	vol	d’ocells	com	el	de	la	

Merla	negra	(observació	de	les	

característiques	acordades)	

MATERIAL	 	 − Àudio,	partitura	I	Paper	per	anotar	

les	característiques	de	l’obra	

	

− Instruments	de	plaques	

 

SESSIÓ	3	

12	de	març	de	2015	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	

El	poder	del	Cant	

Audició:	

Dansa	hongaresa	

RESUM	 − Cantar	la	cançó	

− Distingir	el	canvi	de	caràcter	i	de	mode	en	relació	a	la	

lletra	i	descobrir	l’estructura	de	la	cançó	

− Cantar	l’Escala	Major	i	menor	de	Re	

− En	rotllana,	ballar	i	percudir	el	temps	per	poder	

prendre	consciència	dels	contrastos	dinàmics	i	agògics,	

textura,	instrumentació	i	estructura	de	cada	part,	que	

exemplificarem	

MATERIAL	 − Gràfic	de	l’estructura	I	dels	canvis	Major-menor	 − CD	+	gràfic	de	les	parts	
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SESSIÓ	4	
20	de	març	2015	
	
	

ACTIVITAT	 Cançó:	

El	poder	del	cant,	Don	Lluís	i	la	Balalaika	

Producció:	

Improvisació	oral	sobre	el	mode	Major	I	

menor	

Producció:	

	

RESUM	 − Cantar	la	cançó	i	distingir	el	mode,	

les	parts	i	els	caràcters	

− Cantar	l’escala	de	Re	m		

	

− Improvisar	oralment	acompanyats	al	

piano,	sobre	un	mode	menor	i	un	

mode	major	

− Inventar	amb	instruments	de	

plaques	i	els	5	graus	de	l’escala	M/m	

una	peça	seguint	una	estructura	i	

aplicant	contrastos	dinàmics	i	

agògics	

MATERIAL	 	 	 − Instruments	de	plaques	

− Gravadora	

SESSIÓ	5-DESPRÉS	DE	SETMANA	SANTA-VALORACIÓ	

9	d’abril	del	2015	

ACTIVITAT	 Valoració:	

	

Audició:	

Stockhausen	Klavierstuck	IX	

RESUM	 - Què	va	ser	el	que	vam	fer	les	

últimes	classes?	

- Què	hem	fet	aquest	curs	a	música?	

- De	què	parlàvem?	

- Com	ho	fèiem?	

- Com	sonava?	

	

− Veure	el	vídeo	de	Pollini	i	escoltar	les	característiques	

de	l’obra	pel	que	fa	a	la	dinàmica,	a	l’agògica	a	la	

textura,	silencis	i	contrastos.	

− Dividir	el	grup	i	donar	tasques	per	detectar	en	la	

partitura	tot	el	contingut	de	paraules	noves	d’arrel	

italiana		

MATERIAL	 - Gravació	 -Gravació		I	partitura	
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SESSIÓ	6	(NO	PORTADA	A	TERME)	

16	d’abril	de	2015	

Audició:	

Invenció	

− Escoltar	el	fragment	enregistrat	i	caracteritzar	la	invenció	

	

-	Gravació		

SESSIÓ	7	(NO	CONTEMPLADA	EN	L’ESTUDI)	

23	d’abril	de	2015	

Audició:	

Stockhausen	Klavierstuck	IX	

− Veure	el	vídeo	de	Pollini	i	escoltar	les	característiques	de	

l’obra	pel	que	fa	a	la	dinàmica,	a	l’agògica	a	la	textura,	

silencis	i	contrastos.	

− Dividir	el	grup	i	donar	tasques	per	detectar	en	la	

partitura	tot	el	contingut	de	paraules	noves	d’arrel	

italiana		

-Gravació		I	partitura	
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ACTIVITAT	 Producció:	

Què	feia	Stockhausen?		

	

Improvisació	amb	els	instruments	d’una	obra	seguint		l’estil	d’Stockhausen	i	

que	aglutini	les	característiques	musicals	observades	

Audició:	

Escoltar	la	improvisació	

RESUM	 − Amb	els	instruments	improvisar	una	peça	musical	que	s’assembli	a	

la	peça	d’Stockhausen	(alterni	simultaneitat-sons	aïllats,	

crescendos,	decrescendos	i	accellerandos-ritardandos)	

− Escoltar	la	improvisació	de	la	sessió	anterior	i	

observar	les	característiques	musicals	

MATERIAL	 − Instruments	i	gravació	 − Projector	

	

UNITAT	3	

SESSIÓ	1	(EXPLORACIÓ	CONCEPTES	PREVIS)	

7	de	maig	2015	

ACTIVITAT	 Primera	audició	John	Cage.		http://www.youtube.com/watch?v=Mgs1n7u4fEk	

RESUM	 − Primera	audició	de	l’obra	sense	veure	el	vídeo	

− Després	de	la	primera	audició,	per	escrit,	respondre	a	les	següents	preguntes:		

Què	us	ha	fet	sentir?	

En	què	us	ha	fet	pensar?	

Què	us	ha	semblat?	

Us	ha	agradat?	

Com	era	aquesta	música?	

Quins	instruments	sonaven?	

− Posar	en	comú	les	respostes	i	registrar-les	

− Tornar-la	a	escoltar	per	veure	si	completa	la	llista	de	coses	que	emergeixen	
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− Demanar	el	material	reciclat,	amb	exemples	i	sense	explicar	la	finalitat	

MATERIAL	 − Àudio	de	John	Cage	

− Full	de	registre	

	

SESSIÓ	2	(EXPERIMENTACIÓ-EXEMPLIFICACIÓ	DELS	FENÒMENS)	
14	de	maig	de	2015	
	

ACTIVITAT	 − Segona	audició	John	Cage,	i	visualització	del	vídeo		http://www.youtube.com/watch?v=Mgs1n7u4fEk	
− Contextualització	de	l’obra	Cage-Calder	

RESUM	 − Recuperem	entre	tots,	la	descripció	de	l’obra	de	Cage	

− La	tornem	a	escoltar.	Recuperem	els	conceptes	inicials	dels	fulls	de	registre	

− Mostro	fotografies	de	l’obra	de	Calder,	i	el	vídeo	anterior	

− Observarem	si	realment	hi	ha	relació	entre	la	música	de	Cage	i	els	mòbils	de	Calder	pel	què	fa	al	MOVIMENT, TIMBRE, 
RESSONÀNCIA, ALÇADA, PLANS SONORS, INTENSITAT, DINÀMIQUES.	Anar	donant	exemples	sonors	de	cada	concepte,	

preparar	material	i	instruments	per	mostrar	el	lèxic.	

− Explico	en	què	consistirà	l’activitat	de	les	properes	6	sessions,	i	que	per	tal	de	construïr	el	mòbil	i	poder-lo	interpretar	musicalment,	tothom	

comenci	a	portar	tapes	metàl·liques	de	pots,	o	peces	de	fusta,	suro,	plàstic,	o	pots	de	llaunes	que	siguin	de textures diferents. 	
MATERIAL	 − Àudio	i	vídeo	(projector)	

− Full	de	registre	de	la	sessió	1	

− Material	sobre	Calder	
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SESSIÓ	3	
28	de	maig	2015	
	
ACTIVITAT	 − Construcció	del	mòbil	

− Exploració	del	material	sonor	

− Improvisació	per	al	mòbil	

− Tria	i	valoració	de	les	idees	musicals	

RESUM	 − Parlar	i	utilitzar	del	material	sonor	de	què	disposem	a	la	sessió	i	repassem	les	qualitats	de	cada	objecte	sonor.	

− Improvisem-explorem	en	conjunt,	una	música	instrumental	per	al	mòbil.	

− Mostrem	les	idees.	I	construïm	el	discurs	musical.	Assajem.	I	repassem	verbalment	com	és	cada	fragment	musical,	i	el	conjunt	de	la	

composició,	amb	els	elements	que	la	caracteritzen.	

− Parlem	de	quines	són	les	característiques	de	cadascuna.	Com	és	la	música,	com	ho	hem	aconseguit,	i	quins	sons	ens	agraden	més.	

MATERIAL	 − Material	reciclat	per	a	la	construcció	del	mòbil	

− Objectes	sonors	I	instruments	de	classe	

	

SESSIÓ	4	
18	de	juny	de	2015	
	

ACTIVITAT	 − Interpretació	de		l’obra	en	públic	

− Recull	de	percepcions	

RESUM	 − La	tornem	a	interpretar	a	classe	i	organitzem	un	concert	per	als	altres	grups.	

− Parlem	de	nou	en	grup	sobre	la	música,	quines	característiques	té	i	com	s’emeten	els	sons	

− Entrevistes	per	explorar	amb	quin	discurs	d’han	quedat	
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1	
	

SESSIÓ	1	

09/10/14	

PROGRMACIÓ	
	

	

	

PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Tomás	

	

	

En	el	transcurs	de	la	Sessió	1,	de	la	Unitat	1,	s’observa	que:	

ACTIVITAT	CANÇÓ	

	

Hi	ha	tres	alumnes	nous	al	grup,	dos	dels	quals,	Pol	i	Patrick	no	tenen	adquirit	l’hàbit	de	

l’escolta	 i	 l’afinació.	 D’aquesta	manera,	 en	 el	moment	 de	 les	 cançons,	 l’afinació	 d’en	

Patrick	fluctua	tot	i	tenir	molt	bona	veu,	en	canvi	en	Pol	no	és	capaç	de	projectar	la	veu	

ni	de	mostrar	moviment.	La	Berta	no	té	cap	d’aquestes	dificultats.	

	

Hi	 ha	 dos	 alumnes,	 en	 Bruno	 i	 l’Álvaro	 que	 tendeixen	 a	 aïllar-se	 en	 el	moment	 de	 la	

cançó,	 i	 no	 participen	 activament.	 En	 Tomás	 té	 dificultats	 de	 projecció	 que	 tot	 i	

participar,	es	fatiga	i	es	cansa,	i	deixa	de	cantar.		

ACTIVITAT	 Cançó:	

Els	rellotges	

Cançó:		

Ara	Plou	

Audició:	

L’hivern	

Creació:	

Improvisació	amb	percussió	

corporal	

RESUM	 Cantar	i	

percudir	la	

cançó	(P+R+C)	

	

Distingir	les	

semicorxeres	

corporalment	

	

Prendre	

consciència	de	

la	pulsació	

Cantar	la	cançó	i	

observar	la	partitura	

de	la	primera	part	i	

veure	la	concoordança	

entre	negra	i	pulsació	

	

Mostrar	el	moviment	

constant/inconstant	de	la	

pluja	corporalment.	

	

Dividir	en	dos	grups	per	a	

la	percussió	de	la	pulsació	

i	l’expressió	rítmica	de	la	

melodia.	

Per	torns,	oralment,	

improvisen	un	fragment	que	

contingui	semicorxeres	

utilitzant	com	a	recurs,	els	

diferents	timbres	de	

percussió	corporal	amb	o	

sense	nombre	de	pulsacions	

MATERIAL	 Gràfic	de	les	

semicorxeres	

Fotocòpia	de	la	

primera	part	de	la	

cançó	on	marcaran	la	

pulsació	

CD	i	instruments	de	

percussió	
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Pel	que	fa	la	coordinació	de	nivells	corporals,	en	Pol,	Patrick,	Bruno	tenen	dificultats	en	

els	canvis	de	nivells	i	memòria	dels	gests	per	a	les	percussions.	

	

Gairebé	tots	són	capaços	de	distingir	les	semicorxeres	auditivament,	excepte	en	Bruno	i	

de	vegades,	en	Carlos.	

	

En	el	moment	d’anàlisi	de	 la	partitura	 i	de	 la	comprensió	del	 concepte	“pulsació”	 	en	

Leo,	Tomás,	l’Álvaro,	la	Berta,	la	Julia,	i	en	Pol,	comprenen	el	fenòmen	i	com	s’expressa	

gràficament	i	en	Leo,	la	Berta,	l’Álvaro	i	en	Tomàs	ho	intenten	explicar	als	altres.	No	ho	

acaben	de	comprendre,	en	Patrick,	la	Mencía,	en	Carlos,	en	Bruno	i	la	Sara.	

ACTIVITAT	AUDICIÓ	

	

Corporalment	 la	 caiguda	 de	 la	 pulsació	 és	 regular	 en	 el	 grup,	 excepte	 algunes	

irregularitats	 en	 en	 Patrick,	 en	 Bruno	 i	 de	 vegades,	 la	 Mencía.	 Continuen	 tenint	

problemes	de	coordinació	de	moviments	en	Patrick,	en	Pol	 i	en	Bruno,	sobretot	en	el	

moment	de	la	polirítmia	col·lectiva.	

ACTIVITAT	CREACIÓ	

	

Davant	 la	 premisa	 d’inventar	 durant	 4	 i	 8	 pulsacions	 on	 apareguin	 les	 quatre	

semicorxeres,	 es	 veuen	 dificultats	 d’expressió	 davant	 del	 grup	 de	 Pol,	 Berta,	 Julia	 i	

Álvaro,	que	se	senten	cohibits	i	no	participen,	o	repeteixen	un	mateix	motiu	rítmic.		

	

U1-S1	
Escolta	i	

afinació	

Sentit	de	la	

pulsació	

Coordinació	

corporal	

Comprensió	escrita	

pulsació	

Implicació	

creació	

Ajustament	a	la	premisa	

en	la	creació	

Álvaro	 Incert	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Expert	

Berta	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Novell	

Bruno	 Incert	 Transició	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	

Carlos	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Transició	 Expert	

Julia	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Transició	 Transició	

Leo	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	

Mencía	 Expert	 Transició	 Expert	 Transició	 Transició	 Transició	

Patrick	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	 Transició	 Novell	
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Pol	 Novell	 Novell	 Novell	 Transició	 Novell	 Novell	

Sara	 Expert	 Expert	 Transició	 Transició	 Expert	 Expert	

Tomás	 Transició	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Expert	

	

Tenen	moltes	ganes	de	participar	activament	en	Patrick,	encara	que	fluctua	en	pulsació,	

i	 en	 Leo,	 Tomás,	 Sara,	 Mencía,	 Carlos	 participen	 aproximant-se	 més	 o	 menys	 a	 la	

premisa.	

	

	

SESSIÓ	2	

16/10/14	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Els	rellotges	

Cançó:		

Ara	Plou	

Audició:	

L’hivern	

RESUM	 Cantar	i	percudir	la	cançó	amb	

polirítmia	per	grups	(P+R)	

	

Descobrir	 les	 notes	 de	 l’acord	

de	Do	M	

	

Cantar	 la	 primera	 part	 de	 la	

partitura	 amb	 el	 nom	 de	 les	

notes	

	

Cantar	la	partitura	

	

Grafisme	de	 la	pulsació	en	un	

mural	 i	 canviar	 el	 grafisme	en	

els	moments	de	canvis	rítmics	

per	mostrar	els	efectes	sonors	

MATERIAL	 Escriure	 en	 un	 full	 pautat	 les	

notes-resum	 de	 la	 cançó	 en	

posició	d’acord	i	d’arpegi	

Fotocòpia	 de	 la	 primera	 part	

de	la	cançó	

CD	i	paper	mural	

	

PARTICIPANTS	

	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Tomás	

ACTIVITAT	CANÇÓ	

	

Mostren	irregularitats	en	l’estabilitat	de	la	pulsació	en	polirítmia	col·lectiva	sobretot	en	

Patrick.		

	

A	 l’hora	 de	 trobar	 les	 notes	 de	 l’acord	 de	 Do	M,	 en	 Leo	 i	 en	 Carlos	 són	 els	 qui	 les	

encerten.	No	obstant,	en	Tomás,	 la	Julia	 i	 la	Berta	s’hi	aproximen	molt,	 i	en	Patrick,	 la	

Mencía	i	la	Sara	pretenen	trobar-les.	
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Davant	 la	 partitura	 ampliada	 de	 l’Ara	 Plou,	 en	 Tomás	 i	 l’Álvaro	 són	 qui	 les	 encerten	

totes.	La	Berta	fa	l’aportació	“sumes	o	restes	des	de	la	nota	SoI”.	La	Julia,	la	Mencía,	en	

Leo,	en	Patrick,	la	Sara	i	en	Pol	s’hi	aproximen.	En	Carlos	es	bloqueja	i	no	participa,	i	en	

Bruno	no	comprèn	l’activitat.	

	

ACTIVITAT	D’AUDICIÓ	

	

Tots	 s’impliquen	 molt	 en	 l’activitat	 d’escriptura	 de	 la	 pulsació.	 Els	 costa	 mantenir	 la	

regularitat	 i	 la	 coordinació	 so-traç	 a	 en	 Patrick	 (no	 és	 capaç	 de	 mantenir	 el	 traç	 en	

coordinació	 amb	 la	 pulsació),	 en	 Bruno	 (és	 capaç	 de	mantenir	 la	 regularitat,	 però	 de	

seguida	 la	perd),	 la	Mencía	(també	fluctua).	Els	altres	són	més	o	menys	regulars,	però	

destaca	en	Tomás	en	l’exactitud.		

	

NO	HI	HA	PROU	TEMPS	PER	A	LA	CREACIÓ	
	

	

U1-S2	

Dictat	oral	de	

notes	acord	Do	

M	

Sentit	de	la	pulsació	

en	polirítmia	

col·lectiva	

Partitura	

lectura	de	

notes	

Coordinació	so	

pulsació-traç	

Álvaro	 Incert	 Transició	 Expert	 Transició	

Berta	 Transició	 Transició	 Expert	 Transició	

Bruno	 Novell	 Transició	 Novell	 Novell	

Carlos	 Expert	 Transició	 Novell	 Transició	

Julia	 Transició	 Transició	 Transició	 Transició	

Leo	 Expert	 Transició	 Transició	 Transició	

Mencía	 Transició	 Transició	 Transició	 Transició	

Patrick	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	

Pol	 Novell	 Transició	 Transició	 Novell	

Sara	 Transició	 Transició	 Transició	 Transició	

Tomás	 Transició	 Expert	 Expert	 Expert	

	

	

Observacions	generals	de	les	dues	primeres	sessions:	

	

- En	Patrick	i	en	Pol	són	novells	en	molts	dels	processos	analitzats.	
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- En	 Bruno	 tendeix	 a	 aïllar-se,	 la	 qual	 cosa	 li	 impedeix	 la	 comprensió	 dels	

fenòmens,	i	podríem	concloure	que	el	seu	nivell	segons	quina	activitat	és	incert,	

no	obstant	si	aconseguim	que	participi,	el	seu	grau	d’aproximació	és	novell.	

- La	 Berta,	 en	 Leo,	 en	 Tomás	 ajuden	 i	 aporten	 solucions	 divergents/alternatives	

que	permeten	l’avenç	del	grup,	en	molts	casos	la	seva	aproximació	als	processos	

és	la	d’expert.	

- La	 Julia,	 la	 Mencía,	 en	 Carlos	 i	 la	 Sara,	 tendeixen	 a	 deixar-se	 portar	 per	 les	

solucions	del	grup	dels	experts,	podríem	dir	que	el	seu	nivell	és	generalment	de	

transició.	

- El	 nivell	 d’aproximació	 de	 l’Álvaro	 en	 molts	 aspectes	 és	 expert,	 però	 té	

tendència	a	no	voler-ho	mostrar.	

- No	 hi	 ha	 prou	 temps	 per	 deixar	 fluir	 els	 moments	 de	 reflexió	 conjunta.	 Les	

activitats	haurien	de	ser	més	breus	o	menys	activitats.	

	

SESSIÓ	3	

09/01/15	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Cançó:	

Els	rellotges	

Cançó:		

Ara	Plou	

Audició:	

L’hivern	

RESUM	 Cantar	 i	 percudir	 la	 cançó	

amb	 polirítmia	 per	 grups	

(P+R)	

	

Descobrir	les	notes	de	l’acord	

de	Do	M	

	

Cantar	la	primera	part	de	

la	 partitura	 amb	 el	 nom	

de	les	notes	

	

Cantar	la	partitura	

	

Grafisme	de	 la	 pulsació	 en	 un	mural	 i	

canviar	el	grafisme	en	els	moments	de	

canvis	 rítmics	 per	 mostrar	 els	 efectes	

sonors	

MATERIAL	 Escriure	 en	 un	 full	 pautat	 les	

notes-resum	 de	 la	 cançó	 en	

posició	d’acord	i	d’arpegi	

Fotocòpia	 de	 la	 primera	

part	de	la	cançó	

CD	i	paper	mural	

	

	

PARTICIPANTS	

	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	

L’última	sessió	va	quedar	 incompleta,	 i	després	de	dos	mesos	portant	a	 terme	

exercicis	del	llibre	i	preparant	les	cançons	de	Nadal,	s’ha	tornat	a	replantejar	la	

durada	i	caràcter	de	les	activitats	de	la	intervenció.		
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- Es	 planteja	 una	 sessió	 que	 recull	 la	 informació	 de	 l’última	 intervenció,	 i	

s’assumeixen	els	coneixements	adquirits	durant	aquest	lapse	de	temps	amb	un	

altre	procediment.	

- Comença	una	alumna	nova,	la	Sofia	Bogunyà	

	

ACTIVITAT	DE	CANÇÓ	

	

S’encomana	 d’escriure	 la	 primera	 part	 de	 la	 cançó	 d’Ara	 plou	 en	 Do	Major.	 Aquesta	

activitat	té	un	problema	(no	previst),	 i	és	el	salt	que	comporta	necessitar	el	sol	2,	que	

hauran	de	trobar	d’alguna	manera.		

	

Abans,	oralment,	cantem	la	cançó	amb	el	nom	de	les	notes,	i	amb	exactitud	les	troben	

en	Tomás,	la	Julia,	la	Mencía,	en	Leo.	En	Tomás	resol	el	sol	2	escrivint	un	pentagrama	en	

clau	de	 fa,	 i	 la	Mencía,	 afegeix	un	pentagrama	en	clau	de	 sol,	 a	 sota,	per	 indicar	que	

baixa.	En	Carlos	s’atabala	molt	 i	es	bloqueja,	 i	en	Bruno	no	acaba	de	comprendre	què	

cal	fer.				

	

ACTIVITAT	D’AUDICIÓ	

	

Recuperem	l’audició	de	l’Hivern,	i	escoltem	novament	el	contrast	entre	pulsació	i	ritme,	

i	percudim	corporalment	els	canvis	en	la	textura	musical.	En	Patrick	i	en	Leo	són	els	qui	

més	ajusten	el	gest	a	la	música,	els	altres	s’hi	afegeixen.		

	

U1-S3	
Nom	de	

les	notes	

Escriptura	

moviment	

sonor	

Solució	

per	al	Sol	

2	

Coordinació	

so-moviment	
Estructura	

Efectes	

sonors	

Álvaro	 Transició	 Transició	 Novell	 Expert	 Novell	 Novell	

Berta	 Transició	 Transició	 Transició	 Transició	 Novell	 Transició	

Bruno	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	

Carlos	 Transició	 Transició	 Novell	 Transició	 Novell	 Transició	

Julia	 Expert	 Expert	 Transició	 Transició	 Novell	 Novell	

Leo	 Expert	 Expert	 Transició	 Expert	 Expert	 Transició	

Mencía	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Novell	 Transició	
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Patrick	 Transició	 Transició	 Novell	 Expert	 Expert	 Expert	

Pol	 Transició	 Transició	 Novell	 Novell	 Transició	 Expert	

Sara	 Transició	 Expert	 Transició	 Transició	 Transició	 Expert	

Sofia	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	

Tomás	 Expert	 Expert	 Expert	 Transició	 Transició	 Transició	

	

Faig	notar	“us	en	recordàveu?”	“què	és	i	com	és?”,	“és	un	violí”	diu	en	Patrick,	i	llavors	

parlem	 de	 l’instrument	 solista	 i	 el	 paper	 de	 l’orquestra,	 i	 acabem	 parlant	 del	 tutti,	

dinàmiques,	 i	 estructura	 sonora	 en	 tutti-solista,	 i	 correspondència	 entre	 fenòmens	

musicals	 i	 fenòmens	de	la	tempesta.	Ens	encallem	escoltant	el	fragment	de	la	neu,	on	

els	 instruments	de	corda	percudeixen	amb	l’arc	a	sobre	 les	cordes.	Pregunto	“com	ho	

deuen	 fer?”	 I	 van	 sortint	 idees,	 fins	 que	 trec	 un	 cello	 perquè	 ho	 provin.	 En	 Pol	 i	 en	

Patrick	 són	 els	 primers	 que	 diuen	 “ho	 hem	 estat	 parlant	 i	 tenim	 una	 idea”.	 S’hi	

aproximen,	rasquen,	amb	l’arquet,	verticalment,	 la	corda,	però	decidim	que	no	ho	fan	

així.	La	Sara	pica	amb	la	part	de	fusta,	 i	tampoc.	I	és	llavors	que	encomano	la	feina	de	

buscar	durant	la	setmana	“com	ho	deuen	fer”,	i	la	propera	classe,	la	dedicarem	a	fer	la	

part	de	Creació.	Han	de	portar	els	instruments.	

	

	

SESSIÓ	4	

15/01/15	

PROGRAMACIÓ	

Creació	

Invenció-composició	d’una	tempesta	

Inventar	una	composició	que	faci	referència	a	una	tempesta	amb	els	instruments	i	expressar	la	música	inventada	

gràficament	

Partitura	mural	I	instruments	

	

PARTICIPANTS	

	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	
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- Aquesta	sessió	està	totalment	enfocada	a	la	Creació	d’una	obra	que	tingui	com	a	

motiu	principal	una	tempesta,	com	l’audició	de	l’hivern	de	les	Quatre	estacions	

de	Vivaldi.	

- Tots	porten	els	seus	instruments	a	classe	

	

Tothom	es	mostra	molt	participatiu	i	implicat	i	com	a	resultat,	sorgeix	una	peça	musical	

de	vuit	“parts”	on	intervenen	diferents	idees	musicals.	

	

	

L’evolució	de	la	creació	és	la	següent:	

	

1. En	Pol,	contrabaix,	proposa	començar	la	peça	com	si	comencés	la	pluja	amb	una	

nota,	i	llavors,	la	Julia	diu	que	s’hi	afefgeix	(violoncel),	i	després	continua	tota	la	

classe,	 i	 en	 Pol	 proposa	 fer	 “crescendo”	 (ell	 diu:	 cada	 vegada	 més	 fort)	 i	

“decrescendo”.	

2. Volen	fer	sortir	els	trons,	 I	 la	Sofia,	ho	prova	al	piano,	 i	en	Tomás	proposa	que	

mentre	sonen	els	trons,	picará	a	la	caixa	del	piano.	

3. Els	 guitarristes,	 Carlos,	 Álvaro	 i	 Bruno,	 no	 donen	 cap	 idea,	 i	 jo	 dic,	 	 –i	 les	

guitarres?	Podríeu	fer	els	llamps,	no?	I	en	Bruno,	fa	un	glissando	que	acaba	amb	

un	espetec	de	corda,	llavors,	la	idea	d’en	Carlos	és	que	es	passin	l’espetec	entre	

tots,	un	després	de	l’altre,	i	en	Leo	serà	qui	donarà	l’entrada.	

4. La	 Sara	diu	de	 continuar	 fent	 gotes	 (fa	 pizzicatto,	 però	no	diu	 la	 paraula),	 i	 jo	

introdueixo	la	paraula	accellerando.	

5. La	Julia	vol	fer	un	riu	i	els	pianistes	troben	la	solució	fent	glissando	(no	diuen	la	

paraula).	
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6. També	vol	fer	la	neu,	i	en	Carlos	(guitarrista)	no	hi	està	gaire	d’acord.	En	Patrick	

(violí)	de	seguida	té	una	idea,	que	és	rascar	les	cordes	i	en	Bruno,	fregar	la	caixa	

de	 les	 guitarres.	 En	 Pol	 proposa	 fer	 crescendo	 (sí	 diu	 la	 paraula)	 en	 aquest	

moment	de	la	creació.	

7. No	 saben	 com	acabar	 i	 la	 Julia	 s’imagina	un	 vaixell	 que	entra	 i	 en	Pol,	 amb	el	

contrabaix,	farà	tres	cops	d’arc.	

	

	

U1-S4	
Consciència	de	

“parts”	

Domini	del	

vocabulari	

Nombre	

Proposta	

d’idees	

Correspondència	

idea	musical	

recurs	emprat	

Álvaro	 Incert	 Incert	 Novell	 Incert	

Berta	 Incert	 Incert	 Transició	 Transició	

Bruno	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

Carlos	 Incert	 Incert	 Transició	 Transició	

Julia	 Incert	 Incert	 Expert	 Expert	

Leo	 Incert	 Incert	 Transició	 Incert	

Mencía	 Incert	 Incert	 Novell	 Incert	

Patrick	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

Pol	 Incert	 Transició	 Expert	 Expert	

Sara	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

Sofia	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

Tomás	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

	

Com	a	conclusions:	

1. En	Pol,	la	Julia,	la	Sara,	la	Sofia,	en	Patrick,	i	en	Bruno	mostren	una	bona	i	ràpida	

capacitat	d’imaginació	sonora	i	saben	escollir	el	recurs	sonor	per	representar-lo.	

2. L’Álvaro	continua	 sense	voler	participar	activament	de	 l’activitat	 i	demana	“no	

farem	res	més?”.		
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3. No	 queda	 clar	 si	 s’apropien	 de	 les	 paraules	 introduïdes:	 glissando,	 crescendo,	

decrescendo,	accellerando,	pizzicatto,	corda	fregada,	tutti	i	solista.	

4. El	 resultat	musical	 va	molt	 d’acord	 amb	 una	 pulsació	 que	 apareix	 de	manera	

constant	en	les	parts	del	tutti,	de	la	mateixa	manera	que	a	l’audició	de	Vivaldi.		

5. Si	 hi	 ha	 dissonàncies	 harmòniques	 no	 es	 perceben	 perquè	 estan	 posades	 al	

servei	de	la	intenció	musical.		

6. No	apareix	cap	fragment	amb	un	sentit	melòdic,	són	parts	o	efectes	sonors	que	

representen	una	tempesta.	
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SESSIÓ	1	
12/02/15	

Aquesta	 sessió	 ja	 està	 plantejada	 assumint	 els	 últims	 canvis	 en	 la	 programació,	 que	
volen	donar	més	lloc	a	la	part	de	creació	i	audició.	

	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Cançó:	
Endevinalles	

Audició:	
La	merla	negra,	Messiaen	

Creació:	
Improvisació	de	sons	i	
moviments/xocs	simulant	
els	ocells	

RESUM	 Cantar-la		i	resoldre	
l’endevinalla.		
	
Distingir	l’estructura	AABA.	
	
Distingir	el	ritme	corx	punt	
semi	(desplaçaments	i	
percussions	fent	ús	del	
valor	rítmic)	

Escoltar	i	endevinar	els	
instruments	i	l’animal	al	
qual	fa	referència	
	
Reflexió	sobre	el	tipus	de	
ritme-vs.	pulsació	
	
Simular	gestualment	el	vol	
de	l’ocell	

Per	torns,	conjuntament,	
invenció	de	moviments	
simulant	ocells	
acompanyats	de	la	veu	i	de	
xocs		rítmics	

MATERIAL	 Gràfic	de	corx.semi	I	
d’estructura	

Àudio		 	

	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	

Activitat	de	cançó	
	
	
Tots	 junts	 busquem	 l’estructura	 de	 la	 cançó	 Endevinalles,	 parlant	 de	 les	 “parts”,	 i	 a	
partir	de	la	observació	i	escolta	de	la	melodia,	en	Leo	és	qui	s’adona	que	“es	repeteix”,	i	
la	 Julia	 és	 qui	 agrupa	 els	 conceptes	 dient,	 que	 hi	 ha	 “dos	 parts	 diferents	 que	 es	
repeteixen”.	En	general,	els	costa	veure	que	la	part	final	s’assembla	molt	a	la	primera.		
	
Fem	jocs	d’identificar	si	 la	part	que	sona	és	A	o	B,	 i	en	un	gràfic,	establim	l’estructura	
final,	i	encomano	de	fer	atenció	al	ritme	de	la	part	B.		
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En	 Leo	 és	 qui	més	 aviat	 s’adona	 que	 hi	 ha	 un	 ritme	 irregular	 que	 no	 és	 ni	 negres	 ni	
corxeres.	Ho	fa	picant	i	amb	més	èmfasi	a	la	semicorxera.	Fem	una	ronda	de	polirítmies	
amb	ritme+desplaçament	de	la	pulsació	on	es	posen	de	manifest	algunes	dificultats	per	
part	d’en	Pol,	en	Patrick,	en	Carlos	i	la	Sofia.	Fem	rondes	de	lectura	i	percussió	de	ritmes	
que	combinin	la	corx	amb	punt	i	semicorx	amb	negres	i	corxeres,	i	en	general,	picant	de	
mans,	els	costa	aplicar	el	 ritme	seguit	de	negres	o	corxeres.	La	Sofia	 i	en	Bruno	estan	
molt	distrets,	en	Carlos	s’atabala	molt,	en	Pol	no	sap	gaire	com	percudir	una	seqüència	
rítmica,	en	Patrick	ho	fa	per	imitació,	 i	 la	Julia	és	 la	que	troba	més	ràpid	i	precisa	com	
fer-ho.	 La	 Berta	 troba	 la	 manera	 de	 fer-ho	 i	 s’encarrega	 d’explicar-ho.	 En	 Leo	 s’hi	
aproxima,	i	en	Tomàs	també.	La	Sara	pretén	apropar-s’hi	igual	que	l’Álvaro.	
	

Activitat	d’audició	
	

D’una	manera	molt	precària,	no	funcionen	els	altaveus	correctament,	escoltem	la	Merla	
Negra	 de	Messiaen.	 Tots	 posen	molta	 atenció	 i	 col·laboració	 a	 poder-ho	 escoltar	 bé.	
Presento	 l’activitat	 dient	 que	 es	 fixin	 en	 la	 música.	 Després	 de	 2	 minuts	
aproximadament,	pregunto:	Què	us	ha	 semblat?	 i	en	Pol	diu	“a	mi	m’ha	semblat	una	
flauta”,	en	Patrick	diu	“un	violí”	i	la	Julia	i	en	Leo	diuen	“sí,	també	un	piano”.		

I	 si	hagués	de	ser	un	animal,	en	què	us	ha	 fet	pensar?	La	 Julia	diu	un	“girafa”,	en	Pol	
“una	pantera”	en	Patrick,	“una	serp”,	però	la	Julia	diu	-ah!	Ja	ho	sé,	“un	ocell	piulant”.	
La	 Sofia	 diu	 “un	 rossinyol”,	 i	 la	 Berta	diu	que	 li	 “fa	 por”.	 Els	 explico	 el	 títol:	 La	Merla	
Negra,	 i	en	Leo	diu	que	ell	era	de	 la	classe	de	 les	Merles!	 I	en	Pol	explica	que	a	París,	
vaig	veure	una	bandada	de	merles	en	un	parc,	que	estava	ple.	I	–com	són?	I	en	Pol	diu:	
“negres,	com	corbs”.		

Activitat	de	creació	
	

Improvisació	de	sons	i	moviments	simulant	ocells	

No	modulen	fan	sorolls.		

Introdueixo	el	gest	amb	el	so,	de	volar	ràpid,	 i	 la	Sofia	xiula.	–Vola	sempre	igual?	Com	
les	àligues,	així	 (gest	horitzontal	 constant).	En	Pol	diu	–jo	crec	que	 les	merles	van	així	
(moviment	oscil·lant	 amb	 la	mà)	que	 van	 així,	 com	nervioses.	 –Molt	 esverada,	 diu	 en	
Leo	i	s’aixeca	per	mostrar	el	moviment,	-comença	lenta,	i	després	pfffrrr!	
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-Posem-nos	drets,	però	anem	tots	junts,	eh?	L’Álvaro	salta,	i	–però	amb	les	mans,	com	
ho	 faríem?	 (Álvaro,	Sofia	 i	Patrick	es	distreuen	molt,	 i	 la	Berta	 també).	En	Leo	explica	
que	-va	volant,	menja	 i	 fa	xxxrrrt!	 I	 la	Julia	diu	que	–després	se’n	va	al	seu	niu.	En	Pol	
pregunta	si	hi	ha	algú	que	es	vol	–menjar	la	Merla?	Fem	gests	de	pujar,	baixar,	i	en	Pol	
diu	que	té	uns	petards	que	són	mosques,	que	fan	 igual.	–és	ràpida	o	 lenta	 la	Merla?	I	
tots	diuen	–ràpida!.	

	

	

U2-S1	
Consciència	
de	“parts”	

Domini	rítmic	
del	valor	
corx.	Punt	
semicorxera	

Identificació	
dels	

instruments	

Identificació	
dels	animals	

Expressivitat	
corporal	

Álvaro	 Incert	 Novell	 -	 	 Incert	

Berta	 Incert	 Expert	 Expert	 	 Expert	

Bruno	 Incert	 Incert	 -	 	 Transició	

Carlos	 Incert	 Novell	 -	 	 Transició	

Julia	 Expert	 Expert	 -	 Expert	 Expert	

Leo	 Expert	 Transició	 -	 	 Expert	

Mencía	 Incert	 Transició	 Transició	 	 Expert	

Patrick	 Incert	 Novell	 -	 	 Novell	

Pol	 Incert	 Novell	 Expert	 Expert	 Transició	

Sara	 Incert	 Novell	 -	 	 Transició	

Sofia	 Incert	 Incert	 -	 	 Novell	

Tomás	 Incert	 Transició	 -	 	 Expert	
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SESSIÓ	2		
5/03/15	

- Ha	 faltat	 en	 Patrick	 i	 en	 Tomás	 es	mostra	molt	 poc	 participatiu.	 Diu	 que	 està	
cansat	o	no	es	troba	gaire	bé.		

- No	 consoliden	 el	 valor	 corx	 punt	 semicorxera,	 i	 valdria	 la	 pena	 continuar	
explorant	l’audició	La	merla	negra.	

- Continuo	tenint	problemes	amb	les	audicions	i	recreació	dels	fitxers.	Val	la	pena	
imprimir	 la	primera	part	de	 la	partitura	de	 la	Merla	Negra,	perquè	vegin	millor	
l’escriptura.	

- La	part	de	creació	està	enregistrada	en	vídeo		
- La	part	de	reflexió	conjunta		

PROGRAMACIÓ	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	
Endevinalles	

Cançó:	
La	merla	negra,	Messiaen	

Creació:	
Invenció-composició	d’un	vol	
d’ocells	

RESUM	 Cantar-la	,	recordar	
l’estructura	
	
Percudir	un	
acompanyament	en	
polirítmia	dreta-esquerra		

Observar	la	partitura	i	
veure	la	textura	de	melodia	
amb	acompanyament	
	
Escoltar	i	registrar	les	
característiques	(de	forma	i	
textura,	pulsació	i	el	que	
sorgeixi)	de	l’obra	

Amb	instruments	de	plaques	
inventar	un	vol	d’ocells	com	el	
de	la	Merla	negra	(observació	de	
les	característiques	acordades)	

	
	

	 Àudio,	partitura	I	Paper	per	
anotar	les	característiques	
de	l’obra	
	

Instruments	de	plaques	

	
	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	

Activitat	cançó	
	
Cantem	 la	 cançó	Endevinalles,	 i	 recorda	en	 Leo,	 “que	es	 repetia”,	 cada	 “part”	 (he	de	
recordar	 jo,	 la	 paraula).	 La	 Julia	 és	 qui	 recordava	 “quantes	 vegades	 es	 repetia”.	
Percudeixen	en	polirítmia,	dreta-esquerra,	 la	pulsació	 i	 el	 ritme.	 En	Pol	 és	qui	mostra	
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més	dificultats	de	lateralitat.	Recordem	el	ritme	de	corx	punt	semicorx.	Identifiquen	el	
valor	auditivament	aixecant	el	braç.	Tenen	en	general,	dubtes,	menys	en	Leo.	Demano	
voluntaris	per	escriure	a	la	pissarra,	i	aixeca	la	mà	en	Pol,		i	escriu	seqüències	rítmiques	
dictades,	de	corxeres	i	corx	punt	semicorxera.	Ha	d’indentificar	on	apareix,	 i	té	moltes	
dificultats,	 a	 la	 vegada	 que	 fa	 5,	 aconsegueix	 aproximar-s’hi	 molt.	 Els	 altres,	 també	
mostren	dubtes.	
	
Escric	4	seqüències	rítmiques	que	combinen	negres,	corxeres	i	corx	punt	semicorx.	Han	
d’endevinar	quina	he	percudit.	Continuen	tenint	dubtes.	No	hi	ha	ningú	que	identifiqui	
clarament	les	seqüències.		
	

Activitat	audició	
	
Canviem	d’aula,	anem	a	una	aula	on	hi	he	instal·lat	els	altaveus	i	hi	ha	senyal	wifi,	per	
poder	gaudir	millor	de	l’audició	i	veure	una	partitura	dinàmica,	tot	 i	això,	 l’experiència	
torna	a	ser	precària,	perquè	no	es	veu	bé	la	partitura.		
	
Parlem	de	la	música	i	en	Carlos	diu	que	és	“misteriosa”,	i	la	Mencía	diu	que	“fa	por”,	la	
Berta	diu	que	“és	 la	garsa	que	està	a	dins	del	bosc”,	 i	en	Pol	que	 la	música	 i	 la	merla	
estava	“nerviosa”.	Escoltem	amb	més	atenció	la	textura,	del	piano,	i	 la	flauta	a	l’inici.	I	
mostro	a	la	partitura	les	notes	“agudes”	de	la	flauta.	No	aprofundim	en	aquest	aspecte,	
perquè	es	fa	tard	i	tinc	la	intenció	de	fer	la	creació.	
	

Activitat	de	creació	
	

- Es	distreuen	amb	facilitat	amb	els	instruments	de	percussió	
- Hauríem	de	tenir	l’esquema	de	creació	a	la	pissara,	ajudaria	a	la	comprensió	o	a	

la	integració	dels	aspectes	treballats	anteriorment	
- Són	capaços	de	recordar	les	parts	inventades	al	moment	
- Aprofundeixen	poc,	per	manca	de	temps	i	de	control	del	grup,	acabem	ràpid	la	

creació.	
- La	part	de	reflexió	i	comparació	entre	la	música	de	Messiaen	i	la	composició	

pròpia	sorgeixen	molts	temes	i	la	seva	implicació	és	molt	gran,	sobretot,	en	Pol.		
- Els	conceptes	que	sorgeixen	a	la	part	de	creació:	agut-greu,	fort-fluix,	glissandos,	

moviment	sonor,	silencis	i	pauses,	crescendo=cada	vegada	més	fort,	parts	
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- Els	conceptes	que	sorgeixen	a	la	part	de	reflexió:	parts,	mode,	pulsació,	
repetició,	caràcter,	ràpid,	fort,	metalls	i	fustes,	melodia	acompanyada,	
instrument	solista.	

- En	 Pol	 i	 en	 Leo	 s’apropien	 molt	 ràpid	 del	 vocabulari,	 que	 fa	 referència	
ràpidament	 a	 un	 efecte	 sonor.	 Experimenten	molt	 i	 aporten	 idees:	 en	 Pol,	 la	
Berta,	 en	 Leo	 i	 la	 Julia.	 En	 canvi,	 la	 Sofia	 en	 Bruno,	 l’Álvaro,	 no	 experimenten	
gaire	en	comú,	no	discrepen	de	les	idees	generades.	En	Carlos	discrepa	i	aporta	
respostes	 puntualment,	 i	 la	Mencía	 segueix	 bastant	 el	 criteri	 general.	 La	 Sofia	
s’esforça	 per	 participar	 en	 els	 dos	 àmbits	 però	 té	 dificultats	 d’adequació	 i	
coneixement	del	vocabulari	i	la	tècnica.	

	
Canviem	d’aula	 i	 anem	 a	 l’aula	 de	 percussió,	 on	 cadascú	 es	 posa	 davant	 d’un	 carilló,	
xol·lòfon	o	metal·lòfon.		
	
Pregunto	-com	era	la	música?	I	responen	fent	glissandos,	fins	que	en	Pol	té	una	idea	i	fa	
una	sola	nota.	La	Mencía	proposa	que	–al	final	feia	com	(i	percudeix	tres	vegades	una	
nota)	-i	això	què	vol	dir?	Que	és	molt	“greu”	no?	A	veure,	feu	les	notes	més	greus?	(tots	
toquen	notes	greus	fortes)	–però	el	problema	és,	al	final	eren	notes	fortes	o	fluixes?	–
foortes!	Diu	la	Berta,	que	mostra	una	confusió,	perquè	diu	que	el	seu	carrilló	no	pot	fer	
fort,	i	es	posa	en	evidència	que	tots	tenen	confusió	entre	fort	i	greu,	perquè	pregunto	–
la	Berta	pot	fer	“fort”?	i	la	Julia	diu	–sí!	El	més	greu	que	tinguis!	I	en	Leo	li	ensenya	les	
plaques	greus	dient	–el	més	greu	és	aquest!	Per	treure’ls	d’aquí	demano	-el	més	greu	és	
el	 més	 fort?	 I	 tots	 estan	 d’acord	 a	 dir	 que	 “no”,	 però	 algú	 diu	 “fluix”,	 i	 resumeixo	
l’assumpte	dient	–“fort”	vol	dir	que	piquem	“fort”	i	“fluix”	vol	dir	que	piquem	“fluix”.	La	
Berta	 demana	 –si	 pico	 “fort”,	 què	 fa?	 i	 dic	 –a	 veure,	 prova-ho?	 Ho	 prova	 i	 queda	
satisfeta.		
	
Torno	a	recuperar	la	idea	de	–com	era	la	música	de	la	merla	negra?	–què	passa?	–com	
vam	fer	amb	els	braços?	I	la	Berta	i	la	Julia	de	seguida	mostren	el	moviment	de	la	Merla	
que	havíem	estat	fent	a	la	classe	anterior.	La	Berta	i	en	Pol	ho	mostren	fent	“glissandos”	
i	 la	 Berta	 diu	 que	 “comença	 així”,	mentre	 en	 Pol	 fa	 “glissandos”.	 Tots	 proven	 de	 fer	
glissandos,	i	pregunto	–quanta	estona	volem	que	duri,	això?	–com	acabem?	I	en	Pol	ho	
resol	 fent	 “una	 sola	 nota	 llarga”.	 Introdueixo	 el	 concepte	 de	 “silenci”	 dient	 que	 la	
música	no	era	tota	seguida,	hi	havia	“silencis”?	–no!	-No	hi	havia	pauses?	–no!	-No?	-Sí!	
–i	com	ho	farem	això?	I	la	Berta	toca	una	tecla	ràpida	dient	-així!	i	proven	de	tocar	junts	
acabant	 sobtadament	 fent	 silencis.	 També	 faig	 repàs	 de	 les	 parts	 inventades,	 dient	 –
hem	dit	que	començàvem	fent	així,	que	passàveu,	és	glissando,	després	dels	glissandos,	
en	Pol,	després	junts,	fent	pa	pa	pa,	i	silencis,	i	després,	Julia,	què	dius	que	vols	fer?	–
així!	(i	fa	glissando),	i	després,	la	Julia	diu	–i	que	li	persegueix,	–i	com?	–així!	I	fan	notes	
alternades,	 i	 primer	 comencen	 els	 metal·lòfons,	 I	 després	 s’afegeixen	 els	 de	 fusta,	 I	
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quan	parem?	I	la	Berta,	assenyalant	en	Pol	diu	–quan	ell	fagi	l’últim,	–a	veure,	com?	i	en	
Pol	acaba	picant	una	sola	placa.		
	
Fem	un	repàs	de	les	parts,	fins	que	a	la	persecució	dic	–jo	ho	començaria	més	fluix,	i	la	
Julia,	diu	–i	cada	vegada	més	fort.	
	
Tornem	a	canviar	d’aula,	i	recollim	fent	una	comparació	les	idees	sobre	la	nostra	música	
inventada	i	la	Merla	Negra	de	Messiaen.		
	
-	Com	era	la	música	de	l’obra	de	Messiaen,	que	era	el	compositor…	-ara	els	compositors	
som	tots	nosaltres,	diu	la	Sofia,	ja	però	la	música	de	la	Merla	Negra	com	era?	I	la	Julia	
amb	la	veu	i	gest	fa	trrrt-trrt,	 i	això	com	ho	diríem?	–nerviosa,	diu	en	Leo,	i	com	més?	
Misteriosa,	continua	en	Leo,	-curiosa	diu	la	Sofia,	-menor,	diu	en	Carlos,	bueno,	això	ho	
haurem	de	mirar,	ho	poso	amb	un	interrogant.	I	tenia	parts?	La	julia	diu	–sí,	que	tenia	
parts!	–la	nostra	tenia	parts,	però	la	de	la	Merla	Negra,	tenia	parts	com	les	de	la	cançó?	
–no	es	repeteix,	diu	en	Pol,	 	 i	no	té	parts,	 i	–com	més	era?	Per	exemple,	si	parlem	de	
pulsació,	era	sempre	igual?	–no!	En	Leo	diu,	era	com	aquella	nota	que…	que	va	amb	un	
puntet,	 i	això	vol	dir	que	 la	pulsació	era	regular	o	 irregular	que	és	que	va	canviant?	–
irregular!	Hi	havia	quants	instruments?	–dos,	i	hi	havia	una	melodia,	qui	feia	la	melodia?	
–la	flauta,	i	el	piano	diu	en	Pol,	però	bueno,	més	era	la	flauta.		
	
-i	 la	nostra?	També	es	deia	 la	Merla	Negra?	–no!	Diu	 la	 Sofia,	perquè	 llavors	haurem	
copiat	el	nom	i	no	pot	ser…	ha	de	ser	la	Merla	grisa…	no	es	posen	d’acord,	i	deixem	La	
Merla	Negra	i	ja	pensarem	el	títol.	–la	nostra	era…	una	obra	inventada,	diu	la	Sofia,	i	en	
Pol	 i	en	Leo	diuen	–amb	parts!	Però	escolteu	una	cosa,	 la	Merla	Negra	d’en	Messiaen	
també	és	inventada,	no?	Perquè	el	compositor	és	Messiaen,	i	ara	aquí	posa…	la	nostra	
classe,	diu	la	Julia.		
	
–sí	que	té	parts,	no?	–es	repeteixen?	–no!	Quantes	parts	té?	–cinc,	diu	la	Julia.	Hi	havia	
melodia	 acompanyada?	 –no	 anava	 acompanyada,	 tothom	 participava,	 no	 hi	 havia	 un	
instrument	 solista…	 -sí!	Els	de	metall,	diu	en	Pol,	 -els	de	metall	 feien	de	 solistes?	–sí!	
Com	 més	 era?	 –Major!	 Era	 major?	 Sí?	 Posarem	 un	 interrogant	 perquè	 ens	 ho	 hem	
d’escoltar	bé,	això.	Com	era	la	pulsació?	Era	sempre	igual?	–no!	Diu	en	Pol,	era	diferent,	
-era	irregular,	no?	–era	nerviosa	la	nostra	o	no?	–què	va,	diu	en	Carlos.	En	Pol	diu	–era	
regular,	 perquè	 tranquil·la	 no,	 i	 nerviosa,	 tampoc.	 En	 Leo	 diu	 –irregular	 perquè…	 i	 la	
Mencía	diu	–mig	mig?	
-feia	por?	–despistada?	Diu	la	Sofia,	-no,	no,	diuen	tots,	en	Pol	diu	–alertada,	alertada?	
Què	vols	dir	amb	això?	–que	estava	alerta,	la	Merla	Alerta.		
	
–anem	a	veure	com	eren	les	parts,	la	primera	part	què	fèiem?	–era	nerviosa,	no?	Com	
ho	 fèieu,	 com	 es	 deia,	 era	 això?	 –flotando!	 –glissando!	 Com	 era	 la	 segona	 part?	 –
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tranquil·la,	i	què	fèieu?	–un	do,	diu	en	Leo,	-i	la	tercera?	–picàvem	tots,	diu	en	Pol,	-era	
nerviosa.	–i	 la	quarta?	–era	tranquil·la,	 i	els	metalls	 feien	de	solistes.	–i	 la	persecució?	
On	la	tenim?	(repassem	les	parts,	ens	hem	deixat	una	part	I	en	total,	són	6	parts)	–com	
ho	fèiem?	–ràpid	I	fort,	diu	en	Pol.	–I	la	sisena	part?	–fèiem	el	fa,	diu	en	Pol,	-no,	era	un	
do,	diu	en	Leo.	
	
-Avui	ha	estat	molt	xulíssim,	diu	en	Leo.	
	
	
	
	
	 	

U2-S2	
Domini	del	
vocabulari	

Experimentació	
Nombre	

Proposta	d’idees	

Correspondència	
idea	musical	
recurs	emprat	

Álvaro	 Incert	 Novell	 Novell	 Incert	

Berta	 Novell	 Expert	 Expert	 Transició	

Bruno	 Incert	 Novell	 Novell	 Novell	

Carlos	 Incert	 Transició	 Transició	 Transició	

Julia	 Transició	 Expert	 Expert	 Expert	

Leo	 Expert	 Expert	 Expert	 Incert	

Mencía	 Incert	 Transició	 Transició	 Incert	

Pol	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	

Sara	 Incert	 Incert	 Transició	 Expert	

Sofia	 Novell	 Novell	 Novell	 Novell	

Tomás	 Incert	 Incert	 Incert	 Incert	
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SESSIÓ	3	
12/03/15	

PROGRAMACIÓ	

	

ACTIVITAT	 Cançó:	
El	poder	del	Cant	

Audició:	
Dansa	hongaresa	

RESUM	 Cantar	la	cançó	
	
Distingir	el	canvi	de	caràcter	i	de	
mode	en	relació	a	la	lletra	i	descobrir	
l’estructura	de	la	cançó	
	
Cantar	l’Escala	Major	i	menor	de	Re	

En	rotllana,	ballar	i	percudir	el	temps	
per	poder	prendre	consciència	dels	
contrastos	dinàmics	i	agògics,	textura,	
instrumentació	i	estructura	de	cada	
part,	que	exemplificarem	

MATERIAL	 Gràfic	de	l’estructura	I	dels	canvis	
Major-menor	

CD	+	gràfic	de	les	parts	

	
	
	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	
	

- Aquesta	sessió	no	és	enregistrada,	i	per	completar	aspectes	de	grafia	del	llibre,	
no	hem	tingut	temps	de	fer	la	part	de	creació	

- En	aquesta	sessió	es	veu	que	hi	ha	hagut	una	aproximació	general	a	l’expertesa	
del	concepte	“parts”	 i	“estructura	musical”,	respecte	 la	sessió	anterior,	perquè	
en	general,	 van	més	 ràpid	a	distingir	 les	 frases	musicals,	 i	 no	 s’equivoquen	en	
l’adjudicació	de	noms	per	a	les	parts,	i	en	observar	les	repeticions.	

- També	es	dóna	una	aproximació	molt	sòlida	general	a	l’expertesa	del	concepte	
“major	 i	menor”	perquè	són	capaços	de	veure	 la	relació	entre	“lletra,	música	 i	
estat	d’ànim”		i	els	serveix	d’eina	d’identificació	auditiva.	

- Es	posa	en	evidència	la	manca	de	concreció	pel	que	fa	a	la	“instrumentació”,	en	
la	qual,	són	tots,	novells.	

- Tampoc	 es	 mostra	 gaire	 la	 facultat	 de	 percebre	 el	 “concepte	 de	 pulsació”,	 i	
encara	 menys	 l’apropiació	 dels	 mots	 “crescendo,	 decrescendo,	 accellerando”,	
que	tot	i	haver	sorgit	anteriorment,	cap	alumne	hi	fa	referència.	Un	parell	o	tres	
d’alumnes		perceben	el	canvi	en	la	pulsació	en	termes	de	“ràpid	a	lent”,	però	no	
és	general.	
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- En	general,	sorpèn	que	molt	sensibles	al	concepte	de	“tutti”	havent-se	apropiat	
també,	de	la	paraula	en	italià.	

ACTIVITAT	CANÇÓ:	
	
Cantem	la	cançó	d’El	poder	del	cant,	que	els	agrada	molt	i	a	la	pregunta	“és	major	o	és	
menor?”	 (ells,	 des	 de	 principi	 de	 curs,	 ja	 han	 treballat	 la	 diferència	 de	 modes)	 de	
seguida	la	Julia	s’adona	del	canvi	de	Major-menor	a	dins	de	la	cançó.	Parlem	de	la	lletra,	
i	del	canvi	de	mode	que	comporta	un	canvi	d’estat	d’ànim.	Convenim	que	hi	ha	estats	
d’ànim	que	s’adequen	a	cada	mode.	Utilitzarem	el	mode	major	per	expressar	alegria,	
felicitat,	i	el	menor,	per	expressar	tristesa,	por,	l’estar	enfadat.	Connecten	molt	bé	amb	
les	reflexions,	sobretot,	en	Patrick.	
	
Repassem	les	parts	de	la	cançó,	i	la	comparem	amb	les	Endevinalles,	adjudicant	AABA,	i	
definint	que	la	part	B	és	la	part	en	mode	menor	i	la	part	A	es	repeteix.	Aquí	es	nota	el	
canvi	general	en	la	rapidesa	a	l’hora	d’identificar	les	frases	musicals,	 i	de	veure	quines	
es	 repeteixen	 i	 quantes	 vegades.	 Destaca	 en	 Leo,	 però,	 en	 general,	 percebo	 que	 ho	
entenen	prou	bé.	
	

	ACTIVITAT	AUDICIÓ:	
	

Escoltem	 la	 Dansa	 Hongaresa	 núm.	 3	 de	 Johannes	 Brahms.	 Els	 demano	 que	 escoltin	
“com	és	la	música:	els	instruments,	parts,	mode,	pulsació,	matisos,	si	hi	ha	part	solista	i	
quins	acompanyaments”.	

Sobre	els	instruments,	a	la	part	A	identifiquen	la	flauta,	de	seguida	distingeixen	el	canvi	
de	 caràcter	 i	 de	mode	de	 la	 part	 B,	 i	 la	 tornem	a	 escoltar	 conjuntament,	 anotant	 les	
parts,	 i	 les	característiques	de	cada	part.	No	distingeixen	 les	 famílies	d’instruments	de	
vent,	per	als	de	fusta,	 identifiquen	la	“flauta”,	però	els	de	metall,	queden	molt	difusos	
per	ells.	Sí	que	distingeixen	el	mode,	i	el	canvi	de	pulsació,	“accellerando”,	de	la	part	B	
de	la	segona	vegada	que	apareix,	que	a	més	hi	ha	un	“crescendo”,	que	la	Julia	diu	que	
“és	 cada	 vegada	 més	 fort”,	 per	 contrast,	 faig	 notar	 que	 a	 la	 B	 final	 hi	 ha	 un	
“decrescendo”.		Sí	que	noten	la	part	del	“tutti”	de	la	C,	i	de	seguida	ho	identifiquen.	

U1-S1	
Identificació	
de	les	parts	

Identificació	
del	mode	

Identificació	
caràcter	

Identificació	
instrumentació	

Vocabulari	
agògica	i	
dinàmica	

Álvaro	 	 	 	 	 	
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Berta	 	 	 	 	 	

Bruno	 	 	 	 	 	

Carlos	 	 	 	 	 	

Julia	 	 Expert	 	 	 Transició	

Leo	 Expert	 	 	 	 	

Mencía	 	 	 	 	 	

Patrick	 	 	 Expert	 	 	

Pol	 	 	 	 	 	

Sara	 	 	 	 	 	

Tomás	 	 	 	 	 	
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SESSIÓ	4	
20/03/15	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Cançó:	
El	poder	del	cant,	Don	
Lluís	i	la	Balalaika	

Creació:	
Improvisació	oral	sobre	el	
mode	Major	I	menor	

Creació:	
	

RESUM	 Cantar	la	cançó	i	
distingir	el	mode,	les	
parts	i	els	caràcters	
	
Cantar	l’escala	de	Re	m		

	

Improvisar	oralment	
acompanyats	al	piano,	
sobre	un	mode	menor	i	
un	mode	major	

Inventar	amb	
instruments	de	plaques	i	
els	5	graus	de	l’escala	
M/m	una	peça	seguint	
una	estructura	i	aplicant	
contrastos	dinàmics	i	
agògics	

MATERIAL	 	 	 Instruments	de	plaques	
Gravadora	

	

PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	
	

- Aquesta	 sessió	 està	 gairebé	dedicada	 a	 la	 totalitat	 a	 la	 creació,	 pendent	 de	 la	
sessió	anterior.	Sessió	enregistrada.	

- L’Álvaro	es	mostra	molt	més	participatiu	que	en	sessions	anteriors.		
- En	Pol	 i	 en	 Leo	 són	 capaços	d’identificar	 la	 repetició	de	parts,	 i	 en	Patrick	 i	 la	

Julia,	el	mode.	
- En	general,	 discerneixen	auditivament	el	mode	major-menor,	però	es	 veu	una	

confusió	 (Sofía,	 Berta	 i	 Mencía)	 entre	 caràcter-mode,	 en	 el	 moment	 de	 la	
improvisació	oral.	

- En	canvi,	en	Patrick	mostra	discrepàncies	en	les	idees	generals,	sobre	el	caràcter	
i	 els	 recursos	musicals,	 ampliant	 el	 concepte	 “misteriós”,	 també	 en	 els	 aguts,	
situant-se	bé	en	el	mode.	També	afina	el	concepte	“estar	trist”	amb	un	grau	més	
“estar	a	punt	de	plorar”.	

- En	 l’activitat	 de	 creació	 es	 veu	 la	 confusió	 dels	 conceptes	 en	 italià,	 certes	
confusions	entre	dinàmica	i	agògica,	i	costa	que	sorgeixin	idees	per	començar	i	
acabar.		

- No	 tenen	 dificultats	 d’organitzar-se	 per	 grups	 i	 en	 el	 grup	 general.	 En	 Leo,	 la	
Julia,	 la	 Berta,	 i	 en	 Pol	 es	 mostren	 com	 a	 rols	 de	 directors.	 La	 Mencía	 fixa	
ràpidament	la	idea	del	seu	grup,	i	està	molt	atenta	a	les	entrades.	En	Patrick	i	en	
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Bruno	són	molt	poc	col·laboratius,	i	la	Berta	demostra	certes	dificultats	a	l’hora	
de	 descriure	 l’acció	 que	 desenvolupa	 en	 termes	 musicals.	 No	 s’expressa	
verbalment,	en	Bruno,	però	tampoc	és	capaç	de	fixar	la	idea	musical.	

- S’observa	que	obliden	el	caràcter	misteriós	a	l’hora	de	tocar,	només	s’adverteix	
una	 certa	 voluntat	 en	 la	 idea	 de	 la	 Julia	 i	 la	 Berta,	 per	 les	 expressions	 facials,	
igual	que	en	Pol	 i	 la	Sofia,	 i	 l’ús	de	 la	dinàmica	 i	agògica,	 també	d’aquests	dos	
grups.		

- Associen:	ratpenats,	secrets,	casa	i	música	al	caràcter	misteriós,	i	llavors,	la	Julia	
diu	“els	animadors”	i	l’Álvaro	i	en	Tomás	remeten	a	“Harry	Potter”.	

	

ACTIVITAT	CANÇÓ:	
	

Cantem	i	recordem	la	cançó	el	Poder	del	cant,	i	 la	Julia	diu	que	“és	major	i	menor”	i	–
quantes	parts	tenia?	L’Álvaro	respon	sense	reflexionar	gaire	“5	parts”.	En	Leo	diu	“3	o	
4”.	Mentre	torno	a	tocar,	en	Patrick,	la	Berta	i	l’Álvaro	compten	amb	els	dits	les	parts.	A	
en	Patrick	l’hi	surt	4	parts,	i	dic,	però,	hi	ha	una	part,	que	què	li	passa?	En	Pol	diu	“que	
es	repeteix”.	La	que	es	repeteix	és	la	Major	o	la	menor?	Patrick	respon	“menor”.	La	Julia	
diu	 la	A	 i	en	Leo	 intervé	dient	que	“les	dues	primeres	parts	són	 iguals”	 i	afegeixo:	 i	 la	
última,	també,	però	ell	no	n’està	del	tot	convençut.	La	Julia	diu	“és	A	prima”,	però	dic	–
no,	no,	és	A	normal.		

En	Pol	diu	que	“hi	ha	una	altra	cançó	menor…	la	de	l’altre	idioma…	(en	Patrick	comença	
a	cantar	3	i	3)	però	en	Pol	vol	dir	Aliki	mini	salem”.	La	comencem	a	cantar	i	la	Berta	diu:	
és	menor!.	I	en	Patrick	diu	“La	vida	de	les	galeres”,	dic:	però	és	menor?	La	cantem,	i	–
què	 li	 passa?	 En	 Patrick	 diu:	 “parla	 d’una	 cosa	menor,	 passa	 una	 cosa	 trista,	 però	 la	
música	és	major”.	La	Berta	preocupada,	diu:	quina	és	la	cosa	trista?	L’hi	expliquem,	i	dic	
–quan	estem	tristos	o	enfadats	ens	va	molt	bé	el	mode	menor.		

Cantem	la	Balalaika,	i	La	vida	de	les	galeres,	proposo	cantar-la	en	mode	menor.	I	quan	
acabem,	la	Berta	diu:	“és	més	lenta!”	fent	un	gest	d’abaixar	la	mà,	i	després	la	cantem	
en	diferents	estats	d’ànim:	enfadats,	a	punt	de	plorar	(Patrick	és	qui	va	més	enllà	de	la	
descripció	de	trist	dient	“quan	tens	ganes	de	plorar”,	misteriosa),	preocupuada	(ho	diu	
la	Sofia).	

Cantem	 l’escala	 menor	 i	 procedim	 a	 reproduir	 motius	 menors.	 Identifiquen	 l’estat	
d’ànim,	però	 s’observa	una	 confusió	entre	mode	 i	 estat	d’ànim.	 La	Berta,	 la	 Sofia	 i	 la	
Mencía	mostren	la	confusió	quan	dic..	com	vols	el	caràcter?	Diuen	major	o	menor.	–no,	
dic,	el	caràcter	vol	dir	l’estat	d’ànim.	Quin	estat	d’ànim	vols?	–trist.		
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Després	d’alguns	motius	dic	–com	era,	aquest?	Era	misteriós?	I	en	Pol	diu	-no!	Misteriós	
hauria	 de	 ser	més	 tenebrós.	 Toco	 als	 greus	 i	 la	 Berta	 i	 en	 Pol	 de	 seguida	 diuen	 -Sí!	
Perquè	si	ho	faig	aquí	(als	aguts)	és	tenebrós?	Diuen	–No!	Però	en	Patrick	discrepa	i	diu	
–sí!	 Els	 aguts	 fan	por.	 En	Tomàs	 també	hi	 està	d’acord.	–com	 ratpenats,	diu	en	Pol,	 i	
quan	toco	als	greus,	diu	–això	seria	més	de	Harry	Potter.	

	

ACTIVITAT	CREACIÓ:	
	

Ens	 traslladem	a	 la	 Sala	 d’Orff,	 on	 exposem	 “com	 volem	que	 sigui	 la	 composició”.	 Jo	
dono	peu	als	conceptes,	i	junts	decideixen:	mode:	menor,	caràcter:	misteriós,	pulsació:	
regular	x	votació,	nombre	de	parts:	?	(en	Pol	diu	“ja	ho	veurem”)	hi	haurà	parts	solistes	i	
de	“tutti”.		

Convenim	 que	 per	 grups,	 pensaran	 alguna	 “idea	 musical	 misteriosa”.	 Per	 grups	 van	
exposant	les	seves	idees:		

Pol	i	Sofia:	toquen	de	re	a	re	repetint	cada	nota	i	al	final,	notes	alternades	ràpides.	

Berta	i	Julia:	toquen	la	nota	la,	amb	notes	alternades	ràpides,	amb	matís	de	crescendo	i	
decrescendo.	

Bruno	i	Carlos:	no	s’han	posat	d’acord	a	l’hora	d’executar-ho.	al	principi,	en	Bruno	té	un	
motiu	melòdic,	 però	 quan	 l’hi	 faig	 repetir	 fa	 una	 altra	 cosa.	 Pregunto	 “quines	 notes	
són?”	 I	 en	 Carlos	 respon	 per	 ell	 “és	 que	 les	 té	 desordenades”.	 Al	 final,	 acaben	
reproduint	 la	 idea	 d’en	 Pol	 i	 la	 Sofia,	 amb	 el	 matís	 d’accellerando	 a	 part	 de	 notes	
ràpides	 al	 final.	 En	 aquest	 moment	 en	 Leo	 diu:	 -jo	 no	 veig	 que	 això	 sigui	 misteriós.	
Pregunto	“què	li	ha	passat	a	la	pulsació?”	i	la	Julia	diu	que	cada	vegada	va	“més	ràpid”,	
però	 “com	 ho	 dèiem?”	 busquen	 la	 paraula	 i	 els	 surt	 “tutti”	 (Patrick),	 i	 la	 Berta	 diu	
“forte”,	i	en	Pol	“crescendo”.	Acabo	dient	“accellerando”	i	la	Julia	diu	–ai!	És	veritat!	

Leo,	Tomàs	i	Mencía:	no	s’han	organitzat,	tampoc	Álvaro	i	Patrick	(no	té	baquetes,	els	hi	
he	tret	perquè	no	parava…	I	els	dono	temps	fins	que	en	Patrick	té	una	idea	i	toca	la	si	do	
si	 la	 la,	 dient-me,	 que	 és	 –el	 final	 del	 3	 i	 3.	 llavors	 en	 Pol	 diu	 –a	mi	 no	 em	 sembla	
misteriós.	El	grup	d’en	Leo,	Tomàs	i	Mencía	toquen	la	do	re	mi	do	re	mi.		

Falta	organitzar	com	articulem	els	grups.	Volen	començar	Sofia	i	Pol	però	els	indico	que	
si	comencen	la	Berta	i	la	Julia,	és	–més	misteriós,	perquè	fan	crescendo	i	decrescendo.	
En	 Leo	 hi	 està	 d’acord,	 i	 la	 Julia	 diu	 que	 ho	 podríem	 fer	 en	 “tutti”,	 i	 en	 Leo	 proposa	
“anar-nos	 afegint”.	 Els	 sembla	 bé	 la	 idea	 però	 no	 saben	 com	 fer-ho.	 Proposo	 que	
s’afegeixin	per	grups,	i	l’Álvaro	està	preocupat	per	saber	“quines	notes	són”,	i	la	Julia	diu	
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–aquesta	tot	el	rato,	i	jo	dic,	-és	la	nota	“la”.	Faig	notar	que	tots	volen	fer	“crescendo	i	
decrescendo”.	 L’Álvaro	 diu	 que	 així	 han	 de	 començar	 per	 la	 “més	 petita”.	 Hi	 ha	 una	
confusió	entre	agut-greu	i	fort-fluix.	

També	discutim	com	acabar	aquest	tutti	inicial,	i	la	Julia	i	la	Berta	proposen	acabar	amb	
uns	cops	sobre	una	nota.	La	Julia	diu	–han	de	fer-ho	més	fluix,	sinó	no	s’escolta	el	La.		

Llavors,	 van	 entrant	 les	 parts	 solistes,	 però	 en	 Pol	 diu	 –a	mi	 no	m’acaba	 de	 semblar	
misteriós.	Proposo	deixar	l’obstinat	de	la	Berta	i	la	Julia	mentre	els	solistes	toquen.	No	
tenen	gaire	clar	les	entrades,	els	he	d’ajudar	a	entrar	un	cop	el	grup	anterior	ha	acabat	
el	seu	motiu.		

Escrivim	a	la	pissarra	els	motius	melòdics	que	han	anat	sorgint.		

Tornem	a	discutir	com	acabar	la	peça	i	la	Berta,	tocant,	diu	–així,	i	així,	però	la	seva	idea	
no	prospera.	Després	diu	–de	fort	a	fluix!	I	jo	dic	–decrescendo!	I	la	Berta	diu	–quan	fem	
així,	ells	fan	així,	i	mostra	un	“decrescendo”.	–Acabem	amb	la	mateixa	nota,	diu	la	Julia.	

Amb	un	parell	d’interpretacions,	es	fixen	les	idees	i	els	torns	d’intervenció.		

Busquem	un	títol,	i	no	el	concretem	però:	

Julia:	els	animadors	

Berta:	la	música	misteriosa	

Bruno:	la	música	misteriosa	(després	d’haver	sentit	la	Berta)	

Carlos:	diu	que	no	ho	sap	

Álvaro:	Harry	Potter	

Pol:	la	casa	de	les	sorpreses	(i	en	Leo	diu	–alah!	No	és	misteriós,	això!)	

Mencía:	el	secret	de	la	música	

Tomàs:	la	música	Potter	

Leo:	els	ratpenats	misteriosos	

Sofia:	-jo	encara	no	ho	he	dit!	Doncs,	mistery	music.	

	

U2-S4	
Identificac
ió	de	les	
parts	

Identificac
ió	del	
mode	

Identifica
ció	

caràcter	

Vocabular
i	agògica	i	
dinàmica	

Concoord
ança	
entre	
recurs	

Concoord
ança	títol-
intenció	

Concoord
ança	títol-
resultat	
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musical	i	
intenció	

Álvaro	 Transició	 	 	 	 Novell	 Transició	 	

Berta	 	 Novell	 Novell	 Novell	 Expert	 Expert	 	

Bruno	 	 	 	 	 Novell	 Novell	 	

Carlos	 	 	 	 	 Novell	 Novell	 	

Julia	 Transició	 Expert	 	 Transició	 Expert	 Novell	 Transició	

Leo	 Expert	 	 	 Transició	 	 Expert	 	

Mencía	 	 	 Novell	 	 	 Expert	 	

Patrick	 Transició	 Expert	 Expert	 	 Transició	 	 	

Pol	 Expert	 	 Expert	 	 Transició	 Expert	 	

Tomás	 	 	 	 	 	 Transició	 	

Sofia	 	 	 Novell	 	 Transició	 Novell	 	
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SESSIÓ	5		
9/04/15	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Valoració:	
	

RESUM	 - Què	va	ser	el	que	vam	fer	les	últimes	classes?	
- Què	hem	fet	aquest	curs	a	música?	
- De	què	parlàvem?	
- Com	ho	fèiem?	
- Com	sonava?	

	
MATERIAL	 - Gravació	
	

PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	
	
	

1. Després	d’una	reunió	plantegem	la	necessitat	de	recollir	la	“veu	dels	nens”	i	es	
planteja	una	sessió	que	reculli	les	percepcions	sobre	l’aprenentatge	musical.		

2. Els	 preguntarem	què	 va	 ser	 el	 que	 vam	 fer	 les	 últimes	 clases?	Què	hem	 fet	 a	
música	aquest	curs?	De	què	parlàvem?	Com	ho	fèiem?	Com	sonava?	

3. Els	conceptes	o	idees	que	emergeixen:	
	

- Hem	après	a	cantar	i	cançons	
- La	clau	de	fa,	la	clau	de	do	
- L’escala	de	re	menor	
- Hem	anat	a	la	sala	d’instruments	
- Hem	après	a	tocar	els	instruments	
- Els	xil·lòfons	
- Major	i	menor	
- El	ritme	
- La	corxera	amb	punt	i	la	semicorxera,	la	corxera	que	és	més	ràpida,	i	la	pulsació	
- Accellerando,	ritardando,	crescendo,	tutti	
- Ens	vam	inventar	una	cançó	
- Aprendre	a	estar	en	grup	
- Aprendre	a	fer	una	cançó	amb	uns	quants	instruments	
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- Vam	fer	una	orquestra	
- Vivaldi,	l’hivern	de	les	quatre	estacions,	La	Merla	Negra,	El	carnaval	dels	animals	
- Vam	aprendre	a	fer	la	neu,	tapant	les	cordes	i	picant	amb	l’arquet,	i	la	pluja	amb	

dues	tecles	del	piano,	i	els	llamps	amb	les	guitarres,	i	un	tro	gegant	amb	el	piano	
- Hem	fet	els	exàmens,	i	el	llibre	
- Hem	fet	els	ocells	de	les	finestres	
- He	après	a	tocar	el	contrabaix	
- També	vam	fer	el	de	A,	B...	
- Hem	anat	a	cantar	al	Palau	de	la	música	
- Fèiem	una	cançó	i	cadascú	feia	la	seva	part	

	
En	aquesta	sessió:	
	

• En	Leo	puntualitza	 i	 especifica	 la	 informació	que	va	 sorgint	–cada	vegada	més	
ràpid!.		

• La	Sofia	és	capaç	de	recordar	els	procediments,	els	llocs,	i	l’organització	social.	
• En	 Pol	 és	 capaç	 de	 recordar	 les	 paraules	 tècniques	 referents	 a	 la	 dinàmica,	

agògica,	i	estructura	–ritardando!	
• La	Julia	és	capaç	de	recordar	paraules	tècniques,	procediments,	 i	 l’organització	

social	–vam	fer	una	orquestra!.	
• La	Berta	s’expressa	amb	gestos	quan	es	refereix	a	elements	musicals,	o	díctics:	

així,	allà,	això,	i	es	refereix	sovint	a	l’acció:	-a	tocar!,	o	al	so	“trrrr”.	
• En	Patrick	recorda	sensacions	–feia	por,	conceptes	musicals	concrets.	
• La	 Sara	 es	mostra	molt	 poc	 participativa,	 contribueix	 a	 parlar	 del	 Concert	 del	

Palau	de	la	música.	
• En	Bruno	participa	molt	poc.	No	tinc	clar	si	s’apropia	de	respostes	dels	altres,	i	si	

també	fa	ús	de	clixés	–és	bonica?.	
• La	 Mencía,	 en	 Carlos	 i	 en	 Tomás	 no	 participen	 gaire,	 la	 Mencía	 està	 molt	

preocupada	per	quan	acabarem	la	decoració	dels	finestrals.	
• L’Álvaro	 no	 participa	 gaire,	 però	 quan	 participa,	 puntualitza	 i	 especifica	 la	

informació.	
	

CONVERSA:	
	
Els	 plantejo	 que	 responguin	 la	 pregunta	 de	 “Què	 heu	 estat	 aprenent	 a	música?”	 I	 la	
Berta	 diu	 “ai,	 jo	 què	 sé!”	 i	 què	 vam	 fer	 les	 últimes	 classes?	 “ai,	 no	 sé!”	 “no	 m’en	
recordo!	Diu	 l’Álvaro,	 -ni	 jo!	Diu	en	Tomás,	però	comenta	amb	l’Álvaro:	“vam	mirar	el	
vídeo	 aquell”	 (es	 refereix	 a	 l’audició	 de	 la	 Merla	 Negra).	 La	 Sofía	 diu	 “hem	 après	
cançons!”	i	li	diu	a	la	Berta:	“hem	après	a	cantar”	vinga,	pensem	una	estona...	Sofia	diu:	
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hem	après	 la	cançó	de	Simamaka	 (canta)	 i	en	Pol	diu:	 Irene,	és	que	 jo	vaig	començar	
més	tard,	els	primers	dies...	–No	passa	res!	Tomàs	diu:	clar!	
	
Per	torns,	van	responent	
	
Dic:	Bruno,	què	has	après?	–mm..	cançons,	 -	 i	com	eren?	I	respon:	boniques!	Què,	en	
Carlos?	No	ho	sé,	diu:	cançons?	Només	això?	No	us	en	recordeu	de	res	més?	En	Bruno	
diu:	la	clau	de	fa!	I	en	Leo:	també	la	coxera	amb	puntet,	i	en	Patrick:	i	la	clau	de	do!	La	
clau	de	do?	Aquí	has	après	la	clau	de	do?	–no,	he	après	que	existia.	La	Berta:	doncs,	que	
hem	anat	a	la	sala	d’instruments.	I	què	hem	après	allà?	–a	tocar!	I	quins	instruments?	
Què	hi	fèiem	allà?	En	Leo	respon:	els	xil·lòfons!	i	més	instruments,	diu	la	Berta.	La	Sofia	
diu:	noves	cançons	i	me’n	recordo	d’una	–de	quina?	–simamaka!	I	no	us	en	recordeu	de	
res	més?	–sí,	diu	la	Berta,	del	ritme!	–major	i	menor,	diu	en	Patrick,	i	l’accellerando!,	diu	
en	Pol.	 I	què	volia	dir	accellerando?	–ràpid?	Pregunta	en	Pol,	 -cada	vegada	més	ràpid	
diu	en	Leo.	L’álvaro	diu:	crescendo,	i	què	volia	dir?	–cada	vegada	més	fort,	i	què	més?	–
el	 tutti!	diu	en	Tomàs.	 I	què	era	el	 tutti?	–tots	els	 instruments	a	 la	vegada,	respon	en	
Leo.	En	Pol	diu:	ri-tar-dan-do.	I	què	volia	dir?-cada	vegada	més	lent,	diu	en	Leo.	–ho	he	
fet	a	potra!	–sempre	diu	això,	diu	la	Berta.		
	
	
Julia,	i	tu	què	dius?	–hem	après	dues	cançons	amb	el	xil·lòfon.	Quines?	–mm..	la	Merla	
Negra	i	 la	misteriosa.	En	Leo	diu:	ens	la	vem	inventar.	Un	moment,	així,	 la	de	la	Merla	
Negra	la	vam	aprendre	o	ens	la	vam	in-	(ells	completen)	ventar!.	La	Berta	diu:	clar,	no	
era	igual	eh?	I	com	ho	vam	fer?	Com	ens	la	vam	inventar?	Us	en	recordeu?	–sí!	Diu	la	
Sofia,	amb	els	instruments!	Ens	la	vam	inventar,	hi	havia	dues	parelles	que	decidien	una	
melodia	que	s’assemblés	a	la	Merla,	i	llavors,	escollíem	la	melodia	entre	tots.	–i	ho	vam	
escriure	 en	 un	 full,	 diu	 la	 Berta.	 En	 un	 full?	 –sí,	 quan	 vam	 acabar!	 Sí!	 És	 aquell	 full	
(assenyalen	 al	 suro)	 i	 com	 era	 la	música	 de	 la	Merla?	 –començaven	 els	 xil·lòfons	 de	
metall.	 I	 l’altra	 cançó?	 Vam	 decidir	 el	 títol?	 (confusió)	 Pol	 diu:	 els	 vampirs...	 –no!	 Els	
ratpenats,	diu	en	Leo!	–la	música	misteriosa	diu	l’Álvaro.		
	
I	 tu,	 Mencía,	 què	 has	 après?	 –cançons,	 i	 la	 Julia	 diu:	 l’escala	 de	 re	 menor!	 Us	 en	
recordeu?	La	cantem?	(la	cantem	i	alguns	acaben	en	do)	dic:	do?	–no!	–re!	I	la	Mencía	
continua,	-anar	a	la	sala	de	percussió,	i	la	Julia	diu:	ah!	A	estar	en	grup!	A	conviure	amb	
els	companys,	i	en	Pol	diu:	aprendre	a	fer	una	cançó	amb	uns	quants	instruments.		
	
–Irene!	 Diu	 la	 Julia,	 també	 vam	 fer	 una	 orquestra	 aquí!	 Que	 us	 en	 recordeu,	 de	
l’orquestra?	Ah	sí!	Diuen.	Què	vam	fer?	I	la	Sofia	diu:	uns	tocaven	el	piano,	uns	tocaven	
els	 seus	 instruments!	 I	 què	 vam	 aprendre	 a	 fer?	 Pol	 diu:	 treball	 amb	 equip?	 Sí,	 era	
treball	 en	 equip	 però	 com	 era	 la	música?	 La	 Julia	 diu:	 doncs	 que	 al	 final	 passava	 un	
vaixell.	 I	 la	 Sofia	 diu.	 Sí!	 El	 feia	 ell!	 (assenyala	 en	 Pol)	 la	 Julia	 i	 ell!	 I	 de	 què	 anava?	 –



UNITAT	2-Diari	de	camp	 2014-2015	
	

20	
	

misteriosa,	diu	la	Julia,	-no!	Diu	l’Álvaro,	alguns	no	hi	eren.	–Neu!	Diu	en	Patrick,	vent!	
Pluja!	Aigua!	Riu!	Els	instruments!	I	què	era?	I	la	Berta	diu:	què	vols	dir,	què	era?	Ens	va	
fer	pensar	en	una	cançó	que	havíem	escoltat	no?	I	en	Pol	diu:	la	de...	Vivaldi!	La	de	les	
estacions!	Però,	dic,	quina	estació?	La	de	l’Hivern!	–però	feia	una	miqueta	de	por,	diu	
en	Patrick,	era	menor!	I	també	vam	descobrir	com	es	feia	la	neu.	I	com	es	feia?	La	Julia	
diu:	 tapant	 totes	 les	 cordes	 i	 fent	 així	 (gest	 de	 picar	 amb	 l’arquet).	 I	 jo	 dic,	 passant	
l’arquet.	I	com	més	ho	fèiem?	–la	pluja,	així	(gest	dos	dits	picant	sobre	la	taula)	amb	el	
piano.	Què	vol	dir	així?	–doncs	amb	dues	tecles!	–la	pluja,	amb	la	guitarra,	diu	en	Pol,	i	
en	Patrick	diu	–tormenta!	I	què	feien	les	guitarres?	–els	llamps,	diu	en	Patrick.	La	Sofia	
diu:	el	piano,	tocava	així	(gest	amb	les	mans	de	tocar	moltes	notes)	com	un	tro	gegant,	i	
la	Berta	fa	trrrr	amb	la	veu,	 i	 llavors	 les	guitarres	feien	els	 llamps,	diu	 l’Álvaro.	La	Julia	
diu:	 al	 començament	 començava	 el	 contrabaix,	 després,	 el	 violoncel,	 i	 ens	 anàvem	
afegint.	I	com	sortia	tot?	–bé!		
	
I	tu,	Sara,	què	recordes?	En	Pol	diu:	també	hem	fet	els	exàmens!	I	la	Julia:	i	els	llibres!	I	
la	maraton!	I	la	Mencía:	també	hem	fet	els	ocells	(que	hi	ha	a	les	finestres).	Torno	a	la	
Sara,	i	dic:	i	tu?	–hi	ha	coses	que	ja	volia	dir...	acaba-t’ho	de	pensar,	doncs,	Patrick,	què	
has	 après?	 -He	 après	 sobre	 la	 corxera	 i	 la	 semicorxera,	 la	 pulsació...	 i	 de	 la	 corxera	
semicorxera	què	has	après?	–que	les	corxeres	més	ràpid	i	que	una	blanca	i	una	blanca	
són	una	rodona.	I	en	Leo	diu:	això	no	ho	has	après	aquí!	Al	cole!	I	en	Patrick	continua:	
també	he	après	a	fer	maratons	i	que	la	corxera	seria	com	una	corxera	i	una	corxera.	En	
Pol	intervé	dient:	jo	he	après	a	tocar	el	contrabaix,	perquè	jo	he	tocat	el	piano,	el	baix,	
la	bateria,	la	guitarra...	i	en	Patrick:	jo	el	xil·lòfon.	I	què	més?	–el	tutti!	i	què	més?	I	en	
Pol	diu:	allò	d’aquella	nota	amb	puntet	i	corxera	amb	punt	semicorxera.	I	quina	cançó,	
per	cert,	portava	aquesta	figura,	aquest	ritme?	La	Julia	diu:	la	de	la	Merla	Negra,	diuen	–
no,	no!	La	del	3	i	3,	la	de	les	Galeres	(patrick)	la	de	l’ocellet?	(sofia)	patrick	diu:	Un	home	
alt	i	gros!	(la	cantem).		
	
En	Pol	continua	dient:	-que	me’n	recordi,	 la	clau	de	fa.	 I	 la	Julia	diu:	-ens	has	gravat!	 I	
l’Álvaro	intervé:	ens	has	posat	unes	cançons	i	havíem	d’endevinar	quin	animal	era...	Ah,	
diu	la	Julia,	la	del	Carnaval	dels	animals!	I	la	Sofia	afegeix:	també	vam	fer	allò	d’A	i	B.	–
ah,	sí,	diu	en	Pol,	eren	les	parts.	–sí,	diu	en	Carlos,	les	parts	de	la	cançó.	I	què	passava,	
Bruno?	–que	canviaven.	–que	n’hi	havia	una	que	canviava	diu	la	Julia.	La	Sara	diu:	que	
hem	anat	a	cantar	un	concert	al	Palau	de	la	música!	L’Álvaro	diu:	jo	havia	dinat	allà,	en	
un	restaurant.	–què	és	el	Palau	de	 la	Música?	Diu	 la	Sofia,	 -és	un	Palau	on	es	 toquen	
concerts.	–Jo,	un	dia	de	vancances	vaig	anar	a	veure	com	es	va	fer.	I	tu,	Tomás,	què	has	
après?	–tot	m’ho	han	tret,	i	el	que	més	t’ha	agradat?	–allò	dels	carillons,	tocar-los	i	més	
coses.	 I	 què	 vam	 fer	 allà?	 –els	 tocàvem,	 -no!	Diu	 l’Álvaro,	 fèiem	una	 cançó	 i	 cadascú	
havia	de	fer	la	seva	part.	
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SESSIÓ	1	
7/05/15	

PROGRAMACIÓ	

ACTIVITAT	 Primera	audició	John	Cage.		http://www.youtube.com/watch?v=Mgs1n7u4fEk	

RESUM	 − Primera	audició	de	l’obra	sense	veure	el	vídeo	
− Després	de	la	primera	audició,	per	escrit,	respondre	a	les	següents	preguntes:		

Què	us	ha	fet	sentir?	
En	què	us	ha	fet	pensar?	
Què	us	ha	semblat?	
Us	ha	agradat?	
Com	era	aquesta	música?	
Quins	instruments	sonaven?	

− Posar	en	comú	les	respostes	i	registrar-les	
− Tornar-la	a	escoltar	per	veure	si	completa	la	llista	de	coses	que	emergeixen	
− Demanar	el	material	reciclat,	amb	exemples	i	sense	explicar	la	finalitat	

MATERIAL	 − Àudio	de	John	Cage	
− Full	de	registre	

	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	
	
	

Primera	audició	de	l’obra	de	John	Cage,	Works	of	Calder	i	encàrrec	de	material	

	

- En	 aquesta	 sessió	 ens	 traslladem	 d’aula,	 perquè	 l’audició	 sigui	 més	 bona,	 sense	
interrupcions	ni	sons	d’altres	classes,	però	sembla	que	a	en	Patrick	no	li	agrada	l’espai,	
tot	i	que	és	l’espai	on	fa	classes	de	violí.	

- L’Álvaro	i	en	Tomás,	s’asseuen	a	darrera	i	escolten,	però	de	seguida	es	distreuen.	Perden	
l’atenció	sovint.	

- L’Álvaro	es	mostra	poc	participatiu	en	el	moment	de	dir	el	que	li	ha	semblat	l’audició,	no	
vol	 dir-ho,	 o	 s’apropia	 del	 que	 s’ha	 dit,	 m’adono	 que	 el	 ha	 apuntat	 al	 paper	 no	 es	
correspon	amb	el	que	diu.	Valorem	el	que	ha	escrit,	i	llavors,	puntualitza	el	que	ha	dit.	
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- En	el	moment	de	canviar	d’aula,	com	que	no	explico	què	han	escoltat,	la	Sofia	té	moltes	
ganes	de	descobrir-ho	i	es	pensa	que	l’obra	escoltada	és	l’enregistrament	de	la	producció	
que	van	fer	ells	mateixos	sobre	La	merla	negra.	

- La	Julia,	la	Berta	i	la	Sofia	estan	molt	il·lusionades	a	portar	materials	que	puguin	fer	so.	

	

	

	

En	aquesta	sessió	es	recullen	per	escrit	i	s’explica	verbalment,	diversos	tipus	de	percepcions	pel	
què	fa	a	l’escolta:	

	

a) percepcions	que	fan	referència	a	SENSACIONS	(misteriosa,	por,	tenebrosa,	terror,	raro)	
b) percepcions	que	fan	referència	a	SONS	CONCRETS	(campanes,	gotes,	cotxe,	tren,	

rellotge	antic,	micro,	tecla	que	cau)	
c) percepcions	que	fan	referència	a	SONS	IMAGINATS	(indi	o	lleó	que	caça,	cocodril	que	va	

pel	riu,		ratolí,	serp)	
d) percepcions	que	fan	referència	a	CONCEPTES	MUSICALS	(fort,	lent,	ràpid,	agut,	menor,	

ritme,	melodia,	instruments,	silenciós,	així	com	també	descriuen	sonorament	els	
efectes	amb	la	veu	i	onomatopeies	(piiiiip,	trrrrr))	

A	l’encàrrec	de	materials,	la	Sofia	es	pensa	que	l’obra	de	Cage	és	l’obra	que	van	compondre	
perquè	sent	el	so	enregistrat	i	això	li	fa	pensar	en	el	dia	que	vam	enregistrar	la	producció	a	la	
Sala	d’instruments.	
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SESSIÓ	2	
14/05/15	

PROGRAMACIÓ	

	

ACTIVITAT	 − Segona	audició	John	Cage,	i	visualització	del	vídeo		
http://www.youtube.com/watch?v=Mgs1n7u4fEk	

− Contextualització	de	l’obra	Cage-Calder	
RESUM	 − Recuperem	entre	tots,	la	descripció	de	l’obra	de	Cage	

− La	tornem	a	escoltar.	Recuperem	els	conceptes	inicials	dels	fulls	de	registre	
− Mostro	fotografies	de	l’obra	de	Calder,	i	el	vídeo	anterior	
− Observarem	si	realment	hi	ha	relació	entre	la	música	de	Cage	i	els	mòbils	de	

Calder	pel	què	fa	al	MOVIMENT,	TIMBRE,	RESSONÀNCIA,	ALÇADA,	PLANS	
SONORS,	INTENSITAT,	DINÀMIQUES.	Anar	donant	exemples	sonors	de	
cada	concepte,	preparar	material	i	instruments	per	mostrar	el	lèxic.	

− Explico	en	què	consistirà	l’activitat	de	les	properes	6	sessions,	i	que	per	tal	de	
construïr	el	mòbil	i	poder-lo	interpretar	musicalment,	tothom	comenci	a	
portar	tapes	metàl·liques	de	pots,	o	peces	de	fusta,	suro,	plàstic,	o	pots	de	
llaunes	que	siguin	de	textures	diferents.		

MATERIAL	 − Àudio	i	vídeo	(projector)	
− Full	de	registre	de	la	sessió	1	
− Material	sobre	Calder	

	

	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	

Segona	audició	de	l’obra	de	John	Cage,	Works	of	Calder,	explicació,	1a	construcció	del	
mòbil	i	1a	improvisació	instrumental.	

	

- Aquesta	es	converteix	en	una	sessió	molt	llarga,	un	dia	molt	calurós,	cosa	per	la	qual	tant	
ells	com	jo	estem	nerviosos,	cansats	i	costa	mantenir	un	ambient	de	participació	pausat.	

- Falta	en	Pol	i	en	Bruno.	En	Tomás	i	la	Sara	em	diuen	que	estan	molt	cansats	
- En	 Patrick	 continua	 tenint	 problemes	 importants	 d’atenció	 i	 distreu	 als	 altres	 en	 el	

moment	de	l’audició	
- Tenen	moltes	 ganes	 de	 participar	 en	 la	 construcció	 del	mòbil:	 Berta,	 Julia,	 Leo,	 Sara,	

Mencía,	en	canvi,	l’Álvaro,	en	Tomás,	en	Patrick,	Sofia	es	distreuen	molt,	no	col·laborant	
amb	els	altres,	exploren	però	no	amb	la	finalitat	de	posar-ho	en	comú.	En	Carlos	mostra	
una	participació	més	alta,	i	es	mostra	crític	a	l’hora	de	fer	la	tria	de	sons	i	d’objectes.	Els	
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altres,	exploren,	i	valoren	la	tria	que	fan	a	l’hora	de	posar	els	objectes	al	mòbil,	a	l’hora	
que	molts	són	capaços	de	preveure	el	resultat	sonor	de	la	tria.	

- En	el	moment	de	la	improvisació,	mostren	les	seves	idees	en	Patrick,	la	Julia,	en	Carlos,	
l’Álvaro,	Leo.	La	Berta	dóna	la	seva	opinió	sobre	les	idees	dels	altres,	i	en	Patrick	s’aïlla	
força	 tocant	 el	 seu	 instrument,	 sense	 escoltar	 gaire,	 i	 molestant	 als	 companys.	 De	
vegades,	la	Sofia	també.	

		

	

Sessió	3	
28/05/15	

	

ACTIVITAT	 − Construcció	del	mòbil	
− Exploració	del	material	sonor	
− Improvisació	per	al	mòbil	

RESUM	 − Parlar	i	utilitzar	del	material	sonor	de	què	disposem	a	la	sessió	i	
repassem	les	qualitats	de	cada	objecte	sonor.	

− Improvisem-explorem	en	conjunt,	una	música	instrumental	per	al	
mòbil.	

MATERIAL	 − Material	reciclat	per	a	la	construcció	del	mòbil	
− Objectes	sonors	I	instruments	de	classe	

	

	
PARTICIPANTS	
	

Álvaro	 Berta	 Bruno	 Carlos	 Julia	 Leo	 Mencía	 Patrick	 Pol	 Sara	 Sofia	 Tomás	

	

Recordem	la	1a	audició	de	Cage,	2a	construcció	del	mòbil	i	2a	improvisació.	

	

- Després	d’una	setmana	sense	classe,	tornem	a	escoltar	l’audició	de	John	Cage,	i	hem	de	
recuperar	i	reparar	el	mòbil	perquè	va	tenir	un	“accident”	i	es	van	embolicar	els	fils	i	els	
objectes.	

- Comencem	 recordant	 l’audició	 i	 en	 general,	 tots	 recorden	 les	 seves	 impressions,	 i	 el	
vídeo,	i	tenen	incorporada	la	paraula	mòbil.		

- Decideixo	crear	un	clima	més	ordenat	a	l’hora	de	construir	el	mobil,	preparant	el	material	
i	demanant	que	qui	tingui	una	idea	la	digui,	s’aixequi	i	col·loqui	els	objectes	que	cregui.	
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- Hi	 ha	 una	 conversa	 interessant	 sobre	 el	 concepte	 “ressonar”	 que	 servirà	 per	 tirar	
endavant	durant	la	creació.	

- A	vegades	hi	ha	una	confusió	de	procediments	en	la	creació,	perquè	hi	ha	la	idea	que	el	
so	del	mòbil	el	produeix	el	material	reciclat,	no	els	instruments.		

- En	Pol,	a	la	creació,	participa	poc,	potser	perquè	té	un	violoncel	i	ell	és	contrabaixista.	
- En	 general,	 durant	 la	 creació	 utilitzen	 recursos	 relacionats	 amb	 efectes	 sonors	

instrumentals,	però	hi	ha	una	intenció	musical	que	es	verbalitza	relacionant-la	amb	el	so	
del	mòbil	quan	gira	i	sona.	

- Fan	 molta	 referència	 a	 sons	 o	 estats	 d’ànims	 fruit	 de	 la	 seva	 experiència	 a	 l’hora	
d’imaginar	el	resultat	sonor.	Poques	vegades	el	referent	és	estrictament	musical.	

- Normalment	verbalitzen	després	de	fer.	
- Es	 veuen	 consolidades	 paraules	 com:	 crescendo,	 tutti,	 xoc,	 ressonar,	 accellerando,	

decrescendo,	desaccelerando,	lent	i	ràpid.	Hi	ha	algun	moment	de	confusió	de	paraules	
italianes,	 i	 de	 vegades,	 expressen	 més	 baix	 (per	 dir	 fluix),	 i	 més	 ràpid/lent	 per	
accelerando/ritardando.	

	
	
	

SESSIÓ	4	
18	de	juny	ASSAIG-CONCERT	

	

	

- El	dia	del	concert,	prèviament,	en	el	moment	d’assaig,	s’afegeixen	a	la	classe	la	germana	
de	la	Sara,	de	7	anys,	i	la	germana	de	la	Julia,	de	10	anys,	que	també	volen	participar.	

- Falten	 els	 guitarristes,	 Álvaro,	 Bruno	 i	 Carlos,	 en	 un	 primer	 moment,	 perquè	 estan	
assajant	pel	concert,	i	en	Patrick,	que	també	està	assajant.	

- Al	principi	només	compto	amb	la	participació	de	les	pianistes:	Sofia,	Mencía	i	Berta;	en	
Pol,	la	Sara,	la	Julia,	i	les	dues	germanes.	

- Com	que	en	la	sessió	anterior	van	tenir	exàmens	d’instrument,	i	no	van	fer	classe,	ens	
hem	de	remuntar,	de	memòria	a	la	sessió	del	28	de	maig	i	4	de	juny.	

- No	tenen	cap	problema	per	 recordar	 la	música	composada,	 i	demano	que	preparin	 la	
presentació,	que	vol	fer-la	la	Sofia.	En	la	presentació,	la	Sofia	aconsegueix	resumir	bé	el	
projecte.		

- Decideixen	també,	el	títol.	
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MINUT PART TRANSCRIPCIÓ INDICADORS

0:03 Docent
aviam…	us	explico,	no…	perdona,	abans	
d'explicar,	tots	els	instruments	fan	silenci… Intervenció	docent

0:20 Docent algú	sap	què	farem,	ara? Intervenció	docent
0:24 Leo (aixeca	la	mà)	un	concert!
0:25 Docent ho	he	dit	abans,	què	faríem,	què?	 Intervenció	docent

0:27 Docent
un	concert!	Però	el	concert	el	farem	avui?	O	
practicarem? Guiatge	docent

0:31 Docent no…	(em	dirigeixo	a	ells) Intervenció	docent

0:36 Docent
què,	què	hem	dit	que	faríem?	Ho	hem	dit	abans,	
eh? Intervenció	docent

0:40 Docent
ho	he	dit	abans,	eh?	farem	aquest…	he	dit,	què	
és	això?	Què	és	el	que	estem	construint? Guiatge	docent

0:49 Mencía un	mòbil?
Dubta	de	les	respostes	que	
expressa	verbalment

0:52 Docent què	farem,	nosaltres? Guiatge	docent
0:52 Berta la	cançó	del	mòbil! Recorda	els	processos
0:52 Leo però	el	mòbil	no	és…

1:00 Docent
i	com	serà	aquesta	cançó?	Com	si	el	mòbil…	es	
mogués,	no? Aportació	docent

1:06 Berta pam,	pam,	pam!
Fa	connexió	amb	un	referent	
pactat

1:08 Docent
és	com	si,	mireu	(porto	el	mòbil	a	davant	la	
càmera) Guiatge	docent

1:10 Docent
Lo	que	hem	d'aconseguir	és	fer	amb	els	
instruments…	mireu,	eh?	(el	faig	girar) Guiatge	docent

1:18 Patrick (es	posa	a	passar	l'arc	per	una	corda)
No	s'adapta	a	l'organització	en	
grup

1:20 Leo (li	posa	la	mà	sobre	les	cordes)

1:24 Patrick
irene!	És	que	el	Leo	no	para	de	tocar-me	les…	
això!	(assenyala	les	clavilles)

1:25 Leo és	que	no	para
1:26 Patrick para	de	tocarme	las…	

1:31 Leo
no	t'estava	tocant	això,	t'estava	tocant	la	corda	
perquè	paris	de	tocar!

1:38 Docent

ei!	Sí,	perquè	jo	estava	aquí	explicant,	que	m'ho	
he	currat	un	piló	i	ara	no	sabreu	què…	escoltem	
el	mòbil! Intervenció	docent

1:38 Berta pareu	de	discutir!
Pren	el	rol	de	docent	
mijançant	l'acció

1:50 Docent el	faig	girar

1:52 Julia no	està	gaire...	
Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

1:55 Docent bueno,	l'hem	de	perfeccionar! Aportació	docent
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1:59 Julia podem	començar	nosaltres? Rol	director:	organitza	el	grup

2:01 Julia
es	lia,	es	lia,	es	lia	tot	i	acabem	de	deslligar-ho,	
hasta	acabarem	nosaltres	

Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

2:11 Julia irene!	Saps	com	acabarem?	
2:16 Docent com?
2:17 Julia lligats	nosaltres	en	allà!
2:23 (mentre	parlo,	Patrick	i	Julia	van	tocant)

2:27 Docent

(torno	el	mòbil	al	penjador)	doncs,	molt	bé,	hem	
de	fer	com	en	John	Cage	i	inventar-nos	una	
cançó	que	ens	faci	pensar	en	els	materials	del	
nostre	mòbil	i	en	la	música	que	hem	sentit Guiatge	docent

2:37 Docent ale,	com	ho	podríem	fer,	a	veure! Guiatge	docent

2:41 Docent
qui	té	una	idea?	Com	era	la	música	que	estàvem	
escoltant? Guiatge	docent

2:46 Julia té	que	ser	misteriós
Fa	connexió	amb	un	referent	
pactat

3:00 Docent
com,	com	ho	hem	de	fer,	així?	Qui	té	una	idea	
per	la	música	que	hem	escoltat? Guiatge	docent

3:09 Docent
mira,	mira,	comença	el	Carlos…	per	exemple,	
com	eren	les	notes	d'aquella	cançó? Guiatge	docent

3:10 Carlos (pinça	una	corda	i	la	deixa	ressonar) Aportació	espontània
3:10 Carlos S'ajusta	al	referent	sonor

3:10 Carlos
Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

3:17 Carlos agudes?	
Dubta	de	les	respostes	que	
expressa	verbalment

3:17 Carlos
Reconeix	auditivament	un	
fenòmen	musical

3:18 Docent sempre	eren	agudes? Guiatge	docent

3:21 Carlos no!	(…)	canviaven
Fa	connexió	amb	un	referent	
auditiu	pactat

3:26 Toquen	amb	els	instruments	a	mode	exploratori

3:45 Docent
un	moment!	A	veure!	Per	fer	això	no	podem	
estar	tothom	al	seu	rotllo	perquè	no	funciona! Intervenció	docent

3:54 Docent
és	com	quan	vam	fer	l'orquestra,	us	en	recordeu	
que	va	funcionar? Guiatge	docent

3:55 Docent
com	funcionava?	Tothom	exposava	la	seva	idea	i	
a	veure	què! Guiatge	docent

4:01 Julia perquè	tot	eren	xilòfons,	encara! Recorda	els	processos

4:08 Docent
com?	Com	podem	fer?	Com	podem	començar?	
Com	era	la	música	que	hem	escoltat	avui? Guiatge	docent

4:15 Berta començava	com…
4:17 Docent feia	com	plop! Aportació	docent
4:17 Patrick Assoleix	el	propòsit
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4:17 Patrick (passa	ràpid	l’arc	per	una	corda)	jolines!
Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

4:21 Julia (imita	en	Patrick) Imitació	de	processos

4:26 Julia (continua	tocant)
No	s'adapta	a	l'organització	en	
grup

4:28 Docent i	això,	què	vindria	a	ser,	del	mòbil? Guiatge	docent
4:34 Patrick com	que	fes	el	ritme! Es	confon

4:36 Julia
Fa	connexió	amb	un	referent	
auditiu	pactat

4:36 Julia això	(s’aixeca	i	assenyala	els	taps	de	metall)	 Ús	imprecís	del	vocabulari
4:36 Pianistes (exploren)

4:42 Docent
a	veure?	Perquè	se	senti	més	estona,	no?	Com	
ho	feia?	Per	exemple,	quan	xoca? Guiatge	docent

4:55 Docent i	quan	xoca,	com	ho	podríem	fer? Guiatge	docent

4:56 Docent
això,	sola,	xoca?	O	com	ho	podríem	fer,	
l'orquestra? Guiatge	docent

5:08 Docent a	algú	li	ve	la	idea	de	com	ho	podríem	fer? Guiatge	docent
5:13 Sara (toca	el	triangle	sola) S'aïlla
5:15 Berta i	tu?	
5:17 Docent no…	jo… Guiatge	docent
5:20 Docent com	ho	faries? Guiatge	docent
5:21 Antoine jo	tinc	una	idea

5:22 Antoine s'aixeca	i	pica	al	plat	d'alumini
Aporta	idees	a	partir	de	l'acció-
onomatopeies

5:23 Docent
sí,	però,	com	podem	fer	que	dos	instruments	
xoquin? Guiatge	docent

5:37 Docent només	amb	un	instrument? Guiatge	docent

5:38 Mencía (s'aixeca,	va	al	mòbil	i	fa	xocar	dos	materials)
El	propòsit	no	s'ajusta	a	la	
consigna

5:42 Docent aquí,	no,	amb	els	instruments Aportació	docent
5:43 Docent (s'aixequen	uns	quants)	no,	no… Intervenció	docent

5:57 Berta el	violí	i	el...	ells	dos	a	la	vegada
Aporta	idees	mitjançant	la	
verbalització

6:00 Docent a	veure,	a	veure?	Com	si	xoqués! Guiatge	docent

6:02 Berta
(s’aixeca	i	els	ensenya	com	ho	han	de	fer,	tocant	
una	corda	de	cada	instrument)

Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'acció

6:02 Berta (s'aixeca,	va	cap	on	són	la	Julia	i	en	Patrick)

6:13 Patrick
(ho	prova	imitant	el	gest	del	cello)	la	más	aguda	
es	esta!	(riu)

Adapta	un	recurs	a	les	seves	
circumstàncies

6:13 Patrick
El	resultat	no	s’ajusta	al	
propòsit

6:13 Julia (diu	a	en	Patrick)	a	la	més	aguda
Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'explicació
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6:13 Patrick
Reconeix	auditivament	un	
fenòmen	musical

6:13 Patrick S'autoavalua
6:13 Patrick Ús	precís	del	vocabulari

6:28
Patrick	,	
Julia

(toquen	el	seu	instrument)	Patrick,	sisplau,	
sisplau Intervenció	docent

6:33 Docent

hi	ha	molt	d'enrenou)	a	veure,	com	la	música	
que	hem	escoltat,	xoquen!	A	veure,	dos	
instruments? Aportació	docent

6:49
Julia	i	
Patrick (toquen	xocant) Assoleix	el	propòsit

6:50 Patrick (canvia	de	nota) No	fixa	idees	musicals
6:58 Julia i	després,	s'afegeix	la	Sara,	lenta,	lenta Rol	director:	organitza	el	grup
7:02 Sara (toca	el	triangle	xocant	amb	en	Patrick	i	la	Julia)
7:13 Julia després,	l'Antoine! Rol	director:	organitza	el	grup

7:22 Docent
ara	estan	xocant	tots,	a	veure,	un	moment,	stop,	
stop Guiatge	docent

7:25 Docent
un	moment,	stop!	Però	si	sempre	fem	així	(pico	
de	mans)	què	passa? Guiatge	docent

7:38 Patrick i	quan	acabem	farem… Rol	director:	organitza	el	grup
7:48 Patrick Repeteix	la	idea	d'algú	altre

7:48 Patrick

(s'aixeca)	quan	estiguem	així,	(toca)	que	algú	
altre	s'afegeixi	(assenyala	amb	l'arquet	la	Sara	i	
l'Álvaro) Rol	director:	organitza	el	grup

8:00 Julia irene!	Tinc	una	idea!

8:05 Julia
després	l'Antoine,	després	el	Tomás,	va	fent-ho	
ràpid	 Rol	director:	organitza	el	grup

8:12 Antoine (toca	el	carilló)

8:16 Patrick
El	resultat	no	s’ajusta	al	
propòsit	de	més	ràpid

8:16 Patrick Rol	director:	organitza	el	grup

8:16 Patrick

cada	vegada	més	ràpid,	i	que	s’uneixin	més	
persones…	és	que	seria…	(toca	canviant	de	nota,	
en	un	moment	li	surt	el	doble) Ús	imprecís	del	vocabulari

8:24 Patrick podria	ser	aixins…	(toca)
Aporta	idees	a	partir	de	l'acció-
onomatopeies

8:26 Docent ensenyeu-m'ho	a	veure	com	ho	voleu	fer? Guiatge	docent

8:36 Docent
cada	vegada	més	ràpid?	Qui	és	que	ho	ha	de	
fer? Guiatge	docent

8:36 Berta
(es	mou	al	ritme	del	so,	i	fa	gest	de	dirigir	la	
Sara) Rol	director:	organitza	el	grup

8:40 Julia vosaltres	també	(referint-se	als	guitarristes) Rol	director:	organitza	el	grup
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8:48 Docent

stop,	un	moment,	anem	a	mirar	una	altra	
vegada,	què	passa	si	jo	faig	moure	això	(agafo	el	
mòbil)	 Guiatge	docent

8:55 Julia ho	fem	una	altra	vegada?

9:02 Docent
un	moment,	un	moment,	això	és	una	idea,	però	
anem	a	mirar	què	passa,	què	passava Guiatge	docent

9:06 Docent
mireu,	per	fer	això	necessitem	que	tothom	
estigui	pendent,	eh? Intervenció	docent

9:12 Docent
què	passava	a	l'audició?	Hi	havia	sempre	la	
mateixa	música,	o	no?	Mireu	què	passa	si	giro Guiatge	docent

9:19 Berta és	que	sona	molt	així,	de	plàstic	de...
Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

9:25 Álvaro (pica	un	ritme	a	la	caixa	de	la	guitarra)	 Assoleix	el	propòsit
9:25 Docent no	bueno,	però,	com	és	el	so	d'això? Guiatge	docent

9:30 Julia
(pica	les	cordes	amb	el	rebot	de	l’arc)	és	molt	
baixet! Ús	imprecís	del	vocabulari

9:36 Mencía és	molt	fluixet! Corregeix	la	idea	d’algú	altre

9:40 Docent
i	després	què	passa?	Leo,	abans	has	dit	una	cosa	
que	passava	amb	la	música! Guiatge	docent

9:50 Docent com	era	la	música? Guiatge	docent

9:51 Docent
(paro	el	mòbil)	quan	jo	faig	així	què	està	
passant,	de	so? Guiatge	docent

9:54 Berta res!
No	reconeix	el	fenòmen	
musical

9:57 Docent i	de	cop? Guiatge	docent

10:00 Berta pam!
Aporta	idees	a	partir	de	l'acció-
onomatopeies

10:02 Julia ah!	Ja	ho	sé!
10:05 Docent un	moment!	Calla!	Calleu!	(a	en	Patrick) Intervenció	docent
10:07 Patrick podria	ser	aixins…	(toca)

10:15 Docent
(torno	a	parar	el	mòbil)	podem	estar	així,	o	
podem	estar	en...	 Guiatge	docent

10:15 Docent no	estàs	escoltant!	No	estàs	mirant	què	passa! Intervenció	docent
10:18 Berta es	mouen Observació
10:19 Tots (escolten)

10:20 Mencía que	estan	caient	gotes?
Fa	connexió	amb	un	referent	
auditiu	pactat

10:27 Patrick (en	Patrick	no	escolta,	només	toca)
No	s'adapta	a	l'organització	en	
grup

10:30 Docent shhht Intervenció	docent
10:35 Berta Patrick! Rol	director:	organitza	el	grup

10:41 Docent
es	tracta	d'escoltar	i	pensar!	(a	en	Patrick)	què	
fa	això? Guiatge	docent

10:49 Docent nosaltres	podríem	estar	així,	que	és	en… Guiatge	docent
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10:50 Carlos en	silenci! Recorda	el	vocabulari

10:53 Antoine la	la,	la	lluvia!
Fa	connexió	amb	un	referent	
auditiu	pactat

11:04 Docent O	hi	ha	cops	que	podem	tocar	tots,	no? Guiatge	docent
11:04 Patrick un	tutti! Recorda	el	vocabulari
11:04 Mencía un	tutti!
11:08 Docent I	si	no	tenim	tutti,	què	tenim?
11:09 Mencía tutti	fruti
11:13 Docent Tutti	és	quan	tots	toquen
11:16 Docent
11:19 Julia jo	tinc	una	idea!
11:25 Docent mira	la	idea	que	té	l'Antoine!
11:29 Docent Com	sonen	aquestes	notes?
11:30 Antoine (toca	notes	alternes	per	fer	la	pluja	al	carilló) Assoleix	el	propòsit
11:40 Docent i	quan	us	afegireu,	pianistes?	 Guiatge	docent

12:06 Docent
a	veure,	pianistes,	què	se	us	acut?	Escoltem	els	
pianistes	a	veure	quina	idea	tenen?

12:32
Grup	

pianistes
Els	pianistes	ho	fan	als	aguts	i	als	greus	fan	un	
acord,	sense	gaire	bon	resultat Aportació	espontània

12:32
Grup	

pianistes
El	resultat	no	s’ajusta	al	
propòsit

12:32
Grup	

pianistes
Tria	ràpida	d’un	recurs	tècnic-
sonor

12:44 Docent i	quan	us	afegiu	pianistes?
12:47 Julia després	del	Tomás! Rol	director:	organitza	el	grup
12:52 Docent i	els	guitarristes?	Com	ho	fareu?
12:56 Patrick aixeca	la	mà
13:05 Leo (agrupa	els	guitarristes	per	proposar	una	idea)

13:18 Docent
però	ens	ha	de	fer	pensar	en	un	mòbil	que	es	
mou,	eh?

13:25 (Hi	ha	molt	d'enrenou)

13:40 Julia
(li	ensenya	a	en	Patrick	com	tocar	tapant	les	
cordes)

13:55 Leo
Accepta	les	aportacions	dels	
altres

13:55 Leo

En	Leo	proposa	picar	la	caixa	de	la	guitarra	i	diu	
–o	podem	una	altra	cosa!	(i	pica)	s’hi	afegeixen	
els	altres	dos	guitarristes	(Álvaro	i	Carlos)

Aporta	idees	mitjançant	la	
verbalització

13:55 Leo
Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

14:31 Docent Escoltem	els	guitarristes

14:32 Tots (ho	toquen)
El	resultat	no	s’ajusta	al	
propòsit



TRANSCRIPCIÓ 14	MAIG
CREACIÓ	1	CAGE

14:38 Carlos
quan	roza	el	iogurt	amb	el...	(ratllador)	i	rasca	
les	cordes

Fa	connexió	amb	un	referent	
auditiu	pactat

14:38 Carlos Previsió	del	resultat	sonor

15:00 Sofia
(toca	mentre	en	Carlos	està	desmostrant	la	seva	
idea)

No	s'adapta	a	l'organització	en	
grup

15:23 Álvaro (toca	picant	com	si	xoquessin	les	ampolles) Assoleix	el	propòsit

15:43 Julia

La	Julia	té	la	idea	de	tapar	les	cordes	i	picar	amb	
l’arquet	per	fer	el	so	dels	taps	metàl•lics	
(prèviament,	a	15:53	ho	diu	en	Leo)	Julia	ho	diu	
quan	sona	la	campana	d’alumini Assoleix	el	propòsit
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0:01 Docent

Ens	traslladem	a	la	Sala	d’Orff,	on	pregunto:	
com	volem	que	sigui	la	composició?	Han	de	
decidir	el	mode:	menor,	caràcter:	misteriós,	
pulsació:	regular	x	votació,	nombre	de	parts.	Hi	

0:04 Pol,	Sofia (comencen	a	tocar)	
S'adapta	fàcilment	al	treball	
en	grup

0:05 Docent tothom	escolta? Intervenció	docent
0:05 Docent ens	ho	podeu	tornar	a	repetir	i	tothom	 Intervenció	docent

0:10 Sofia
no	una	altra!	(es	dirigeix	a	en	Pol)	diu:	-Ah!	
(Toquen	de	la	a	la	repetint	cada	nota	i	al	final,	
notes	alternades	ràpides)

S'adapta	fàcilment	al	treball	
en	grup

0:10 Pol,	Sofia
Aconsegueixen	uns	resultats	
que	s'ajusten	a	la	consigna

0:26 Docent escoltem	una	altra	idea...	la	de	la	Berta	i	la	 Intervenció	docent

0:30 Berta,	Julia
(toquen	la	nota	la,	fent	un	trémolo	amb	matís	
de	crescendo	i	decrescendo	i	una	nota	final)

S'adapta	fàcilment	al	treball	
en	grup

0:41 Docent vale,	misteriós?	Quin	altre,	algun	altre	grup? Intervenció	docent
0:45 Docent el	grup	del	Carlos	i	en	Bruno! Intervenció	docent
0:46 Bruno (aixeca	la	mà	i	comença	a	tocar	notes	 Fa	aportacions	espontànies

0:47 Bruno (comença	a	tocar	sense	esperar	en	Carlos)
No	s'adapta	a	l'organització	
en	grup

1:01 Docent ho	torneu	a	fer,	junts,	Carlos? Intervenció	docent
1:10 Carlos (es	mira	en	Bruno,	però	no	sap	què	ha	de	

1:18 Docent
us	heu	de	posar	d’acord!	Us	heu	posat	
d’acord?	O	és	la	idea	de...		quines	notes	heu	

Intervenció	docent

1:26 Carlos
al	principi	aixíns,	però	després	podria	fer	algo	
ràpid!	

Aporta	idees	mitjançant	
l'acció

1:35 Docent A	veure	com?	Feu	això	que	dieu Guiatge	docent
1:40 Carlos (li	ensenya	on	ha	de	començar	a	en	Bruno)

1:48 Carlos,	Bruno (toquen	una	cosa	diferent) No	fixa	les	idees	musicals

1:53 Docent però	sempre	feu	les	mateixes	notes?	 Guiatge	docent
1:56 Carlos no	ho	sé No	fixa	les	idees	musicals
2:01 Bruno (en	Bruno	no	diu	res) No	participa

2:06 Carlos
jo	li	he	dit	que	potser	que	faci	aquestes,	(li	
ensenya	però	diu)	és	que	les	té	desordenades

Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'acció

2:10 Docent des	del	la,	has	de	fer	des	del	la,	Bruno,	a	veure,	 Aportació	docent

2:16 Carlos així!	(li	ensenya	on)
Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'acció

2:24 Docent Escoltem	tots	en	Carlos	i	en	Bruno?	–Sofia,	Pol,	 Intervenció	docent
2:35 Álvaro (imita	el	gest	de	tocar	sense	tocar)
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2:36 Carlos,	Bruno
(repeteixen	la	idea	d’en	Pol	i	la	Sofia,	repetint	
notes	des	del	La	amb	matís	accellerando)

Varia	la	idea	d'algú	altre

2:42 Leo jo	no	veig	que	això	sigui	misteriós
Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

2:53 Docent què	li	ha	passat	a	la	pulsació?	 Guiatge	docent
2:56 Julia que	cada	vegada	va	més	ràpid Ús	imprecís	del	vocabulari
2:58 Docent com	diem	cada	vegada	més	ràpid? Guiatge	docent
3:04 Patrick tutti! Recorda	el	vocabulari

3:09 Mencía superràpid?
Fa	connexió	amb	els	
coneixements	previs

3:11 Patrick molto	ràpide!
Fa	connexió	amb	els	
coneixements	previs

3:14 Berta forte!	Forte! Es	confon
3:14 Julia forto! Es	confon

3:18 Julia silencio!,	para!	(i	fa	parar	algú	que	està	tocant)
Pren	el	rol	de	director:	
organitzador

3:28 Docent (hi	ha	molt	enrenou)	no,	no,	així	no! Intervenció	docent
3:48 Pol crescendo Es	confon
3:49 Docent és	accellerando… Aportació	docent
3:51 Berta ai!	És	veritat!	 Recorda	el	vocabulari
3:58 Bruno (practica	la	idea)
4:06 Docent va!	Escoltem	aquest	grup	d’aquí,	aquest,	 Intervenció	docent

4:09 Patrick jo?	(s’assenyala	amb	les	plaques	del	xilòfon)
No	s'adapta	a	l'organització	
en	grup

4:10 Docent no	estaràs	tocant	amb	això,	espero? Intervenció	docent
4:11 Patrick (fa	que	no	amb	el	cap)
4:12 Berta sí!

4:14 Docent
i	què	el	material,	es	tracta	d’aquesta	manera	el	
material	de	la	sala	d’orff?,

Intervenció	docent

4:18 Docent
Ja	pots	posar	les	tecles	aquí,	i	quan	et	
comportis,	te	tornaré	a	donar	les	baquetes	

Intervenció	docent

4:24 Docent (li	dono	les	baquetes	a	en	Patrick) Intervenció	docent
4:26 Docent a	veure	vosaltres,	què	heu	decidit? Intervenció	docent

4:28 Leo és	que	quan	estàvem	tocant,	no	podia	tocar...	
No	s’organitzen	en	petit	
grup

4:47 Docent
aquí	us	heu	organitzat,	o	teníeu	idea	de	com	
fer-ho?	no?	tampoc?	Tothom	ha	dit	lo	seu?	
No?	Falta	l’Álvaro	i	en	Patrick…	què	ha	passat	

Intervenció	docent

4:54 Berta ui!
4:56 Docent no	han	pogut	fer	res,	no? Intervenció	docent

4:57 Patrick sí	que	hem	pogut!
Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

5:00 Docent i	què	heu	decidit? Guiatge	docent
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5:02 Patrick (ho	vol	demostrar	i	li	demana	les	baquetes	a	
5:05 Pol,	Sofia tornen	a	començar

5:08 Pol
una	cosa,	irene,	perquè	totes	les	paraules	
crescendo,	accelerando	i	així	són	en	italià?	

Demana	explicació

5:10 Docent es	va	decidir	així,	sí!	 Aportació	docent
5:13 Álvaro (no	li	vol	donar	les	baquestes	a	en	Patrick) No	cedeix

5:25 Patrick
(vol	convèncer	l'Álvaro	de	la	seva	idea,	fins	que	
en	Patrick	toca	la	si	do	si	la	la)		el	final	del	3	i	3!

El	resultat	s'adequa	al	
propòsit

5:25 Patrick
Reconeix	auditivament	un	
fenòmen	musical

5:50 Docent (canta	notes	en	veu	alta) Aportació	docent

5:58 Pol
doncs	a	mi,	aquest	grup	no	em	sembla	
misteriós

Discrepa	en	relació	les	idees	
dels	altres

6:01 Docent però	potser	podem	fer-ho	d’alguna	altra	 Guiatge	docent
6:08 Docent som-hi,	escoltarem	aquest	altre	grup!	 Intervenció	docent
6:09 Mencía irene!	Ja	ho	tenim!

6:17 Leo
(repassa	amb	el	seu	grup	el	que	havíen	acordat	
i	ensenyant-los	com	ho	han	de	fer,	toquen:	la	

Pren	el	rol	de	director:	
organitzador

6:28
Leo,	Mencía,	

Tomás (ho	toquen)
6:34 Docent quines	notes	feu?	 Guiatge	docent

6:34 Leo,	Mencía (canten	les	notes	amb	el	nom)
Reconeix	auditivament	un	
fenòmen	musical

6:39 Tomás (s'ho	mira) No	participa
6:48 ho	tornen	a	tocar	i	hi	ha	molt	soroll
6:52 Docent doncs,	vale,	ara	què,	com	comencem?	 Guiatge	docent

6:57 Julia en	Bruno	i	en	Carlos!
Pren	el	rol	de	director:	
organitzador

7:01 Docent a	veure?	Voleu	començar	vosaltres? Intervenció	docent

7:29 Docent
(Demano	atenció,	i	comencen	a	tocar,	no	s’han	
posat	d’acord	i	tots	dos	toquen	dues	coses	

Intervenció	docent

7:43 Carlos no,	aquesta	no,	aquesta	d’aquí!
Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'acció

8:06 Docent

val,	molt	bé,	però	per	començar,	diria	que	
hauria	de	començar	un	grup	més	misteriós,	i	hi	
ha	un	grup	molt	misteriós,	i	hem	dit	que	eren	
elles	dues,	no?	És	més	misteriós,	no?	heu	

Aportació	docent

8:24 Docent podríem	començar	així,	no?	 Aportació	docent
8:29 Álvaro però	quina	nota	és? Demana	explicació

8:32 Leo no!	Primer	un,	després	dos,	després	tres...	
Pren	el	rol	de	director:	
organitzador

8:36 Docent voleu	fer-ho	en	tutti,	tots	fent-ho	a	la	vegada? Guiatge	docent
8:38 Docent mira,	mira	què	diu	en	Leo!	 Intervenció	docent
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8:42 Leo (ho	repeteix)
8:58 Pol com	la	Merla?	Que	primer	un,	dos,	i	després	
9:01 Docent sí,	ho	diu	així!
9:06 Docent us	sembla	bé	la	idea	d'en	Leo,	d'anar-vos	 Guiatge	docent

9:07 Leo són	com	ratpenats
Fa	connexió	amb	un	
referent	personal

9:13 Docent i	com	us	afegireu?	 Guiatge	docent
9:26 Álvaro quina	nota	és?

9:30 Docent
mira	quina	preocupació	que	té	l’Álvaro,	ens	
heu	de	dir	quines	notes	feu	(a	la	Berta	i	a	la	

Guiatge	docent

9:35 Julia aquesta	tot	el	rato
Pren	el	rol	de	docent	
mitjançant	l'acció

9:36 Berta no	ho	sé...	
Discrepància	amb	la	idea	
dels	altres

9:37 Docent aquesta,	tot	el	rato,	és	el	“la” Aportació	docent
9:46 Tots (ho	practiquen)
10:02 Álvaro sí,	perquè	si	hem	de	fer	de	fluixet	a	més	fort Es	confon

10:02 Docent
la	tota	l’estona,	mireu	com	queda?	Fareu	
crescendo,	cada	cop	més	fort?	O...	cada	cop	

Guiatge	docent

10:11 Julia cada	cop	més	fort	i	després,	cada	cop	es	van	 Rol	director
10:18 Docent no,	així	no	es	pot	fer	res,	molt	malament Intervenció	docent
10:25 Álvaro així	començarem	de	més	petit Es	confon
10:28 Docent voldries	començar	des	del	més	petit? Guiatge	docent

10:34 Docent
però	aquest	són	els	més	aguts	(assenyalo	els	
carillons)	no	són	els	més	fluixos,	fluix	és:	com	
que	tothom	farà	l’esforç	de	tocar	fluix,	fluix	és	

Aportació	docent

11:00 Docent un,	dos,	tres	i…	fluixet,	perquè	es	tracta	de	fer	 Guiatge	docent

11:20 Docent
no	esteu	escoltant,	perquè	elles	decideixen	
acabar	d’una	manera…	quants	cops	fareu?	(a	la	

Guiatge	docent

11:36 Berta un!
11:37 Docent amb	un	cop	i	entra	en	Carlos	i	en	Bruno Guiatge	docent

11:45 Tots (ho	toquen)
No	s'adapten	a	l'organització	
en	grup

12:09 Julia és	que	ells	ho	fan	massa	fort
Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

12:21 Berta és	que	no	ens	sentiran	quan	fem	així Previsió	resultats	sonors

12:28 Docent
llavors,	el	problema	és	que	fem	un	crescendo,	
no?	si	ho	fem	massa	fort,	què	passa?

Guiatge	docent

12:47 Julia que	no	s’escolta	el	la Previsió	resultats	sonors
12:52 Tots (van	entrant	les	parts	solistes)

13:10 Berta
ja	hem	picat	(enfadada)	ja	hem	picat,	i	no	han	
parat!	

Pren	el	rol	de	director:	
organitzador
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13:29 Docent
i	ara	què?	quin	grup?	(Proposo	deixar	
l’obstinat	de	la	Berta	i	la	Julia	mentre	els	

Aportació	docent

13:33 Pol a	mi	no	m’acaba	de	sonar...	bé
Expressa	un	sentit	crític	i	
estètic	sobre	les	idees

13:49 Docent
(No	tenen	gaire	clar	les	entrades,	els	he	
d’ajudar	a	entrar	un	cop	el	grup	anterior	ha	

Aportació	docent

13:58 Docent (proposo	una	altra	organització) Aportació	docent
15:42 Docent com	acabem? Guiatge	docent
15:50 Docent cada	vegada	més	fluix	és	decrescendo! Aportació	docent

15:51 Docent
(Hi	ha	molt	d’enrenou	mentre	vaig	escrivint	el	
resum	dels	motius	a	la	pissarra,	uns	quants	
repassen	amb	mi	els	processos,	els	altres,	

Intervenció	docent

18:07 Berta jo	sé	la	solució,	mira,	així,	i	així
Aporta	idees	mitjançant	
l'acció

18:24 Tots Ho	tornen	a	tocar	
19:37 Tots (no	els	surt	el	final)
19:40 Julia acabem	amb	la	mateixa	nota	i		s’acaba Ús	imprecís	del	vocabulari
19:40 Docent ara,	com	acabem? Guiatge	docent
19:40 Docent ara,	com	acabem?

19:43 Berta (toca)	així,	i	així,	de	fort	a	fluix!	
Aporta	idees	mitjançant	
l'acció

20:05 Julia quan	acabem	fem	així	(li	diu	a	la	Berta)
20:16 Docent com	fem	el	final? Guiatge	docent
20:20 Docent la	Berta	ens	ha	proposat	un	final	que	és… Intervenció	docent
20:24 Berta quan	fem	així,	ells	fan	així	(toca	fent	 Ús	imprecís	del	vocabulari
20:48 Tots (practiquen	el	final)
20:55 Leo i	nosaltres? Demana	explicació
20:57 Julia un,	dos,	tres,	i…
21:43 Docent a	veure?	Tornem	a	fer	de	dalt	a	baix? Intervenció	docent

21:47 Docent
al	final	és	un	tutti,	no?	Comencen	elles,	i	al	
final	s'afegeix	tothom	fent	decrescendo! Aportació	docent

22:24 Tots Ho	tornen	a	tocar-vídeo	2

MINUT PARTICIPANT TRANSCRIPCIÓ INDICADORS

Docent (Proposo	que	s’afegeixin	per	grups) Aportació	docent
Docent tothom	farà	això!	 Aportació	docent
Berta La	música	misteriosa Assoleix	el	propòsit
Leo Els	ratpenats	misteriosos Assoleix	el	propòsit

Mencía El	secret	de	la	música Assoleix	el	propòsit
Pol La	casa	de	les	sorpreses	 Assoleix	el	propòsit

Leo alah!	No	és	misteriós,	això!
Discrepa	en	relació	les	idees	
dels	altres
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Julia Els	animadors
El	resultat	no	s'adequa	al	
propòsit

Sofia
El	resultat	no	s'ajusta	al	
propòsit

Álvaro (mira	l’hora)	 Es	distreu

Álvaro Harry	Potter
Fa	connexió	amb	un	
referent	personal

Carlos No	ho	sé No	participa

Tots (hi	ha	molt	d'enrenou)
No	s'adapten	a	l'organització	
en	grup

Tots (hi	ha	molt	enrenou)	
No	s'adapten	a	l'organització	
en	grup

Pol,	Julia (proposen	alhora	maneres	d’anar-se	afegint)
Pren	el	rol	de	director:	
organitzador

Bruno La	música	misteriosa	(després	d’haver	sentit	la	 Repeteix	la	idea	d'algú	altre
Sofia jo	encara	no	ho	he	dit!	Doncs,	mistery	music. Varia	la	idea	d'algú	altre
Tomás La	música	Potter Varia	la	idea	d'algú	altre

Berta,	Julia (ho	toquen	i	tothom	escolta)
i	ara	com	acabem?	
Busquem	un	títol,	i	no	el	concretem	però:
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0:01
Docen

t
algú	li	pot	explicar	a	en	Bruno,	què	estem	fent? Intervenció	docent

0:22 Pol farem	un	mòbil
0:44 Julia una	música!
0:53 Pol (hi	ha	molta	confusió)	hem	de	posar	ordre Rol	director:	organitza	el	grup
1:00 Álvaro farem	una	música,	però	amb	reciclatge Confusió

1:20
Docen

t
I	com	ha	de	ser?	 Guiatge	docent

1:47 Patrick
ha	de	ser	amb	un	ritme	paregut	al	del	mòbil,	que	
sembli	que	l’està	fent	el	mòbil

Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

1:47 Patrick Confusió

2:20 Patrick (passa	l’arc	per	les	cordes)

2:20 Patrick Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-sonor

2:50 Julia (Pica	a	les	cordes	amb	l’arc)	que	xoqués! Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-sonor
2:50 Julia Aporta	idees	a	partir	de	l'explicació
2:50 Julia Recorda	el	vocabulari
4:04 Tots (estan	buscant	el	so	de	les	pinces	amb	el	plàstic)
4:20 Leo (a	en	Carlos)	no!	rascando	las	cuerdas! Corregeix	la	idea	d’algú	altre

4:20 Leo
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

4:45 Julia
(ensenya	als	pianistes	com	rascar	sobre	el	piano	
sobre	la	tapa)	

Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'acció

5:10
Pianist
es

(resolen	el	problema	percutint	amb	els	dits	sobre	
la	tapa	del	piano)

Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-sonor

5:10
Pianist
es

Assoleixen	el	propòsit

5:14 Leo a	la	pluja Fa	connexió	amb	un	referent	pactat

5:55 Patrick Neu!	(so	del	fregament	del	triangle) Fa	connexió	amb	un	referent	pactat

6:28 Molts
Trien	com	volen	començar	i	utilitzen	la	paraula	
tutti	i	solistes	

Recorden	el	vocabulari

6:28 Molts
S'adapten	fàcilment	al	treball	en	
grup

6:28 Molts
Fa	connexió	amb	els	continguts	
previs

7:23 Álvaro
(l'Álvaro	s’ofereix	fent	un	gest	com	d’alto	amb	la	
mà)

Rol	director:	organitza	el	grup
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8:25
Docen

t

Molt	bé,	heu	dit	per	parts,	no?	Com	ho	farem?	Els	
pianistes,	a	veure,	rasqueu	soles,	a	veure	què	
passa?	Elles	ben	bé	no	rasquen,	què	estan	fent?	
Mireu,	elles	no	rasquen,	què	fan?	

Guiatge	docent

9:00 Tomás stop Ús	imprecís	del	vocabulari
9:10 Molts No!	 Tria	d’un	recurs	tècnic-sonor

9:15 Tomás
(riu)	és	que	jo	no	puc,	(ho	prova,	fluix)	perquè	jo	
no	puc,	i	no	sona,	mira,	jo	no	puc

Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

9:36 Berta ràpid

9:51 Leo
(fa	gest	amb	la	mà	d'stop	i	canta	una	cançó	en	
anglès	que	comença	amb	la	paraula	stop) Fa	connexió	amb	un	referent	pactat

9:55 Patrick silenci!	(s'hi	afegeix	la	Julia	i	més)

### Docent

i	facin	de	cop	com	si	volguessin	atrapar	alguna	
cosa,	i…	(faig	gest	d'atrapar	amb	la	mà)	(…)	silenci,	
no?	A	veure,	provem-ho? Aportació	docent

#### Docent provem	el	tutti.	Álvaro…	sí?	Rascant,	rascant…	 Aportació	docent
#### Docent i	vosaltres	picant,	no?	 Guiatge	docent
#### Patrick (va	tocant	amb	l'arquet)	 No	s'adapta	a	l'organització	en	grup
#### Docent ah!	Has	de	rascar,	ara,	rascar Aportació	docent

#### Docent

no	sona	perquè	està	envernissat,	llavors,	
vosaltres,	els	que	esteu	envernissats,	us	passa	
igual	que	el	piano Aportació	docent

#### Patrick com	una	aranya! Fa	connexió	amb	un	referent	pactat
#### Álvaro (fa	gest	amb	la	mà	d'stop	i	en	veu	alta)	stop! Rol	director:	organitza	el	grup

#### Docent

però	al	mig	d'una	peça	musical	no	pots	dir…	stop!	
(gest	amb	la	mà)	has	de	fer	un	gest	que	vulgui	
dir…	(faig	gest	de	direcció	de	recollir	el	so) Aportació	docent

####Mencía com	si	l'indi	volgués	pillar	algo? Varia	la	idea	d'algú	altre

#### Docent
però	quan	vols	atrapar	alguna	cosa…	així?	Heu	de	
parar	i	tornar	a	començar,	no? Guiatge	docent

####Mencía (ho	toca)

#### Leo però	tens	que	parar	entremig
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

#### Berta perquè	jo	feia	així	(pica) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció

#### Docent
com	si	algú	volgués	entrar	i	picar	la	porta,	i	
sempre	piquen	igual,	o	què	estan	fent	elles? Guiatge	docent

#### Carlos accelerando Recorda	el	vocabulari
#### Docent i	què	voleu	fer,	guitarres? Guiatge	docent
#### Docent però	del	nostre	mòbil,	què	podríeu	ser? Guiatge	docent
#### Patrick ressona
#### Pol així!	(pica	la	caixa	de	ressonància	del	cello) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
#### Pol (torna	a	tocar	fort)
#### Docent a	veure	el	d'en	Tomás,	si	ressona	més? Guiatge	docent
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#### Docent
no…	no	estem	escoltant,	s'ha	d'escoltar	just	
després	de	que	ell	toqui! Intervenció	docent

#### Docent a	veure	si	ressona,	el	teu? Guiatge	docent
#### Docent a	veure,	què	dius? Intervenció	docent

#### Docent
però	perquè	no	deixem	que	ho	faci	en	Tomás,	que	
es	veu	més	que	ressona? Aportació	docent

####Docent	
exacte!	A	vere,	escoltem	en	Tomás,	a	veure	com	
ressona	en	Tomás Intervenció	docent

#### Julia
el	meu	també	ressona,	irene!	Irene!	El	meu	també	
ressona

Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

#### Álvaro (practica	el	gest	de	recollir	el	so) Repeteix	la	idea	d'algú	altre

#### Tots

es	posen	a	tocar,	fins	que	l'Álvaro	fa	el	so	de	
recollir	i	no	tothom	acaba	alhora,	n'hi	ha	que	em	
miren	a	mi

#### Docent
hi	ha	gent	que	no	estava	mirant,	hem	de	tornar-
ho	a	repetir,	endavant Intervenció	docent

#### Tots
es	posen	a	tocar,	fins	que	l'Álvaro	fa	el	so	de	
recollir	i	en	Tomás	continua	tocant

#### Docent Tomás!	Hem	de	tornar-ho	a	repetir Intervenció	docent

#### Berta l'hem	de	mirar,	perquè	ell	ens	diu	quan	parem!
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

#### Tomás eh,	Bruno?	Has	de	mirar	a	ell	(assenyalant-lo)
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'acció

#### Docent ara	què? Guiatge	docent
####Pianistes(toquen)

#### Leo (li	indica	a	en	Bruno	que	es	posi	bé	la	guitarra)
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

#### Tomás (em	mira	perquè	li	doni	l'entrada)

#### Docent

ens	has	de	deixar	escoltar	com	ressona,	has	de	fer-
ho	així,	que	la	membrana	(això	d'aquí)	vibri,	l'has	
d'agafar	per	aquest	forat	i	fer	(toco	el	mateix	
ritme) Aportació	docent

#### Docent ho	tornem	a	fer	per	si	de	cas Intervenció	docent
#### Tots (toquen)
#### Docent molt	bé,	us	està	quedant	bé Aportació	docent
#### Julia i	després	un	altre,	ressonant? Rol	director:	organitza	el	grup

#### Docent

un	altre,	ressonant?	Ei,	saps	què?	En	Patrick	al	
principi	tenia	una	idea	que	a	mi	m'ha	agradat,	i	de	
moment	hem	decidit	que	fèiem	servir	una	altra	
idea,	que	ell	deia	que	xocaven,	quan	xocaven	el	
metall	amb	el	metall,	no	l'hem	fet!	 Aportació	docent

####Docent	 no…	justament	sona…	sona	metall? Guiatge	docent
#### Docent des	del	principi,	un,	dos,	tres… Intervenció	docent
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#### Docent

i	això…	mireu,	escoltem	el	metall	amb	el	metall,	
aquí,	a	veure	què	passa?	(em	dirigeixo	al	mòbil	i	el	
faig	rodar	per	fer-lo	sonar) Guiatge	docent

#### Docent
però	el	triangle	tot	sol…	no	pot	ser,	perquè	no	hi	
ha	xoc	(pico	de	mans)	si	toca	sol Aportació	docent

#### Docent (faig	sonar	els	metalls	en	xoc,	escolten) Guiatge	docent
#### Julia decrescendo! Recorda	el	vocabulari
#### Docent vale,	des	del	principi,	endavant,	som-hi! Intervenció	docent
#### Tots (toquen)

0:00 Docent

a	veure,	Leo,	mireu	en	Leo	què	diu!	En	Leo	diu	
que	primer	les	cordes	quan	xoquen,	que	són	els	
metalls,	eoo	Patrick,	diu	que	primer	sona	fluix Intervenció	docent

#### Docent escoltem-ho?	(faig	rodar	el	mòbil) Guiatge	docent

#### Docent

sí?	Doncs,	vinga	(faig	gest	de	donar	el	
consentiment	de	començar	a	les	cordes)	anem	a	
provar…	un,	dos,	tres,	i… Guiatge	docent

#### Docent
però	una	pregunta,	(m'aixeco	i	aviso	a	les	
pianistes) Guiatge	docent

#### Docent
irregular,	per	tant	vosaltres	no	podeu	estar	tocant	
tots	 Aportació	docent

#### Docent

com	acabem?	Guitarristes,	teniu	alguna	altra	
idea?	Ho	deixem	aquí	i	la	setmana	que	ve	ho	
continuarem	fent… Guiatge	docent

MIN
UT

PART TRANSCRIPCIÓ INDICADORS

Álvaro Així!	(rasca	més	fort)
Adapta	un	recurs	tècnic-sonor	a	les	
seves	circumstàncies

Álvaro (imita	el	gest	d'en	Tomás Repeteix	la	idea	d'algú	altre
Álvaro (fa	el	mateix	gest	que	al	principi) No	fixa	les	idees	musicals
Álvaro (imita	el	gest	d'en	Tomás,	i	el	va	repetint) Repeteix	la	idea	d'algú	altre
Álvaro (toca	una	corda	de	la	guitarra) Fa	una	aportació	espontània

Álvaro
i	amb	la	guitarra?	(gira	la	guitarra	per	poder	picar	
la	caixa)	

Adapta	un	recurs	tècnic-sonor	a	les	
seves	circumstàncies

Álvaro Tomás!
Álvaro un,	dos,	tres,	i	ja! Rol	director:	organitza	el	grup
Álvaro i… Rol	director:	organitza	el	grup

Álvaro (pica	la	guitarra)	no!
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Álvaro (aixeca	la	mà) S'adapta	a	l'organització	en	grup
Álvaro un,	dos,	tres,	i	ja! Rol	director:	organitza	el	grup
Álvaro un,	dos,	tres,	i… Rol	director:	organitza	el	grup
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Berta no	sona	res!	
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Berta Piquem	amb	les	ungles Aporta	idees	a	partir	de	l'explicació
Berta aquí!	(surt	de	darrere	el	piano)	és	que	pico	aquí!

Berta no	ressona!
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Berta sí!	

Berta
mira'l	(dirigint-se	a	en	Tomás	que	torna	a	estar	
distret)

Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'explicació

Bruno
(va	explorant	els	sons	de	picar	la	caixa	amb	les	
mans)

Bruno vernissat! Repeteix	la	idea	d'algú	altre
Bruno	F (no	s'atura)

Carlos mira	todos	lo	que	rascan	(assenyala	els	altres)	
Discrepa	en	relació	a	les	aportacions	
dels	altres

Carlos home,	és	que	si	rasco,	com	es…
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Carlos però	és	que	no	sona,	perquè	està	envernissat!
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Carlos (imita	el	gest	d'en	Tomás) Repeteix	la	idea	d'algú	altre

Carlos (pica	amb	els	nusos	dels	dits)	
El	resultat	sonor	s'aproxima	al	
propòsit

Carlos,	Bruno
(en	Carlos	toca	una	corda,	en	Bruno	pica	amb	els	
nusos	dels	dits)

Cordes (toquen)
Cordes (toquen)
Cordes (comencen	a	tocar	des	del	principi)
Cordes tots	toquen	alhora
Docen

t
a	què	s’assembla? Guiatge	docent

Docen
t

en	què	us	fa	pensar,	aquest	so? Guiatge	docent

Docen
t

qui	donarà	la	senyal	de	parar? Guiatge	docent

Docen
t

Voleu	picar	amb	les	ungles?	Tots? Guiatge	docent

Docent
només	els	pianos?	però	amb	el	tomás,	què?	a	
veure,	piqueu? Guiatge	docent

Docent

però,	un	moment,	jo	us	he	de	preguntar	una	cosa,	
crec	que	no	estem	fent	atenció	i	en	Patrick	encara	
menys,	però	la	música	que	vam	escoltar	passava	
una	cosa,	us	en	recordeu	que	en	Leo	va	dir	que	
era	com	un	indi	que	què	li	passava? Intervenció	docent
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Docent
i	després,	parava,	no?	quan	para,	com	diem	amb	
la	música	quan	pares?	què	diem	que	és?	 Guiatge	docent

Docent
no…	stop?	(Ric)	potser	sí	que	jo	us	deia	stop,	però	
quan	escrivim,	què	posem? Guiatge	docent

Docent
i	perquè	no	ho	fem	així,	per	exemple,	que	
comencin	elles… Guiatge	docent

Docent
no…	no…	(em	dirigeixo	a	en	Patrick)	no	us	està	
molestant	molt	en	Patrick Intervenció	docent

Docent mira,	mira,	rascar	és	així,	 Aportació	docent
Docent com	ho	fèieu?	(dirigint-me	als	pianistes) Guiatge	docent
Docent vinga,	doncs,	com	una	aranya! Guiatge	docent
Docent llavors	no	estem	rascant,	estem	fent…	piquem! Aportació	docent
Docent perquè	així…	(gest	d'stop	com	de	la	policia) Guiatge	docent

Docent
endavant!	rasquem,	rasquem,	piquem	com	les	
aranyes…	i	ara? Guiatge	docent

Docent
i	ara	què	hem	dit	que	fèiem?	Pianistes,	ara	que	
fèieu? Guiatge	docent

Docent no…	què	hem	dit	que	passava?	Com	a	la	música!	 Guiatge	docent
Docent com	si	volgués	atrapar	algo…	a	veure? Guiatge	docent

Docent
no,	no!	Mira,	mira	el	que	fa	la	Mencía!	Mireu	a	la	
Mencía,	que	té	molt	bona	idea!	A	veure,	Mencía? Guiatge	docent

Docent perfecte,	no? Aportació	docent

Docent
però	un	moment,	ara	és	el	moment	dels	pianos,	
no? Guiatge	docent

Docent
més	ràpid,	més	ràpid?	Com	dèiem	quan	era	més	
cada	cop	més	ràpid Guiatge	docent

Docent accelerando,	bravo!	I	després,	parem	en	sec? Guiatge	docent
Docent després	dels	pianistes,	què? Guiatge	docent
Docent de	fusta! Aportació	docent

Docent

però	a	mi	m'ha	agradat	una	idea	que	ha	dit	abans	
en	Patrick	que	no	sé	si	l'heu	recollit,	no	sé	si	algú	
ha	escoltat	el	que	ha	dit	en	Patrick,	però	en	
Patrick	ha	dit	que	hi	havia	un	moment	era	com	si	
xoquessin…	que	és	quan	el	so…	què	li	passa	al	so? Guiatge	docent

Docent ressona Aportació	docent
Docent i	com	ho	podries	fer? Guiatge	docent
Docent un	moment,	escoltem	en	Pol,	a	veure	com	sona? Guiatge	docent
Docent escoltem Intervenció	docent

Docent
escoltem,	Pol,	ho	tornes	a	fer	que	ningú	t'està	
escoltant? Intervenció	docent

Docent
no	estàs	escoltant!	Estàs	aixafant!	A	veure,	
tornem-hi?	Pol? Intervenció	docent

Docent a	veure,	segur,	torna-hi,	Pol Intervenció	docent
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Docent

però	si	parleu	després	que	ell	toqui	no	sentirem	si	
ressona,	perquè	ressonar	és	després	de	que	ell	
toqui…	escoltem! Intervenció	docent

Docent (faig	so	amb	la	boca	de	no	estar-ne	segura) Aportació	docent
Docent i	un	altre	instrument? Guiatge	docent
Docent alah!	A	veure,	Tomás? Guiatge	docent
Docent sí,	no? Aportació	docent
Docent bueno…	no	cal Aportació	docent
Docent a	veure?
Docent compte,	eh? Guiatge	docent
Docent mira,	mira	què	fa	en	Carlos,	a	veure,	Carlos? Intervenció	docent

Docent
a	veure	Tomás,	i	pots	fer	un	so,	o	pots…	fer-ne	un	
altre,	no? Guiatge	docent

Docent
t'has	d'esperar	que	tinguem	temps	d'escoltar,	
aviam? Aportació	docent

Docent
molt	bé,	ho	fem	des	del	principi,	endavant!	a	
veure	si	us	en	recordeu! Intervenció	docent

Docent sí?	Un,	dos,	tres,	i… Guiatge	docent
Docent ho	tornem	a	fer Intervenció	docent
Docent tothom	a	escoltar	els	pianistes Intervenció	docent
Docent a	veure	com	seria	xoc	de	metall	amb	metall? Guiatge	docent

Docent

a	veure?	Com	sonaria	metall?	(assenyalo	en	
Patrick	i	la	Julia	que	passen	ràpid	l'arquet	per	una	
corda) Guiatge	docent

Docent xocs?	Cordes,	no?	(s'afegeixen	en	Pol	i	la	Sara) Guiatge	docent

Docent

un	moment,	però,	si	us	fixeu…	ei!	Si	us	fixeu	amb	
una	cosa,	quan	xoca	aquí,	va	xocant	sempre	igual,	
o	com	xoca,	això? Guiatge	docent

Docent sona	com	raro,	no?	(faig	gest	com	d'embolicar-se) Aportació	docent

Docent
mira	què	diu	la	Mencía,	quan	xoca,	com	sonen	les	
coses? Guiatge	docent

Docent i	el	triangle? Guiatge	docent
Docent com	sona? Guiatge	docent
Docent com	ho	faríeu? Guiatge	docent

Docent

a	veure,	tornem	a	escoltar	això?	Ei!	Tornem	a	
escoltar	com	sona	quan	xoquen	metall	amb	
metall,	eh?	(…)	no	esteu	preparats! Intervenció	docent

Docent i	com	es	diu	quan	sona	menys,	més	fluix? Guiatge	docent

Docent
decrescendo!	Endavant,	preparats?	Feu	que	
xoquin	els	metalls,	endavant! Aportació	docent

Docent
gest	de	dirigir	les	dinàmiques)	cada	cop,	fins	que	
no	se	sent,	no? Aportació	docent

Docent un,	dos,	tres,	exacte	Álvaro!	Ho	fas	tu! Aportació	docent
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Docent vale!
Docent bueno	i	ara	què?	Com	acabem? Guiatge	docent
Docent voldries	fer-ho	més	lent? Guiatge	docent
Docent fluixet	o	lent? Guiatge	docent
Docent sí,	crescendo	decrescendo? Guiatge	docent

Docent
no	no,	només	el	moment	aquest	del	xoc	dels	
metalls Guiatge	docent

Docent
el	so	que	fa	això…	(toco	el	mòbil)	és	com	llarg,	o…	
perquè	si	vosaltres	aneu	passant	tot	l'arc	 Aportació	docent

Docent

mira,	escoltem	bé	perquè	jo	penso	que	cordes,	
heu	de	fer	servir	una	altra	tècnica…	escolteu!	Com	
ho	podríeu	fer? Guiatge	docent

Docent i	ara	decrescendo… Aportació	docent
Docent però	la	pulsació	és	regular	o	irregular? Guiatge	docent
Docent ho	tornem	a	provar?	Un	dos	tres,	i Intervenció	docent

Docent
(dirigeixo	i	parlo	de	com	han	de	ser	les	
dinàmiques) Guiatge	docent

Docent	 a	veure,	tots? intervenció	docent
Docent	 què	passa	al	final? Guiatge	docent
Docent	 decrescendo,	vols	dir? Guiatge	docent
Docent	 crescendo	i	decrescendo,	vols	dir? Guiatge	docent
Julia metall	amb	metall Matisa	la	informació	d'algú	altre
Julia Assoleix	el	propòsit
Julia (rasca	amb	els	dits	la	caixa	del	cello) Assoleix	el	propòsit
Julia Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-sonor

Julia (No	hi	està	d’acord)
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Julia Discrepa	de	la	idea	d’algú	altre
Julia Piquen
Julia podem	fer-ho	més	suau Matisa	la	informació	d'algú	altre
Julia (aixeca	la	mà)	l'inidi…	parava! Matisa	la	idea	d'algú	altre
Julia (aixeca	la	mà)	tinc	una	idea…
Julia així!	(pica	a	la	cuixa) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Julia amb	la	lluvia…	(pica	la	caixa	de	l'instrument) Fa	connexió	amb	un	referent	pactat
Julia i	ara,	s'afegeix	un	altre Rol	director:	organitza	el	grup

Julia no	ressona
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Julia el	meu	també	ressona!
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Julia
ara	nosaltres,	i	ara	ell,	ara	nosaltres	i	ara	ell	
(alternant	un	so	cadascú) Rol	director:	organitza	el	grup

Julia
(aixeca	la	mà)	així,	primer	un,	després	més,	
després	més… Rol	director:	organitza	el	grup
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Julia (aixeca	la	mà)	més	fluix! Ús	imprecís	del	vocabulari
Julia cada	vegada	més	fluix Ús	imprecís	del	vocabulari
Julia (ho	proven	i	a	la	Julia	li	surt	pizzicato) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Julia així!	(toca	fent	pizzicato) No	reconeix	el	fenomen	musical
Leo acompanyar	el	mòbil	amb	els	instruments Matisa	la	informació	d'algú	altre
Leo sí!

Leo
però	quan	fas	així,	(picant	la	caixa	de	la	guitarra)	
tens	que	parar

Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'acció

Leo després	els	pianistes Rol	director:	organitza	el	grup
Leo les	guitarres
Leo (toca,	picant	amb	els	nusos	dels	dits) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Leo del	metall	amb	metall Ús	precís	del	vocabulari

Leo
del	metall	amb	metall?	Però	justament	estàs	
tocant	un	material	que	no	és	metall,	no?

Leo l'eco
Fa	connexió	amb	els	continguts	
previs

Leo però	la	nostra,	ens	sona	perquè	tenim	les	cordes
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Leo la	nostra	ens	ressona
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Leo (pica	la	caixa) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Leo però,	amb	la	mà,	ressonen…	les	cordes!
Leo vernís… Repeteix	la	idea	d'algú	altre

Leo
ah,	sí,	que	havíem	fet…	(rasca	les	cordes	de	la	
guitarra)

Leo és	per	al	triangle,	això Previsió	dels	resultats	sonors

Leo com	el	triangle!
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Leo (aixeca	la	mà) S'organitza	en	el	treball	en	grup

Leo

no,	però	quan	comencen	ells	(assenyala	el	mòbil	
fa	moviment	amb	els	braços	de	moure	els	metalls)	
entren	massa	fort	entren	papapa

Leo

sí,	o	sinó,	fa	frrrrrrt	(gest	d'embolicar	seguit	de	
gest	d'obrir	els	braços	com	d'incredulitat),	de	cop,	
i	té	que	ser…	trrrrt	(fluix	i	crescendo)

Leo
ja…	però	ells,	quan	comencen	fan	ffffrrrrt	(gest	de	
braços	de	rodar	ràpid)

Ús	imprecís	del	vocabulari-
onomatopeies

Leo (assenteix)	no,	ehm,	primer	fluixet	i	després	fort Ús	imprecís	del	vocabulari
Leo primer	fluixet,	després	fort,	i	després	fluixet Ús	imprecís	del	vocabulari
Leo (no	diu	res)
Leo (assenteix)

Leo ara	més	fluix
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees
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Mencí
a

no	se	sent	res! Repeteix	la	idea	d'algú	altre

Mencía nosaltres	ho	fem	com	una	aranya! Fa	connexió	amb	un	referent	pactat
Mencía sí!	
Mencía no,	no…	que	estem	
Mencía com	pupupurupu	pururupu Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Mencía pupurupupupu	pupurrupupupu Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Molts (alguns	piquen,	alguns	rasquen)

Molts
bueno,	esteu	picant,	molts,	eh?	Si	rasqueu?	(em	
dirigeixo	a	en	Carlos)	com	és	rascar?

Molts (ho	practiquen)
Molts (volen	dir	coses)
Molts (riuen	i	s'exclamen)

Patrick un	ritme! Ús	imprecís	del	vocabulari

Patrick està	xocant Fa	connexió	amb	un	referent	pactat

Patrick Recorda	el	vocabulari

Patrick és	com	si	algú	volgués	entrar	i	picant	la	porta Aporta	idees	a	partir	de	l'explicació
Patrick adiós Sentit	crític-estètic
Patrick podria	ser	aixís Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Patrick però	també	podria	ser	aixins Aporta	idees	a	partir	de	l'acció

Patrick
(toca	per	fer	ressonar	la	caixa	del	violí	però	no	
ressona)

El	resultat	sonor	no	s'ajusta	al	
propòsit	

Patrick (toca	mentre	en	Tomás	fa	el	ritme) No	s'adapta	a	l'organització	en	grup
Patrick (toca	el	cap	d'en	Tomás	amb	l'arquet) No	s'adapta	a	l'organització	en	grup
Patrick alah!
Patrick (assenyala	els	pianistes) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Patrick (passa	l'arquet	per	les	cordes) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Patrick (va	tocant) No	s'adapta	a	l'organització	en	grup
Pol de	fusta!	Fusta	i	metall Corregeix	la	idea	d’algú	altre
Pol (pica	a	la	caixa	molt	fort) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Pol (torna	a	tocar	fort) S'aproxima	al	propòsit
Pol (toca	la	caixa	del	cello)
Pol xoca	una	mica Matisa	la	informació	d'algú	altre

Pol irregular
Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Sara (imita	el	gest	d'en	Tomás) Repeteix	la	idea	d'algú	altre
Sara (va	tocant	amb	en	Patrick) S'aïlla
Tomás així!	(fa	gest	exagerat	de	recollir	el	so) Aporta	idees	a	partir	de	l'acció
Tomás no!	(fa	gest	de	recollir	el	so) Corregeix	la	idea	d’algú	altre
Tomás i	la	Berta?
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Tomás ah,	molt	bé!

Tomás ui!	(fa	gest	de	tirar-se	enrere,	com	espantat)
Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

Tomás
(toca	fort	i	quan	sent	el	resultat,	se	sent	sorprès	i	
satisfet)

Reconeix	auditivament	un	fenòmen	
musical

Tomás (torna	a	tocar	fort)
Tomás (pica	el	pandero)
Tomás (fa	un	ritme	de	curt	llarg)
Tomás (torna	a	fer	el	mateix	ritme) Recorda	la	idea
Tomás (torna	a	fer	el	mateix	ritme)
Tots (Proven	de	picar	els	instruments	amb	les	ungles)
Tots (practiquen)
Tots (ho	practiquen)
Tots (practiquen	picant)
Tots (ho	toquen)

Tots
(piquen	les	caixes	dels	seus	instruments,	massa	
fort)

Tots (hi	ha	molt	d'enrenou)
Tots (comencen	a	tocar)	

Tots
(toquen	fins	que	l'Álvaro	fa	el	gest	de	recollir	el	
so)

Tots
(practiquen	passant	l'arc,	s'acaben	fusionant	les	
pulsacions)

Tots (toquen)
Observacions
ho	practiquen
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0:06 Docent
Recordem	com	era	la	música	de	la	Merla	
Negra?

0:08 Julia rrrrrr!	
Fa	connexió	amb	un	referent	
pactat

0:09 Leo
ah!	Era	(toca	un	glissando	amb	les	
baquestes	al	revés)

0:14 Leo
(gira	les	baquetes	i	les	fa	sonar	per	la	part	
de	plàstic)

Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

0:20 Molts
(passen	les	baquetes	lliscant	per	sobre	les	
plaques)

Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

0:26 Docent Qui	tingui	una	idea	que	aixequi	la	mà! Intervenció	docent

0:27 Leo
(aixeca	la	mà	i	ensenya	la	baqueta	al	revés)	
així!

Aporta	idees	mitjançant	l'acció

0:27 Leo
S'adapta	fàcilment	a	
l'organització	en	grup

0:35 Berta
(imita	en	Leo	tocant	el	seu	carilló	amb	la	
part	de	plàstic	de	les	baquetes)

Imita	els	processos	d'algú	altre

0:36 Bruno (toca	notes	alternes	ràpides	i	para	en	sec) Aporta	idees	mitjançant	l'acció
0:36 Bruno Assoleix	el	propòsit
0:38 Berta (es	tapa	les	orelles	de	l'enrenou)
0:44 Docent hi	ha	algú	que	ha	aixecat	la	mà!

0:51 Pol
(toca	notes	alternades)	hi	ha	un	moment	
que	fa…	(toca	una	nota	llarga	que	ressona)

Propòsit	incert

0:57 Docent qui	més	té	una	idea	de	com	feia?

0:58 Mencía
al	final	feia	com	(toca	una	nota	greu	que	
ressona)

1:05 Mencía (toca	la	nota	més	greu	del	seu	carilló) Propòsit	incert
1:06 Docent però	això	què	vol	dir?	Com	ho	podríem	fer?
1:14 Docent A	veure,	el	so	més	greu	de	tots? Intervenció	docent

1:25 Docent
Però	hi	ha	un	problema,	el	final	era	fort	o	
era	fluix?

Guiatge	docent

1:28 Berta foooort Es	confon
1:34 Julia jo	no	tinc	fortes!	Jo	no	tinc	fortes! Es	confon

1:34 Berta
Ja...	mira	les	meves	(toca	el	seu	carilló	que	
és	molt	agut)

Es	confon

1:41 Tots (toquen	notes	alternes)
1:42 Docent Fort	què	vol	dir?	Vol	dir	greu?	 Guiatge	docent
1:49 Julia silencio!	 Rol	director:	organitza	el	grup

1:53 Docent
mireu	el	que	ha	preguntat	la	Berta,	la	Berta	
pregunta	si	ella	pot	ser	fort	amb	aquest	
carilló?

Demana	explicació
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2:01 Leo (es	gira	i	li	ensenya	en	el	seu	carilló)
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
l'acció

2:03 Docent el	més	greu	vol	dir	el	més	fort? Guiatge	docent
2:03 Leo no…	
2:03 Tomás sí
2:07 Tomés no…	més	fluix!

2:09 Docent
fort	és	quan	piquem	fort,	i	fluix	és	quan	
piquem	fluix

Aportació	docent

2:12 Bruno
(es	dedica	a	canviar	les	plaques	del	seu	
carilló)

2:15 Leo pica	fort	el	seu	carilló
2:16 Berta si	pico	fort,	què	fa?	 Demana	explicació
2:17 Docent –a	veure,	si	piques	fort?
2:20 Berta (pica	fort)	fa	fort!	 Reconeixement	auditiu

2:22 Julia sí!	el	més	greu	que	tinguis,
Pren	el	rol	de	docent	mitjançant	
la	verbalització

2:30 Docent
(hi	ha	molt	d'enrenou)	si	ho	fem	així	no	ens	
podem	escoltar

Intervenció	docent

2:36 Molts
com	més	era	la	Merla	Negra?	Què	més	
passa?	

2:39 Docent què	més	passa?
2:41 Docent què	fa,	Sofia?	

2:42 Sofia (aixeca	la	mà)	
S'adapta	fàcilment	a	
l'organització	en	grup

2:43 Sofia
també	fa…	(toca	notes	repetides	de	dues	en	
dues,	ràpides,	i	seguides)

Aportació	espontània

2:47 Molts
(Bruno,	Carlos,	Leo,	Berta,	van	provant	amb	
els	seus	carillons)	

Exploració	sonora

2:47 Docent
tota	l’estona	sona,	com	era	la	Merla	Negra?	
Amb	els	braços	ho	vam	fer!

Guiatge	docent

2:53 Berta
(ho	mostra	amb	els	braços	que	es	movien	
ràpid)

Connexió	referent	pactat-acció

2:55 Pol
així!	(i	fa	lliscar	les	baquetes	per	sobre	les	
plaques)

Aportació	espontània

2:58 Docent mireu	en	Pol,	en	Pol	té	idees

2:59 Molts
(tmiren	en	Pol	mentre	llisca	per	sobre	les	
plaques)

Imita	el	procediment	d'algú	altre

3:01 Leo (imita	en	Pol) Imita	el	procediment	d'algú	altre

3:14 Pol,	Leo (ho	toquen)

3:16 Docent a	veure	tothom?	 Intervenció	docent
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3:19 Molts (toquen	lliscant)
3:20 Docent hem	de	parar,	no? Aportació	docent
3:23 Leo (es	tapa	les	orelles	de	l'enrenou) Propòsit	incert
3:24 Berta (fa	senyal	de	recollir	el	so)	pareu! Rol	director-oganitzador

3:30 Docent
quanta	estona	voleu	que	duri	això?	No	
gaire,	no?	Perquè	aixeca	el	vol!	

Aportació	docent

3:31 Berta així!	(toca	ràpid	i	para) El	resultat	s'ajusta	al	propòsit
3:31 Berta sí,	així!

3:33 Docent
doncs	va:	un,	dos,	tres...	(faig	gest	amb	les	
mans	d’aixecar	el	vol)

Aportació	docent

3:37 Tots (toquen	els	glissandos,	i	no	acaben	junts)
3:38 Docent a	veure,	tots	hem	d’acabar	igual,	sinó... Aportació	docent
3:45 Berta para!	(dirigint-se	a	la	Sofia)	shhht! Rol	director-oganitzador
3:49 Sofia (continua	explorant	la	seva	idea) S’aïlla	explorant
4:00 Docent i	llavors,	què	passa	més?	 Guiatge	docent
4:02 Berta ja	està!	(enfadada)	Sofia! Rol	director:	organitza	el	grup
4:04 Pol	 (toca	una	nota	a	l’atzar	que	ressona) Propòsit	incert
4:10 Docent i	els	altres?	Com	responen?	 Guiatge	docent
4:10 Tots (toquen	i	exploren)

4:34 Docent
aquesta	música	anava	tota	seguida	o	hi	
havia	pauses?

Guiatge	docent

4:35 Leo no,	no	hi	havia	pauses No	coneixen	el	vocabulari
4:41 Docent no	hi	havia	silencis? Guiatge	docent
4:43 Berta sí,	sí	
4:45 Docent quan	es	quedava	parada,	no?	 Aportació	docent
4:47 Docent com	ho	farem	això?	 Guiatge	docent
4:49 Berta Assoleix	el	propòsit

4:49 Berta
(amb	les	dues	baquetes	en	una	mà	toca	una	
nota)	així!	I	es	queda	quieta

Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

4:57 Berta
(va	canviant	de	notes	alternes,	a	glissandos	
ràpids)

Propòsit	incert

5:05 Docent
ho	tornem	a	fer!	Llavors...	mireu,	hem	dit	
que	al	principi	faríem	això	que	heu	fet	així,	
que	passàveu,	es	diu	glissando

Aportació	docent

5:13 Docent
espereu,	espereu,	recordem	què	venia	
després	dels	glissandos,	què	farem?

Guiatge	docent

5:19 Docent
en	Pol	que	farà	això...	Què	més	pot	passar,	
després?

Guiatge	docent

5:19 Pol (toca	una	nota	aïllada) Recorda	la	idea	musical

5:25 Docent
Demano	que	ho	faci	amb	la	part	tova	de	la	
baqueta.	

Intervenció	docent
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5:27 Leo
(toca	un	glissando	amb	la	part	de	plàstic	de	
la	baqueta)

5:29 Pol (toca	amb	la	part	de	plàstic) Imita	els	processos	d'algú	altre
5:29 Julia (algú	toca	El	cargol	amb	el	carilló)

5:30 Docent
després,	que	vola,	i	es	para.	Però	ho	hem	
d’anar	fent…	mireu,	així!	(ensenyo	mans	
alternes)

Aportació	docent

5:42 Bruno (toca	amb	la	part	de	plàstic)

5:45 Docent
a	veure…	una	altra	vegada…	tornem	a	
pensar	com	va…	a	veure?

Guiatge	docent

5:50 Docent
Repasso	en	veu	alta:	a	veure…	primer	els	
glissandos,	després…	en	Pol,	després	d’en	
Pol,	tots	junts	fent…	papapapapa,	i	silenci!

Guiatge	docent

6:09 Leo
(es	gira	a	la	taula	de	darrere	seu)	que	es	
passen	molt,	ho	fan	molt	fort.

Expressa	un	sentit	crític-estètic	
sobre	les	idees

6:09 Docent
doncs	no	pot	ser,	ja	sabeu	que	hem	de	
tractar	bé	el	material,	sinó	es	fa	malbé.

Intervenció	docent

6:20 Pol comencen	a	donar	cops…	

6:22 Julia
pot	volar	(fa	un	glissando	amb	la	part	de	
plàstic,	d’agut	a	greu)

Tria	ràpida	del	recurs	tècnic-
sonor

6:24 Docent Ho	tornem	a	fer?	I	després	què?	 Guiatge	docent
6:42 Leo (arronsa	les	espatlles) No	recorda	el	nombre	de	parts
6:43 Docent quantes	parts	ens	han	sortit?	 Guiatge	docent
6:46 Pol sol	n’hi	han	dues No	recorda	el	nombre	de	parts
6:55 Docent a	veure?	La	primera	part	què	farem?
6:59 Berta així	(fent	uns	glissandos	ràpids) Aporta	idees	mitjançant	l'acció
6:59 Docent i	com	es	diu,	així?	 Guiatge	docent
7:00 Leo glissando! Recorda	el	vocabulari
7:00 Pol glissando! Recorda	el	vocabulari
7:03 Docent després	què	farem? Guiatge	docent
7:05 Pol jo	faig	(i	toca	una	tecla)	 Recorda	els	processos

7:08 Docent ell	farà	un	cop,	i	què	farem,	després? Guiatge	docent

7:14 Docent era	ràpid	o	lent?

7:16 Julia molt	ràpid!

7:25 Docent i	pararem Aportació	docent
7:28 Docent A	veure,	després	d’això,

7:29 Julia
després	d’això,	podem	fer	un	altre	glissando	
junts

Aporta	idees	mitjançant	
l'explicació
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7:37 Pol
(mentre	tots	tallen	en	sec	en	Pol,	continua	
lliscant	per	sobre	les	tecles)

S'aïlla	tocant

7:41 Julia que	el	persegueix!
Fa	connexió	amb	un	referent	
pactat

7:42 Bruno
(canta	en	veu	alta,	fent	sons,	mentre	els	
altres	proven	de	fer	la	persecució,	en	
general,	amb	notes	alternes)

S'aïlla

7:43 Docent a	veure?
7:43 Pol	 (toca	notes	alternes,	ràpides	i	greus)
7:45 Docent i	a	veure,	ara	necessitaríem…	i	ara?	
7:47 Leo fa	una	nota	llarga	que	ressona

7:56 Docent

Podem	fer	que	comencen	els	metal·lòfons,	
els	de	metall,	i...	després	que	s’afegeixi	la	
fusta	(es	van	afegint	fent	notes	ràpides,	
alternes)

Aportació	docent

8:16 Bruno (es	tapa	les	orelles	de	l'enrenou)
8:20 Docent i	quan	parem?	
8:26 Berta quan	ell	fagi	l’últim	(assenyala	en	Pol) Rol	director:	organitza	el	grup
8:28 Docent a	veure?
8:28 Pol (ho	toca)	
8:31 Bruno (ho	repeteix) Imita	els	processos	d'algú	altre

8:39 Docent
Torno	a	repassar	les	parts	de	la	creació	en	
veu	alta	i	reclamo	atenció

Intervenció	docent

9:08 Docent

A	veure:	glissandos,	en	Pol,	junts	fem	així,	
que	és	quan	l’ocell	puja,	tornem	a	fer	
glissandos,	i	llavors	la	persecució,	que	
comença	amb	els	metalòfons…	ho	fan	i	dic:	
fluix!	Jo	començaria	una	mica	més	fluix,	
sinó…

Aportació	docent

9:32 Docent després	les	fustes…	 Aportació	docent
9:32 Julia cada	vegada	més	fort Ús	imprecís	del	vocabulari

9:39 Docent
i	com	a	acaba?	a	veure,	metalòfons?	Tu	
també,	amb	els	metalòfons

Aportació	docent

9:39 JUlia i	jo?	Jo	també? Demana	explicació
9:55 Mencía irene,	jo	també?	 Demana	explicació

10:09 Docent

a	veure,	un,	dos,	i…	recordem	totes	les	
parts,	eh?	Quantes	parts	han	sortit?	
(m’acompanyen	comptant	amb	els	dits	en	
Leo	i	la	Sofia)	una,	glissandos,	dos,	qui	és	la	
segona	part?	Assenyalen	en	Pol,	la	tercera	
part,	qui	la	fa?	

Guiatge	docent

10:14 Julia tothom! Recorda	el	procés
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10:16 Docent la	quarta	part?	
10:20 Berta ells!	(assenyala	metal•lòfons)	 Recorda	el	procés

10:21 Docent
ells	comencen…	ells	comencen	la	
persecució,	després,	la	fusta,

Guiatge	docent

10:25 Docent i	la	cinquena	part?	
10:26 Julia i		jo?	 Demana	explicació

10:27 Berta
la	cinquena	part	ell	(fent	un	gest	de	picar	
una	placa)	ells!	(girant-se	cap	als	
metalòfons)

Rol	director:	organitza	el	grup

10:33 Julia però	jo	sóc	metall? Demana	explicació

10:35 Docent
tu	sí	que	ets	metal·lòfon!	El	carilló	és	de	
metall!	

Aportació	docent

10:39 Berta i	jo?	 Demana	explicació
10:42 Docent Tu	també	ets	de	metall Aportació	docent



Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:06	 Recordem	com	era	la	música	de	la	Merla	Negra?	La	Julia	diu:	rrrrrr!	I	en	
aquest	moment,	tots	passen	les	baquetes	per	sobre	les	plaques	

Expressa	so	amb	
onomatopeies	
Tria	d’un	recurs-Propòsit	
clar	

00:14	 En	Leo,	gira	les	baquetes	i	les	fa	sonar	per	la	part	de	plàstic	 Resultat	sonor	s’adequa	al	
propòsit	

00:27	 Qui	tingui	una	idea	que	aixequi	la	mà!	En	Leo	aixeca	la	mà	i	ensenya	la	
baqueta	al	revés,	i	diu:	així!	

Aportació	d’una	idea	
tècnica	

00:35	 La	Berta	l’imita	tocant	el	seu	carilló	amb	la	part	de	plàstic	de	les	
baquetes	

Imita	el	procés	

00:51	 En	Pol	ha	estat	provant	notes	alternades,	i	vol	aportar	diu:	hi	ha	un	
moment	que	fa…	(toca	una	nota	llarga	que	ressona)	

Propòsit	incert	

01:05	 La	Mencía	té	una	idea	pel	final,	i	toca	la	nota	més	greu	del	seu	carilló	 Propòsit	incert	

01:14	 A	veure,	el	so	més	greu	de	tots?	 Intervenció	docent	

01:28	 Però	hi	ha	un	problema,	el	final	era	fort	o	era	fluix?	–la	Berta	diu:	
foooort	

Confusió		

01:34	 La	Julia	diu:	jo	no	tinc	fortes!	Jo	no	tinc	fortes!	Ja...	mira	les	meves,	diu	
la	Berta	tocant	el	seu	carilló	(que	és	molt	agut)	

Confusió	

01:42	 Fort	què	vol	dir?	Vol	dir	greu?	(ningú	respon	i	van	tocant	els	carillons)	 No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta	

01:49	 La	Julia	diu:	silencio!	La	Berta	pregunta	si	ella	pot	fer	fort?	–pot	fer	fort	
amb	aquest	carilló?	–la	Julia	diu:	sí!	Li	diu:	el	més	greu	que	tinguis,	i	en	
Leo	es	gira	i	li	ensenya	en	el	seu	carilló	

Rol	docent	verbalització	
Rol	docent	acció	
Demana	explicació	

02:03	 Pregunto:	El	més	greu	vol	dir	el	més	fort?	–no,	diu	en	Leo	(no	ho	tenen	
gaire	clar)	dic:	-fort	és	quan	piquem	fort,	i	fluix	és	quan	piquem	fluix	

Intervenció	docent	

02:16	 Berta:	Si	pico	fort,	què	fa?	–a	veure,	si	piques	fort?	(pica	fort)	fa	fort!	
(tots	ho	proven	als	seus	carillons)	

Tècnica	instrumental:	fort-
fluix	

02:30	 (hi	ha	molt	desordre)	dic:	si	ho	fem	així	no	ens	podem	escoltar	 No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta	

02:36	 Pregunto:	com	més	era	la	Merla	Negra?	Què	més	passa?	Aixeca	la	mà	
la	Sofia	i	en	Pol	

	

02:42	 Què	fa,	Sofia?	(toca	notes	repetides	de	dues	en	dues,	ràpides,	i	
contínues)	

Aportació	ràpida	després	
d’explorar	

02:47	 (Bruno,	Carlos,	Leo,	Berta,	van	provant	amb	els	seus	carillons)	
pregunto:	tota	l’estona	sona,	com	era	la	Merla	Negra?	Amb	els	braços	
ho	vam	fer!	

Exploració	sonora	

02:53	 La	Berta	recorda	el	moviment	dels	braços	que	es	movien	ràpid.	 Memòria	del	tempo	

02:55	 En	Pol	diu:	així	(i	fa	lliscar	les	baquetes	per	sobre	les	plaques)	 Aportació	d’una	solució	
Propòsit	incert	

02:59	 Dic:	mireu	en	Pol,	en	Pol	té	idees.	(tots	miren	en	Pol	mentre	llisca	per	
sobre	les	plaques,	i	en	Leo	l’imita).	La	Berta	diu:	sí,	així!	

Imitació	d’un	procés	

03:16	 Pregunto:	a	veure	tothom?	(tots	toquen	lliscant)	dic:	però	hem	de	
parar,	no?	

Intervenció	docent	

03:24	 La	Berta	fa	el	senyal	de	recollir	el	so,	i	diu	als	seus	companys:	pareu!	 Rol	director	
Rol	docent	acció	i	
verbalització	

03:30	 Pregunto:	-quanta	estona	voleu	que	duri	això?	No	gaire,	no?	Perquè	
aixeca	el	vol!	–la	Berta	diu:	així	(toca	ràpid	i	para)	–doncs	va:	un,	dos,	
tres...	(faig	gest	amb	les	mans	d’aixecar	el	vol)	

Correspondència	entre	
gest	i	resultat	sonor	
Intervenció	docent	

03:37	 Mentre	tots	tallen	en	sec	en	Pol,	continua	lliscant	per	sobre	les	tecles.	
Dic:	a	veure,	tots	hem	d’acabar	igual,	sinó...	

No	para	atenció		
Intervenció	docent	



No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta	

03:49	 La	Sofia	s’aïlla	explorant	la	seva	idea,	la	Berta	es	gira	i	li	diu:	para!	 S’aïlla	explorant	
Rol	docent	

04:02	 Tots	toquen	la	idea,	i	no	acaben	junts,	la	Berta	s’enfada	i	diu:	ja	està!	 Rol	docent	

04:04	 Pregunto:	i	llavors,	què	passa	més?	–en	Pol	toca	una	nota	a	l’atzar	que	
ressona	–i	els	altres?	Com	responen?	Toquen	notes	alternes,	llargues,	
ràpides.	

Propòsit	incert	

04:29	 Pregunto:	aquesta	música	anava	tota	seguida?	La	Julia	diu:	ah!	(i	fa	un	
glissando)	O	hi	havia	pauses?	En	Leo	diu:	-no,	no	hi	havia	pauses.	
Pregunto:	-No	hi	havia	silencis?	La	Berta	diu:	-sí,	sí	dic:	quan	es	quedava	
parada,	no?	–ja,	diu	en	Leo	

No	coneixen	la	paraula	
pausa	per	referir-se	al	
silenci	
Intervenció	docent	

04:49	 Pregunto:	i	com	ho	farem	això?	La	Berta	amb	les	dues	baquetes	en	una	
mà	toca	una	nota	i	diu:	-així!	I	es	queda	quieta	

Tria	ràpida	del	recurs	
tècnic	

05:05	 Dic:	ho	tornem	a	fer.	Llavors,	mireu,	hem	dit	que	al	principi	faríem	això	
que	heu	fet	així,	que	passàveu,	es	diu	glissando,	ho	toquen,	i	dic:	
espereu,	espereu,	recordem	què	venia	després	dels	glissandos,	què	
farem?	

Intervenció	docent		
Aportació	paraula	
glissando	

05:19	 En	Pol	toca	una	nota	aïllada,	i	dic:	En	Pol	que	farà	això...	Què	més	pot	
passar,	després?	

Intervenció	docent	

05:27	 En	Leo	prova	un	glissando	amb	la	part	de	plàstic	de	la	baqueta.	Li	
demano	que	ho	faci	amb	la	part	tova	de	la	baqueta.	Mentre,	en	Pol	ho	
prova	amb	la	part	de	plàstic,	la	Berta	fa	com	una	melodia,	i	en	Bruno	va	
canviant	de	notes	alternes,	a	glissandos	ràpids.	

Exploració	tècnica	

05:30	 Dic:	després,	que	vola,	i	es	para.	Però	ho	hem	d’anar	fent…	mireu,	així!	
(ensenyo	mans	alternes)	

Intervenció	docent	

05:45	 Demano	atenció:	a	veure…	una	altra	vegada…	tornem	a	pensar	com	
va…	a	veure?	

Intervenció	docent	
No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta		

05:56	 Repasso	en	veu	alta:	a	veure…	primer	els	glissandos,	després…	en	Pol,	
després	d’en	Pol,	tots	junts	fent…	papapapapa,	i	silenci!	

Intervenció	docent	

06:09	 En	Leo	es	gira	a	la	taula	de	darrere	seu	i	diu:	és	que	es	passen	molt,	ho	
fan	molt	fort.	En	Pol	li	dóna	la	raó	dient:	comencen	a	donar	cops…	
doncs	no	pot	ser,	ja	sabeu	que	hem	de	tractar	bé	el	material,	sinó	es	fa	
malbé.	

No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta	
Intervenció	docent	

06:22	 Ho	tornem	a	fer?	I	després	què?	La	Julia	vol	participar	i	diu:	pot	volar	
(fa	un	glissando	amb	la	part	de	plàstic,	d’agut	a	greu)	i	els	altres	ho	
proven.	

Tria	ràpida	del	recurs	
tècnic	
El	resultat	s’adequa	al	
propòsit	

06:42	 Dic:	A	veure…	quantes	parts	ens	han	sortit?	(en	Leo	arronsa	les	
espatlles,	i	en	Pol	diu:	sol	n’hi	han	dues.	

No	fixen	la	memòria	de	les	
parts	

06:59	 Pregunto:	a	veure?	La	primera	part	què	farem?	(la	Berta	diu:	-així	(fent	
uns	glissandos	ràpids),	i	dic:	i	com	es	diu,	així?	En	Pol	i	en	Leo	a	l’unisso	
diuen:	glissando	

Memòria	del	lèxic	

07:05	 Després	què	farem?	En	Pol	diu:	jo	faig	(i	toca	una	tecla)	ell	farà	un	cop,	i	
què	farem,	després?	Ho	proven,	i	la	Julia	diu:	ràpid	En	Bruno	toca	notes	
alternes	ràpides	i	para	en	sec,	tots	repeteixen	la	idea,	i	dic:	i	pararem.	

Memòria	dels	processos	
tècnics	
Intervenció	docent	



U2-S3-CREACIÓ	

MERLA	NEGRA	

5	de	març	
	
	
	

07:29	 A	veure,	després	d’això,	la	Julia	diu	que	després	d’això,	podem	fer	un	
altre	glissando	junts,	a	veure?	Ho	fan,	i	a	veure,	ara	necessitaríem…	i	
ara?	La	Julia	diu:	que	el	persegueix!	

Relació	directa	entre	
aportació	i	significat	
Intervenció	docent	

07:42	 En	Bruno	canta	en	veu	alta,	fent	sons,	mentre	els	altres	proven	de	fer	la	
persecució,	en	general,	amb	notes	alternes,	un	moment.	

Es	distreu,	s’aïlla	

07:56	 Podem	fer	que	comencen	els	metal·lòfons,	els	de	metall,	i...	després	
que	s’afegeixi	la	fusta	(es	van	afegint	fent	notes	ràpides,	alternes)	

Intervenció	docent	

08:26	 Pregunto:	i	quan	parem?	–i	la	Berta	diu:	quan	ell	fagi	l’últim,	i	assenyala	
en	Pol.	A	veure?	En	Pol	toca,	i	ho	repeteix	en	Bruno.	

Aportació	
Rol	director	
Imitació	de	processos	

08:39	 Torno	a	repassar	les	parts	de	la	creació	en	veu	alta	i	reclamo	atenció	 No	s’adapten	a	
l’organització	conjunta	

09:08	 A	veure:	glissandos,	en	Pol,	junts	fem	així,	que	és	quan	l’ocell	puja,	
tornem	a	fer	glissandos,	i	llavors	la	persecució,	que	comença	amb	els	
metalòfons…	ho	fan	i	dic:	fluix!	Jo	començaria	una	mica	més	fluix,	sinó…	

Intervenció	docent	

09:32	 La	Julia	diu:	cada	vegada	més	fort,	dic:	després	les	fustes…	i	la	Julia:	i	jo?	
Jo	també?	I	la	Mencía:	jo	també?	Pregunto:	i	com	acaba?	A	veure,	
metalòfons?	Tu	també,	amb	els	metalòfons	

Ús	imprecís	del	lèxic	

10:09	 A	veure,	un,	dos,	i…	recordem	totes	les	parts,	eh?	Quantes	parts	han	
sortit?	(m’acompanyen	comptant	amb	els	dits	en	Leo	i	la	Sofia)	una,	
glissandos,	dos,	qui	és	la	segona	part?	Assenyalen	en	Pol,	la	tercera	
part,	qui	la	fa?	–tothom,	diu	la	Julia,	la	quarta	part?	–ells!	(Berta	
assenyala	metal·lòfons)	Ells	comencen…	dic:	ells	comencen	la	
persecució,	després,	la	fusta,	i		jo?	Pregunta	la	Julia,	i	dic:	i	la	cinquena	
part?	–la	Berta	diu:	la	cinquena	part	ell,	fent	un	gest	de	picar	una	placa,	
i	torna	a	dir,	ells,	girant-se	cap	als	metalòfons.	

Intervenció	docent	
Memòria	dels	procesos	

10:33	 La	Julia	torna	a	dir:	però	jo	sóc	metall?	–tu	sí	que	ets	metal·lòfon!	El	
carilló	és	de	metall!	I	la	Berta	torna	a	preguntar...	i	jo?	Tu	també	ets	de	
metall!	

Confusió	sobre	el	timbre	
Demana	explicació	
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2-ENCÀRREC	MATERIALS	
	

	

	

3-RECORDEM	PRIMERA	AUDICIÓ	CAGE	
	

	

	

	

4-SEGONA	AUDICIÓ	CAGE	
Fa	molta	calor	

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:49 La Sofia es pensa que van compondre ells l’audició de 

Cage van anar a la sala dels xil·lòfons. Ella notava que 

en l’audició, el so gravat era d’ambient. 

Relació audició-Experiència 

classe 

01:12 La Sofia diu: “ui ui, sona malament” quan trec els 

objectes de la bossa 

Sentit crític 

Sentit estètic 

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

05:03 La Mencía diu -m’han tret totes les idees! , i la Berta, 

també 

Es fixen en les idees dels altres 

per descriure la música que 

havien sentit en l’anterior sessió. 

Depenen de les idees generals 

05:15 En Leo diu que ho va escriure malament, perquè diu que 

s’equivocava 

Sentit Crític i volia ser més precís 

en la descripció 

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:26 En Leo, en el moment d’escoltar les primeres notes de 

l’audició diu –ja me’l sé 

Reconeixement i memòria 

auditiva 

00:32 La Berta comença a marcar la pulsació  Integració d’un element treballat 

en l’audició 

00:38 En Tomás fa un gest com de gallina, i en Patrick l’imita Imitació 

Recerca de referents 

Dificultat d’escolta 

Actitud 

01:18 En Leo diu que es tracta d’un xil·lòfon amb un DJ, i es 

tapa la cara com si li fes vergonya 

Precisa la informació donada 

Relació fenòmen auditiu-

experiència personal 

02:22 La Julia descriu el so del DJ amb la paraula –eco però a 

en Patrick li surt la paraula –ressonar 

Ús del vocabulari acumulat: Eco i 

Ressonar 

03:02 En Tomás de seguida endevina l’instrument Relació experiència personal (és 

pianista) 
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5-CONSTRUCCIÓ	DEL	MÒBIL	
 

03:04 En Patrick diu que és un clavicèmbal Relació experiència personal 

Idees preconcebudes 

Vocabulari imprecís 

03:13 La Sofia estava convençuda que l’audició que havien 

escoltat eren ells mateixos gravats, en la sessió de 

producció. Amb la segona escolta, confirma que estava 

equivocada. 

Sentit crític 

 

03:33 En Leo diu que el nom de John Cage li sonava d’alguna 

cosa 

Relació experiència personal 

03:44 La Berta diu –perquè aplanés les cordes... en el moment 

de veure com J. Cage havia preparat el piano 

Recerca d’explicació 

Idees preconcebudes 

04:50 La Berta s’apropa a l’ordinador per veure bé el piano 

preparat 

Recerca d’explicació 

06:31 
 

No coneixen el concepte mòbil. Només la Julia diu –és 

una escultura 

Relació experiència personal 

06:42 La Berta diu que la seva tieta en té un Relació experiència personal 

10:16 En Patrick no posa atenció al vídeo i distreu els altres 

companys 

Actitud  

11:23 En Patrick de seguida que els materials que se sentiran 

més seran els metalls, i l’Álvaro, les ampolles 

Previsió dels resultats 

Sentit estètic 

11:54 La Berta pregunta –d’on treurem el mòbil Recerca d’explicació 

12:46 En Tomás i la Sara es veuen molt cansats Actitud 

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:07 L’Álvaro proposa posar objectes petits a dins de les 

ampolles perquè sonin 

Previsió dels resultats 

00:14 La Berta prova de fer sonar “rascant” el ratllador i la 

cullera 

El propòsit no s’ajusta a la 

consigna 

Exploració sonora 

00:27 La Julia diu de penjar les ampolles i -si roda, sona Previsió dels resultats 

04:07 La Mencía prova les ampolles i diu que –sonen com 

aigua 

Correspondència resultat sonor 

de les ampolles model audició 

pluja 

04:07 En Patrick i la Sofia exploren pel seu compte sense tenir 

en compte la consigna ni el treball de grup 

Actitud 

04:48 Escoltem el so dels objectes col·locats a l’estructura i la 

Julia diu –els altres no sonen, i en Carlos –han de xocar 

més coses 

Previsió dels resultats 

Sentit crític 

09:04 En Leo diu que –va canviant de soroll, si col·loquem el 

iogurt entre el metall i la fusta 

Sentit estètic 

10:49 La Sara diu d’agrupar les xapes amb el fil Sentit estètic i previsió dels 

resultats 

11:17 La Berta diu –sona com claus Relació experiència personal 
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6-PRIMERA	COMPOSICIÓ	MÒBIL	

Estan	molt	cansats	

13:48 La Sofia transforma un recipient d’alumini en campana, 

però no sap resoldre-ho 

El propòsit no s’ajusta a la 

consigna 

Exploració 

17:03 Fem sonar el mòbil, i la Berta diu –l’hem de moure més Sentit crític 

Sentit estètic 

Previsió dels resultats 

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:52 La Berta diu que –farem la composició del mòbil i afegeix 

–com paaam, paaam 

Estadi “fer” 

Estadi “ensenyar” 

01:26 Hi ha un conflicte entre en Patrick i en Leo, originat per 

en Patrick, que no deixa escoltar a en Leo 

Actitud 

01:52 Quan faig moure el mòbil la Julia diu –no està gaire... –es 

lia, es lia (min. 02:09) 

Sentit estètic 

Sentit crític 

02:49 Quan proposo fer una música com la de J. Cage, la Julia 

diu –té que ser misteriosa 

Idees preconcebudes 

Idees consensuades pel grup 

03:10 Quan demano qui té una idea, en Carlos pinça una corda 

i la deixa ressonar 

Idees pròpies 

Correspondència resultat sonor a 

model audició 

Ús integrat del concepte 

ressonància 

Tècnica instrumental 

03:27 Pregunto com eren les notes, i en Carlos diu –agudes?  Coneixement del vocabulari: agut 

Ús del vocabulari acumulat 

 

04:14 Pregunto com començava? I algú respon alguna cosa 

inintel·ligible, però tradueixo a “plop” i immediatament, en 

Patrick passa ràpid l’arc per una corda. La Julia l’imita 

Imitació de processos 

Tècnica instrumental 

El resultat s’ajusta al propòsit 

Atac ràpid 

04:34 I això, respecte al mòbil què seria?, pregunto, i en Patrick 

diu –seria el ritme 

Vocabulari imprecís 

Relació pulsació a notes 

repetides 

04:36 La Julia s’aixeca i assenyala els taps de metall dient –

això, quan demano que relacionin el que fan sonorament 

respecte al mòbil 

Vocabulari imprecís 

Relació soroll cordes fregades-

soroll metall 

Tècnica instrumental: corda 

fregada 

No hi ha correspondència entre 

el resultat sonor i el model xoc 

taps metàl·lics 

05:11 No entenen la idea de xoc com a dos elements que es 

toquen.  

Desconeixement de simultaneïtat 

de sons 

05:52 Al final, la Berta diu –el violí i el... ells dos a la vegada Estadi ensenyar 

06:02 La Berta s’aixeca i els ensenya com ho han de fer, tocant 

una corda de cada instrument 

Estadi ensenyar fent 
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06:13 La Julia diu a en Patrick –a la més aguda. En Patrick ho 

prova passant l’arc, però no el convenç el resultat perquè 

està col·locat al revés i està imitant el gest del cello. 

Finalment ho troba i diu –la más aguda es esta! I riu 

Exploració 

Actitud ensenyar 

Reconeixement auditiu 

Ús del vocabulari acumulat: agut 

06:58 Sobre la idea de xoc la Julia proposa que s’afegeixi la 

Sara “lenta”. Llavors ho proven, i comencen a 

contratemps i acaben regularitzant el temps. En Patrick 

canvia de nota. 

Idees pròpies 

Tècnica instrumental: corda 

fregada 

Ús del vocabulari acumulat: lent 

07:48 En Patrick s’aixeca per donar una idea que era de la 

Julia, dient –que algú altre s’afegeixi 

Dependència idees generals 

Organització del grup 

08:05 La Julia continua volent fer general la seva idea, -d’anar 

afegint participants, i en Tomás diu –més ràpid 

Organització del grup 

Precisió de la idea 

08:16 En Patrick diu –cada vegada més ràpid, i que –s’uneixin 

més persones, i toca canviant de nota, en un moment li 

surt el doble, però no ho reconeix. 

Vocabulari imprecís: no ús 

d’accelerando 

El resultat no s’ajusta al propòsit 

de més ràpid 

Organització del grup 

09:19 La Berta diu –és que sona molt així, de plàstic de... Sentit estètic 

09:25 L’Álvaro pica la caixa de la guitarra i la Julia pica les 

cordes amb el rebot de l’arc i diu que –és molt baixet, i la 

Mencía puntualitza –és molt fluixet 

Sentit estètic 

Precisió explicació 

Vocabulari imprecís 

09:54 Paro el mòbil i pregunto –si faig així què passa? –res! 

Diu la Berta  

 

10:27 En Patrick no escolta, només toca Exploració sonora 

Actitud 

10:50 Torno a parar el mòbil i dic podem estar així, o podem 

estar en... i en Carlos diu –en silenci! 

Vocabulari precís acumulat: 

silenci 

11:04 O hi ha cops que podem tocar tots, i en Patrick diu –tutti  Vocabulari precís acumulat: tutti 

 

11:30 L’Antoine (és al grup per casualitat) toca notes alternes 

per fer la pluja al carilló 

Correspondència entre resultat 

sonor i model auditiu pluja 

12:32 Els pianistes ho fan als aguts i als greus fan un acord, 

sense gaire bon resultat 

El resultat no s’ajusta al propòsit 

pluja 

Exploració sonora 

Tècnica instrumental: acord 

12:47 Pregunto –i quan us afegireu, pianistes? La Julia diu 

després del Tomás. I els guitarristes? En Leo proposa 

una idea als guitarristes 

Organització del grup 

Idees pròpies 

 

13:55 En Leo proposa tocar la caixa de la guitarra i diu –o 

podem una altra cosa! (i pica) s’hi afegeixen els altres 

dos guitarristes (Álvaro i Carlos) 

Dependència d’idees dels altres 

Tècnica instrumental: picar la 

caixa 

14:38 Demano i això i en Carlos diu –quan roza el iogurt amb 

el... (ratllador) i rasca les cordes 

Correspondència entre el resultat 

sonor i el model mòbil 

Exploració amb previsió del 

resultat sonor 

15:00 La Sofia i l’Antoine toquen mentre en Carlos està 

desmostrant la seva idea 

Actitud 

15:23 L’Álvaro toca picant com si xoquessin les ampolles Correspondència resultat sonor a 

model sonor mòbil 

15:43 La Julia té la idea de tapar les cordes i picar amb l’arquet 

per fer el so dels taps metàl·lics (prèviament, a 15:53 ho 

diu en Leo) Julia ho diu quan sona la campana d’alumini 

Correspondència resultat sonor a 

model sonor mòbil (Leo) no 

s’ajusta aquí la Julia 
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7-SEGONA	CONSTRUCCIÓ	MÒBIL	
	

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:12 La Sofia fa el resum del que havíem estat fent fins 

llavors, i fa servir paraules generals com “música”, i 

“això” per referir-se a la composició 

Vocabulari imprecís 

00:31 Responen a la pregunta com era l’audició? com 

campanes, misteriosa, com les dotze campanades, com 

la pluja 

Idees consensuades pel grup 

anteriorment 

01:20 Sobre els instruments, la Sara diu –era un piano, i –

sonava raro, ho diu la Berta 

Sentit estètic 

Vocabulari precís 

01:28 Sobre l’autor, la Julia diu –era un senyor que tenia un 

piano que pel mig tenia mini-instruments 

Ideea preconcebuda 

01:40 La Berta concreta la intervenció anterior dient –posava 

coses entremig de les cordes 

Redefinició i precisió de la 

informació 

01:55 Sobre els materials, la Berta enumera –de metall , de 

ferro, de fusta, de plàstic 

Transvessament idees de la 

creació sobre l’audició 

02:02 En Leo diu –sí, les botelles, quan sent parlar del plàstic Transvessament idees de la 

creació sobre l’audició 

02:50 Responen –de materials, sobre la pregunta de com era 

fet el mòbil 

 

03:07 La Mencía precisa –de metall, a algú que havia dit –de 

plata, i amb la veu exemplifica –ning, ning 

Exemplificació 

Precisió de la informació 

Estadi fer 

03:12 A la pregunta –com sonava? En Leo fa amb la veu –prfff  Estadi fer 

Exemplificació 

03:18 Sobre els sons, en Patrick respon –desafinats  Idees preconcebudes 

03:21 En Pol diu que són sons –nerviosos  Vocabulari acumulat 

Idea no consensuada en aquesta 

audició 

03:40 Sobre els sons, la Mencía diu que –s’assemblaven molt Sentit estètic 

Reconeixement auditiu: 

semblança de timbres 

04:21 Sobre els sons, en Pol diu –duraven poc, i en Patrick diu 

–eren blanques, negres 

Idees no consensuades 

Vocabulari acumulat: negres, 

blanques 

04:30 -I.. això que feia en Leo prff, què vol dir? I la Mencía 

respon –que era com un tro, com la pluja 

Correspondència audició amb 

idees consensuades pel grup 

04:50 La Mencía busca la paraula –ressonar però diu –sonava 

tot seguit prrfff (acompanya el so amb un gest de durada 

amb les mans) 

Estadi fer 

Exemplificació 

Vocabulari no acumulat: ressonar 

04:47 En Pol diu –crescendo! Vocabulari imprecís 

05:09 En Leo diu –que sona més! Vocabulari imprecís 

 La Julia diu –que ressona! Vocabulari acumulat: ressonar 

05:13 En Leo diu –com en una cova si crides fa prrffff Exemplificació 

Relació amb experiència 

personal 

05:15 És l’Eco, diu la Mencía Vocabulari precís, consensuat 

pel grup: eco 
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8-SEGONA	COMPOSICIÓ	MÒBIL	
	

06:17 Parlant dels sons que ressonen, concretament, fixant-se 

en el mòbil, en Leo diu –com el plat de metall que fa el 

soroll llarg 

Correspondència vocabulari 

acumulat audició-material del 

mòbil 

07:12 Agafo els metalls i els faig sonar i la Berta diu –alah  Sentit estètic 

07:25 Faig sonar el plàstic amb el metall, però en Pol diu –No! 

Sona més els taps que no...  

Sentit estètic 

Sentit crític 

07:33 En Leo precisa –però així sembla més la pluja, no? Sentit crític 

Sentit estètic 

Relació entre el so que es 

genera i el propòsit consensuat 

derivat de l’audició 

08:40 Quan dic –la setmana passada va ser una mica un 

desastre, en Leo diu –no, però ho vam fer molt bé 

Actitud: Implicació 

09:30 Mentre uns quants col·loquen metalls i plàstics, en Pol 

diu –una mica més a dalt, sinó no sona 

Sentit crític 

Previsió dels resultats sonors 

10:00 Moc el mòbil i dic –aquest so no us fa pensar en alguna 

cosa? I en Leo diu –al soroll de les vaques! 

Reconeixement sonor 

Relació experiència personal 

10:43 Al mateix moment, en Bruno diu –a les campanes de 

l’església 

Idees consensuades pel grup 

12:22 Faig sonar les ampolles per fer la pluja, però el so que 

més els agrada és el de la fusta amb el metall (Bruno, 

Álvaro i Mencía) 

Sentit estètic 

13:20 En Leo parla d’un instrument que ressona i fa el gest, 

però no diu quin 

Vocabulari imprecís 

13:25 Els pregunto sobre el mòbil, quins ressonen més i diuen 

–això... referint-se al metall amb el metall 

Sentit crític 

Reconeixement auditiu 

14:52 Provem altres alternatives de so, al marge d’un propòsit 

clar, només situats a nivell estètic, en Pol diu –jo crec 

que sonarà més això, referint-se al metall 

Sentit crític 

Previsió dels resultats 

15:31 La Julia diu –sí, ara, perquè ho mous tu, si no, a lo millor 

no sona 

Sentit crític 

Previsió dels resultats 

15:50 La Mencía diu –això està molt a la punta Sentit crític 

Previsió dels resultats 

Minut	 Resum	de	la	situació	
	

Observacions	

00:22 Sobre la demanda d’explicar què estem fent? en Pol diu 

–farem un mòbil i en Leo afegeix –acompanyar el mòbil 

amb els instruments 

Precisió de la informació 

00:44 La Julia diu –una música, i en Patrick –un ritme 

 

Vocabulari imprecís 

00:53 Hi ha molta confusió, i en Pol diu –hem de posar ordre Actitud: organitzar el grup 

01:00 L’Álvaro diu –farem una música, però amb reciclatge Confusió procediment 

01:20 -I com ha de ser? –semblant al mòbil  
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01:47 En Patrick explica com serà la música i diu –ha de ser 

amb un ritme paregut al del mòbil, que sembli que l’està 

fent el mòbil 

Precisió i redefinició de les idees 

02:20 En Patrick passa l’arc per les cordes i pregunto, -a què 

s’assembla? I respon –està xocant, i la Julia precisa –

metall amb metall 

Ús del vocabulari acumulat: xoc 

Precisió de la informació 

Transvessament resultat sonor 

instrumental al mòbil 

02:50 La Julia pica a les cordes amb l’arc, i diu –que xoqués Tècnica instrumental: picar les 

cordes amb arc 

Exemplificació 

04:04 
 

Estan buscant el so de les pinces amb el plàstic, i la Julia 

ho resol rascant amb els dits a la caixa del cello 

Correspondència resultat sonor 

al model sonor mòbil 

04:20 Tots rasquen i en Leo li diu al Carlos –no, rascando las 

cuerdas, però en Carlos diu –mira todos lo que rascan, 

ensenyant que rasquen les caixes dels instruments 

Sentit crític 

Estadi ensenyar (tot i que erroni) 

04:45 La Julia ensenya als pianistes com rascar sobre el piano 

(sobre la tapa) i la Berta diu –no sona res! Ho repeteix 

exactament igual la Mencía –no se sent res! 

Estadi ensenyar fent 

Sentit crític 

Dependència idees generals 

05:10 Resolen el problema percutint amb els dits sobre la tapa 

del piano 

 

05:14 En què us fa pensar, aquest so? En Leo respon –a la 

pluja 

Idea consensuada pel grup en 

l’audició, transvessament al mòbil 

05:55 -neu! Diu en Patrick al so del fregament del triangle Idea consensuada pel grup en 

altres composicions 

06:28 Trien com volen començar i utilitzen la paraula –tutti i –

solistes  

Tria i ordre  

Sentit crític 

Vocabulari acumulat: solistes i 

tutti 

07:23 Pregunto –qui donarà la senyal de parar? I l’Álvaro 

s’ofereix fent un gest com d’alto amb la mà i la Julia no hi 

està d’acord 

Sentit crític 

Sentit estètic 

09:10 Decideixen picar amb les ungles  



ENTREVISTA	BRUNO	PI	
MINUT	 RESUM	
00:18	 Li	pregunto:	què	has	estat	aprenent	aquest	curs?	Diu:	música,	cançons,	el	telèfon	
00:27	 Quin	telèfon?	(assenyala	el	mòbil)	i	diu:	aquest!	–ah,	dic,	el	mòbil?	
00:37	 (continua	la	llista)	diu:	A	fer	sons	amb	el	mòbil,	i	cançons	amb	els...	com	es	deia	aquest	

instrument?	
01:09	 Te’n	recordes	perquè	vam	fer	servir-los?	Diu:	sí!	Per	fer	la	cosa	aquella...	aquella...	

l’àliga	negra.	
01:31	 Li	pregunto	on	ho	vam	fer	i	diu	a	la	sala	de	percussió,	i	li	pregunto:	i	què	vam	fer	allà?	

–pregunta:	tocar	xilòfons	i	tocar	la	cançó	de	la	Merla	Negra?	
01:43	 Però	ens	la	vam	inventar	o	la	vam	tocar	exactament	igual?	–Ens	la	vam	inventar!	
01:46	 Li	pregunto:	i	com	ens	va	sortir,	aquella	cançó?	Diu:	bé!	I	com	era?	–ehm...	tranquil·la?	
02:05	 (pensa	un	moment	com	era	la	música)	diu:	alegre?	
02:16	 Però,	la	nostra	intenció	quina	era?	Te’n	recordes	que	vam	anar	apuntant	a	la	pissarra,	

totes	les	coses	que	volíem	fer?	Com	volíem	que	sortís?	Volíem	que	fos	alegre?	
02:34	 Diu:	no,	trista,	dic:	Trista?	Diu:	menor,	menor	
02:40	 i...	ens	va	sortir	així,	trista	i	menor?	–sí!	Torno	a	preguntar:	trista	i	menor,	o	alegre?	–	

és	que	no	me’n	recordo!	
02:46	 Diu:	crec	que	per	mi	era	alegre,	però	crec	que	ens	va	sortir...	ens	va	sortir	trista?	–sí!	
03:04	 Quina	part	ens	va	sortir	trista?	Pregunta:	quan	la	merla	negra	volava?	Ah!	I	quan	era	

de	nit!	
03:22	 Li	pregunto	quina	diferència	veu	entre	el	que	ha	après	al	principi	i	al	final,	i	diu:	que	al	

principi	apreníem	cançons	i	tot	així,	i	ara	estem	aprenent	el	mòbil	i	més	cançons	
03:34	 Explica’m	una	mica	la	història	del	mòbil,	què	hem	fet	amb	això?	
03:41	 Toca	el	mòbil,	el	fa	sonar,	i	diu:	hem	fet	música?	–I	com	l’hem	fet?	–amb	plàstic	i	

metall?	
03:52	 Però	quina	és	la	història?	Per	què	ho	hem	fet,	nosaltres?	Pregunta:	per	reciclar?	–i	

també?	–per	fer	música!	Però,	hem	fet	música,	com?	I	respon:	amb	plàstic...	
04:13	 El	resultat	final	era	fer	el	mòbil	o	fer	una	altra	cosa?	–era	fer	el	mòbil!	
04:56	 Li	torno	a	preguntar	què	vam	fer	a	la	classe	fins	que	diu:	-ah!	Vam	agafar	el	material,	

vam	decidir	plàstic	o	metall,	i	vam	veure	si	sonava	bé,	i	llavors,	ho	vam	posar.	
05:09	 I	després	de	fer	el	mòbil?	Què	vam	fer?	Respon:	els	exàmens!	

05:18	 li	pregunto	si	se’n	recorda	d’alguna	altra	cosa,	i	si	a	part	de	portar	el	material	a	la	
classe	havien	hagut	de	portar	alguna	altra	cosa,	però	no	se’n	recorda.	

05:34	 -què	van	fer	els	del	piano	i	en	Tomàs,	amb	el	pandero...	diu:	ah	sí!	Ja	me’n	recordo,	els	
instruments!	

05:40	 -i	què	vam	fer?	–ah,	vam	fer	amb	el	xilòfon	(assenyala	el	mòbil).	Sí,	vam	fer	per	
exemple	algun	instrument	tocava	per	exemple	el	metall	amb	això	(ho	toca	al	mòbil)	

06:01	 -i	què	et	va	semblar	la	música?	–alegre!	

06:03	 -i	s’assemblava	al	so	que	feia	això?	–no,	més	bé,	no.	Una	mica	sí,	eh?	Però	no	del	tot	
06:17	 -per	què	penses	que	no	ens	va	sortir	del	tot?	–perquè	els	instruments	no	són	xxx.	-

Què	vols	dir?	–ideals!	–quins	no	són	ideals?	Aquests	o	els	nostres?	–els	nostres.	
07:03	 -i	com	haurien	de	ser?	(ell	pensa	i	manipula	el	mòbil,	i	el	fa	sonar)	diu:	-això	serien	els	

pals,	els	metalls,	allò	que	fa	“xam”,	ah!	Els	plats!	–i	aquest,	què?	(assenyalo	el	plat	
d’alumini)	

07:46	 -no	em	sona.	A	lo	millor...	a	veure?	(ho	fa	sonar)	–també	els	plats!	

08:06	 Li	torno	a	preguntar	“com	has	après,	aquest	any”	i	diu:	a	fer	un	mòbil,	músiques,	així,	i	
cançons	
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08:23	 -i	com	has	anat	aprenent	les	coses?	–pensant!	–tu	sol?	–no,	amb	els	demés!	–deixa’m	
pensar	(s’atura	i	pregunta)	a	fer	el	mòbil?	–sí,	per	exemple,	però	aquest	curs,	com	has	
anat	millorant?	–fent	música,	amb	els	instruments	

09:16	 -com?	–amb	les	teves	paraules,	i	pensant,	i	amb	altres	coses	del	col·legi,	de	música	

09:35	 -quines	paraules	més	has	après,	noves?	(pensa)	–mòbil,	que	no	sabia,	i	ninguna	més...	

09:55	 -alguna	de	nova?	–semicorxera?,	cançons,	i	ja	està	

10:15	 -si	ara	et	demano	que	facis	una	música	misteriosa,	com	ho	faries?	(li	dono	el	xilòfon	
per	tocar)	

10:29	 -faria	les	notes	xxx,	notes	greus	

10:32	 -fes-me	alguna	cosa	per	veure	com	ho	faries	(es	posa	a	tocar	notes	alternades,	no	
gaire	greus,	fa	un	decrescendo	i	ritardando.	Es	va	movent	físicament	per	sobre	les	
plaques,	alternant-ne,	dues)	

11:03	 Diu:	aquí	és	menor	(agut)	i	aquí	agut	(greu).	el	corregeixo	i	diu:	agut	significa	alt?	I	
greu	significa	baix?	–sí!	(es	posa	a	tocar)	i	diu:	aquest	és	el	més	agut	i	aquest,	el	més	
greu?	

11:23	 -però	sona	més	alt	aquest	(greu)	que	aquest	(agut)	

11:25	 -sona	més	alt	o	sona	més	fort?	–ah!	Sona	més	fort	aquest!	

11:46	 Li	demano	que	m’expliqui	com	és	la	música	misteriosa,	però	decideix	tocar-la.	Va	
tocant	dues	notes	alternades,	fluix	i	lent.	

12:02	 -què	estàs	fent?	Diu:	ehm...	pulsacions?	–sempre	iguals?	–has	canviat	alguna	cosa?	

12:08	 -és	quan	roben	una	cosa	(i	fa	un	trémolo)	
12:12	 Fa	un	trémolo	més	ràpid	i	pregunto:	això	és	quan	roben?	–no,	això	és	quan	van	de	

puntetes!	
12:19	 Continua	fent	la	descripció	mentre	s’acompanya	del	xilòfon.	Diu:	obren	la	porta	(do3	

la	més	greu)	i	ara	comença	la	part	d’emoció	(notes	alternades	ràpides),	després	els	
pillen	(toca	el	mi4,	la	més	aguda,	una	vegada)	

12:36	 -i	què	has	anat	canviant?	–les	notes?	–només	les	notes?	–el	ritme!	–i	com	era?	–era	
ràpid...	Bueno,	ha	sigut	de	tot	

13:30	 Va	explicant	la	música	sobre	la	història,	i	torna	a	tocar	i	afegeix	que	arriba	la	policia,	
fent	notes	alternades.	

14:23	 Faig	un	decrescendo,	i	dic:	si	faig	això,	què	canvia?	–ah!	Has	fet	fort	i	has	anat	baixant!	
-Com	es	diu	això?	–aai!	No	me’n	recordo!	Dic:	decrescendo.	–sí!	Ja	me’n	recordo	
d’aquell	dia!	

15:06	 -quines	cançons	t’han	agradat	més?	–de	les	teves?	–sí!	–hi	ha	tres:	la	d’en	Francisco,	
les	galeres,	i	la	de	l’ocell!	
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MINUTS	 RESUM	
00:51	 Li	he	demanat	que	m’expliqui	què	hem	fet	a	música,	què	li	ha	agradat	més,	

i	respon:	el	mòbil.	Li	demano	que	m’expliqui	com	ho	vam	fer.	
00:55	 -vam	portar	material	de	reciclatge	i	vam	fer	el	mòbil	
01:02	 -i	per	què	ho	fèiem?	–perquè	vam	veure	un	vídeo	i...	que	era	un	mòbil,	

Bueno,	era	un	piano	que	tenia	coses	dintre,	i	que	sonava	com	un	mòbil.	
01:43	 -com	era	la	música?	–vam	veure	una	música	que	sonava	com	les	dotze	

campanades	
01:48	 -i	te’n	recordes,	què	vas	dir,	tu,	aquell	dia?	–sí,	això,	les	dotze	campanades,	

que	semblava	que	era	la	pluja,	un	rellotge...	–era	un	rellotge	normal?	–no,	
d’aquells	antics	

02:33	 -i	un	cop	vam	fer	el	mòbil,	quina	era	la	nostra	idea?	–era	fer	una	música	
per	acompanyar	

02:42	 Li	demano	com	vam	fer	la	música	i	respon:	-primer,	el	piano,	després	les	
guitarres,	després	els	plats,	els	tambors,	i	s’acabava	tocant	tots	els	que	
vulguem.	

03:08	 -com	era	la	música	que	ens	va	sortir?	–era	com...	semblant	a	què	xoqués	
l’un	amb	l’altre,	feia	un	soroll	i	havia	que	fer	una	cosa	semblant	a	lo	del	
soroll.	

03:34	 -i	creus	que	ens	va	sortir?	–sí,	–era	igual,	el	so?	–no!	–què	era	diferent?	
(toca	el	plat	d’alumini)	diu:	això	era	diferent.	Li	demano:	com	ho	vam	
resoldre,	això?	–amb	els	tambors,	plats.	

04:53	 -però,	amb	els	instruments,	com	ho	fèiem?	–fèiem	notes?	–no!	Tocàvem	
les	cordes,	o	notes,	i	els	tambors	picaven	i	el	piano,	donaven	cops	allà	dalt	
(assenyala	la	tapa	del	piano)	

05:13	 -i	els	guitarristes...	te’n	recordes	de	què	feien?	–sí!	Tocàvem	la	corda,	una	
corda	–quina?	–el	La.	–i	com	la	tocàveu?	–normal,	tocant-la.	

05:42	 Li	poso	instruments	de	petita	percussió	sobre	la	taula	i	li	demano:	si	
haguessis	de	fer	com	la	música	que	vam	estar	escoltant,	per	exemple,	amb	
el	tema	del	mòbil,	com	la	faries?	

06:16	 -no	ho	sé!	–te’n	recordes	que	era	com?	–com	la	música	que	vam	estar	
escoltant.	(li	poso	el	referent	de	la	pluja	i	els	rellotges)	–no	ho	sé!	

06:48	 -com	faries	una	música	misteriosa	que	s’assembla	a	la	que	vam	escoltar?	–
doncs	tocant	fort	i	fluix,	i	lent.	

07:04	 -ho	intentes	amb	això	a	veure	com	et	sortiria?	(toca	dues	plaques,	l’aguda,	
la	repeteix)	

07:40	 -com	era	la	música	de	la	Merla	Negra?	–era	tocant	ràpid,	i	lent,	i...	fort	i	
fluix	

08:41	 Li	demano	que	faci	una	música	com	la	Merla	Negra.	Toca	gairebé	el	mateix	
després	de	dir:	com	abans.	(negra	i	semicx	i	corx	amb	punt)	

09:08	 Toca	
09:12	 Li	pregunto	si	se’n	recorda	de	com	era	la	música	de	la	Merla	Negra,	s’ho	

pensa	i	diu:	que	no	hi	havia	tuttis.	–quins	instruments	hi	havia?	–el	xilòfon.	
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Li	explico	que	és	amb	el	que	vam	fer	la	música	però	la	música	que	vam	
escoltar	era	el	piano	i	la	flauta.		

10:00	 -i	la	Merla	Negra,	com	era?	–estava	tranquil·la?	–no!	–què	li	passava?	–es	
quedava	quieta,	i	després	corria.	–i	si	haguessis	de	fer	com	la	música	de	la	
Merla	Negra,	com	ho	faries?		

10:17	 Toca	i	fa	una	melodia	als	aguts.	
10:29	 -com	és	que	has	fet	servir	les	tecles	d’aquí?	(referint-me	als	aguts)	–perquè	

aquestes	són	més	agudes.	–i	et	fa	pensar	més	amb	la	Merla?	–sí!	
10:45	 -com	és	que	has	fet	servis	les	agudes?	–doncs	perquè	no	era	molt	d’això,	

era	més	agut.	–i	les	que	són	per	aquí?	–greus!		
11:18	 -perquè	has	fet	servir	aquestes,	perquè	vola?	–no!	Perquè	la	música	és	

més	aguda.	
11:20	 Li	demano	si	se’n	recorda	de	quan	vam	anar	a	la	sala,	a	fer	la	música,	i	diu	

que	no,	jo	li	recordo	el	context	preguntant-li	amb	qui	anava,	que	no	
s’havien	posat	d’acord.	Llavors,	se’n	recorda	i	diu:	amb	en	Patrick.	

11:55	 -que	us	va	costar	posar-vos	d’acord,	com	és?	–és	que	no	tocava...	–què	
feia,	ell?	–es	quedava	així	(es	queda	quiet)	

12:35	 Li	demano	que	torni	a	tocar	però	més	llarg.	Fa	gairebé	el	mateix	però	més	
fluix.	

12:55	 Li	pregunto	sobre	les	cançons	que	ens	hem	anat	inventant,	com	ha	après	a	
fer-ho.	Diu:	no	ho	sé.	El	torno	a	posar	en	situació	demanant-li	des	del	
setembre	fins	ara,	com	has	anat	aprenent,	a	la	classe?	–perquè	toco	cada	
vegada	cançons	més	difícils,	i	llavors,	les	altres	em	surten	millor.	

13:50	 -i	aquí,	a	la	classe	de	llenguatge?	–no	ho	sé!	–què	diries	que	has	après	
aquest	any?	–ehm...	(s’ho	pensa)	diu:	la	pulsació.	

13:59	 -què	és	el	que	no	coneixies	i	has	anat	aprenent?	–no	ho	sé.	–per	exemple,	
les	notes,	ja	les	sabies?	–sí!	–què	has	après	de	nou?	–no	ho	sé.	

14:42	 -si	algú	ara,	te	diu:	tu,	Carlos,	que	estudies	música,	què	saps	de	música?	
Què	saps	fer?	–ehm...	tocar	la	guitarra,	llegir	millor	les	notes,	i	no	ho	sé.	

15:30	 -i	com	diries	que	has	anat	fent,	aprenent	a	llegir	millor?	–doncs	com	que	
llegim	més,	aprenem	més.	–i	a	tocar	la	guitarra?	–no	ho	sé.	Perquè	em	
posen	cançons	i	me	les	ensenyen,	i	al	final,	les	toco.	–i	vol	dir	que	has	
après?	–sí!	

16:31	 -i	llavors,	en	conjunt,	com	ho	hem	après	a	fer?	–no	ho	sé.	–tu	sabies	què	
s’havia	de	fer	quan	estàvem	tots	junts,	et	venien	idees?	–sí!	

16:55	 -i	com	et	venien	les	idees?	–en	què	pensaves?	–en	semblant	a	la	música.	–i	
llavors,	com	ho	feies	amb	l’instrument?	–ehm...	tocant	algo	semblant.	

17:39	 -com	aconseguies	fer	el	que	tu	volies	(amb	els	xilòfons)?	–doncs	tocava	les	
notes	fins	que	veia	una	nota	que	era	el	so	que	volia.	

18:04	 -i	què	és	el	que	t’ha	agradat	més?	–el	mòbil.	–i	de	cançó?	–la	de	l’ocell.	
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ENTREVISTA	JULIA	ESPINÁS	

MINUTS	 RESUM	

00:43	 Li	demano	què	hem	estat	fent	a	música,	els	últims	dies	i	diu:	el	mòbil.	I	li	

demano,	que	m’ho	toqui,	o	m’ho	expliqui,	i	agafa	el	cello.	–te’n	recordes	

de	què	fèiem?	

00:52	 -primer	començàvem	fent	cops	amb	l’instrument,	i	un	nen	feia	així	(stop	

amb	la	mà)	perquè	paréssim.	Després	començaven	les	guitarres,	i	després	

el	piano,	i	després,	el	que	ressonava,	el	tambor	(era	un	pandero)	i	

després...	

01:25	 -i	després,	una	altra	cosa,	el	mòbil,	en	què	et	feia	pensar?	–què	fèiem	amb	

el	mòbil	i	els	instruments?	–el	giràvem	i	sonava.	–i	llavors,	què	havíem	

intentat	fer,	nosaltres?	–un	mòbil	com	el	del	senyor	que	vam	escoltar.	

01:53	 -aquell	era	diferent,	no?	–perquè	nosaltres,	hem	fet	servir	uns	altres	

materials,	no?		

02:05	 -ell	utilitzava	metall	pintat.	–però,	te’n	recordes	de	com	va	fer	la	música,	

com	era	la	música?	–per	quin	instrument	era?	–te’n	recordes,	d’això?	–sí,	

era	un	piano,	i	dintre,	instruments	de	plàstic.	

02:27	 -també	te’n	recordes	de	quan	vam	anar	a	l’altra	sala,	amb	els	

instruments...	–els	xilòfons!	–i	allà	què	vam	fer?	–la	música	de	la	Merla	

Negra.	

02:48	 -te’n	recordes	de	quin	nom	li	vam	posar	a	aquella	cançó?	–no!	No	li	vam	

posar	nom!		

02:59	 -si	haguessis	de	pensar	una	música	misteriosa,	què	faries?	–posaria	tots	els	

discos...	–tots	els	discos	que	tens	a	casa?	–sí!	

03:21	 -però	si	ara	et	dic	que	la	facis,	que	facis	una	música	misteriosa,	com	la	

faries?	Se	t’acut?	–no!	–i	amb	l’arquet	o	el	violoncel?	(mou	el	cap	dient	que	

no,	però	està	escoltant	la	música	que	ve	de	la	classe	del	costat)	

04:52	 -perquè	com	ho	fèiem	per	fer	una	música	misteriosa?	De	sorpresa?	–ens	

ho	vam	inventar	entre	tots.	–perquè	quan	volem	fer	una	música	

misteriosa,	com	ho	fem?	–utilitzem	les	cordes	més...	baixes?	–li	demano	

que	amb	aquestes	cordes	s’inventi	una	cançó,	però	no	li	surt.	Diu:	una	

música	més	alegre	amb	aquestes	altres	cordes	que	queden.	

06:43	 Li	torno	a	preguntar	com	la	faria,	una	música	misteriosa,	i	torna	a	dubtar,	

però	diu:	com	la	Merla	Negra	(xiuxiuejant)	

06:48	 -i	què	feia	la	Merla	Negra?	–anava	ràpid,	després	parava,	després	anava...	

06:59	 -i	per	exemple,	podries	fer-ho	amb	el	cello,	o	amb	la	veu,	cantant,	o	fent	

sorolls,	o	prefereixes	un	altre	instrument?	Prefereixes	un	timbal,	un	

pandero?	(arronsa	les	espatlles	tot	dient	que	no	ho	sap)	

07:30	 Li	trec	el	cello	de	davant	i	li	demano	que	m’ho	expliqui.	Recapitulo	les	idees	

que	em	diu	i	afegeix:	si	tinguessis	de	fer	ràpid,	hauries	de	fer-ho	amb	l’arc.	

–i	què	més	faries	servir,	de	música?	–picar	la	caixa	de	ressonància	

(xiuxiuejant)	

08:17	 -com	ho	faries?	–donant-li	un	cop	darrere	i	ja	està	
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08:39	 -i	com	has	après	a	fer	cançons	misterioses?	(mou	el	cap	com	dient	no)	

respon:	escoltant	les	músiques	que	has	posat.	-D’alguna	altra	manera	vas	

aprendre?	(mou	el	cap	dient	no)	

08:58	 -i	tu	penses	que	la	música	que	ens	vam	inventar	s’assembla	a	la	música	que	

vam	escoltar?	–una	mica,	perquè	vam	canviar,	vam	fer	una	música	i	

després	es	va	liar	(el	mòbil)	i	vam	fer	una	altra	música.	–o	sigui,	vam	anar...	

–provàvem,	però	és	que	es	va	liar,	i	li	vas	posar	això	(assenyala	els	extrems	

de	les	canyes,	recobertes	de	cartó)	

09:30	 -o	sigui,	s’assembla	una	mica?	–sí,	però	és	diferent	quan	el	toquem	amb	les	

mans	o	el	posem	allà.	
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ENTREVISTA	LEO	GOLDENBERG	

MINUTS	 RESUM	

00:34	 -què	te’n	recordes	que	hem	estat	fent	aquest	any	a	música?	–el	mòbil.	-

Bueno,	a	part	del	mòbil,	què	hem	fet?	–cantar,	fer	els	xilòfons.	–però,	

exactament,	què	hem	estat	aprenent	a	fer?	O	què	hem	estat	aprenent?	–	

cançons,	-Alguna?	–la	vida	de	les	galeres,	oh	Susana!	

01:26	 -jo	el	que	vull	preguntar-te	és	si	te’n	recordes	de	tot	el	que	hem	estat	fent	

a	música.	–cantar!	–m’has	dit	primer,	el	mòbil,	explica’m	una	mica	la	

història.	

01:37	 -doncs	que...	havíem	sentit	una	cançó,	i	estava	feta	de...	ehm...	era	un	

mòbil...	nosaltres	volíem	fer	un	mòbil,	però	amb	coses	reciclades,	i	vam	fer	

aquest	mòbil	amb	materials.	

02:07	 -quina	cançó	vam	sentir?	–què	passava?	

02:14	 -doncs	que...	era	com	un	piano	que	hi	havia	com	coses	a	dins	que	sonaven	

raro.	–què	vol	dir	sona	raro?	–doncs	que	sona	diferent,	com	ara,	el	piano	

sona	normal,	doncs	li	fiques	aquelles	coses	a	dins	i	sona	diferent.		

02:43	 -i	com	era	aquella	música	que	vam	sentir?	–ehm...	era	greu,	i	semblava	

com	les	12	campanades	i	amb	gotes,	que	eren	nens	que	parlaven,	en	

vritat	

03:29	 -com	estava	feta?	–amb	un	piano,	-i	com	sonava?	–greu,	ja	t’ho	he	dit.	

03:38	 -sempre	sonava	greu?	-no,	a	vegades	parava	

03:46	 -i	què	passava	a	la	música?	–ehm...	que	a	vegades	parava,	anava	més	fluix,	

a	vegades,	més	lent,	sonava	més	fort,	i	era	“tatata”.	-Després	vam	venir	

aquí	i	vam	començar...	–el	mòbil!	I	el	vam	penjar	aquí	perquè	s’aguantés,	

perquè	sinó...		

04:26	 -i	què	vam	fer,	després?	–una	cançó	per	al	mòbil.	–i	com	era	aquesta	

cançó?	–ehm...	–a	veure	si	te’n	recordes	de	com	la	vam	estar	fent...	–amb	

els	nostres	instruments,	i	fèiem	com	sonava	quan	el	giràvem,	teníem	que	

fer-ho	com	sonava,	o	sigui,	podíem	inventar-nos	una	cançó,	o	sigui,	quan	

tu	giraves,	sonava	com...	sonaven	diferents	sons,	i	ehm...	nosaltres	teníem	

que	fer	els	sons	amb	els	nostres	instruments.	

05:04	 -i	penses	que	ens	en	vam	sortir?	(mou	el	cap	com	volent	dir,	una	mica,	

però	diu	–sí!)	–sí!	

05:12	 -però	sonava	igual?	–bueno,	igual,	igual,	no,	sonava	una	mica	diferent.	

05:29	 -però,	per	arribar	fins	aquí,	com	ho	vam	fer?	–com	ens	vam	organitzar?	–

com	van	sortir	les	idees?	

05:36	 -doncs	que	cada	nen	anava	pensant,	anava	pensant	tot	el	rato,	quins	sons	

podíem	fer,	després	ho	havíem	fet	tots	junts,	perquè	o	sigui	primer,	fèiem	

que	rascàvem	els	nostres	instruments,	després,	que	els	pianistes	feien	així	

(gest	de	tocar	mans)	

05:57	 -no	me’n	recordo	si	vas	posar	alguna	idea,	si	en	el	conjunt	vas	donar	

alguna	idea,	la	de	rascar,	la	vas	dir	tu?	

06:08	 -no,	la	va	dir	en	Tomás.	–i	en	tomás,	què	feia?	Te’n	recordes?	–feia	els	

trons!	
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06:24	 -però,	eren	trons?	Nosaltres,	parlàvem	de	trons?	–no,	de	com	ressonava	

(fa	gest	de	tocar	el	pandero)		

06:38	 -i	s’assemblava	a	la	música	que	havíem	sentit?	–no...	(dubta)	–per	què?	–

bueno,	ho	havíem	ficat	així	per	de	la	cançó	que	havíem	pensat.	Però	

primer	havíem	fet	això,	teníem	de	mirar	com	fer-ho.	

07:10	 -llavors,	amb	la	primera	cançó	que	havíem	sentit	ja	no	s’assemblava	tant?	

–ehm...	no!	

07:21	 -i	de	música,	te’n	recordes	de	la	Merla	Negra?	–ah,	sí!	–i	et	va	agradar?	–

sí!	–què	és	el	que	et	va	agradar	més	de	fer?	–ehm...	tot!		

07:40	 -si	ara	et	preguntés,	Leo,	com	faries	una	música	misteriosa,	què	seria	el	

primer	que	et	vindria	al	cap?	–doncs	fer-ho	a	poc	a	poc,	després	més	

ràpid,	després,	més	a	poc	a	poc,	i	hi	ha	com	uns	sons	que	fan	zzzzum!	

08:03	 -i	m’ho	podries	fer	amb	un	instrument?	–amb	el	xilòfon?	–com	vulguis	

08:21	 -(li	recapitulo	el	que	ha	dit,	i	li	pregunto:	com	continuaria?	–ehm...	al	final,	

és	com	en	un	barco	que	s’inunda	i	que		passen	tot	de	peixos	

08:41	 (se	sent	una	fressa	molt	forta,	que	interromp	la	conversa)	

Segona	part	de	la	conversa	

00:21	 (li	demano	que	ho	toqui	i	triï	amb	quin	instrument,	agafa	les	baquetes	per	

tocar	el	xilòfon)	

00:52	 (comença	a	tocar,	sons	aguts,	i	fluixos,	glissandos	ràpids,	sons	alternats,	

molt	fluixos,	es	torna	a	quedar	als	aguts,	i	va	fent	glissandos)	

01:30	 (surto	per	la	finestra	i	dic	–sortiu	d’aquí!	Mentre	ell	va	tocant)	

02:24	 -o	sigui,	què	has	estat	fent?	–ehm,	primer	amb	el	la	i	el	sol	agut,	després,	

fa,	mi,	re,	do,	si,	la,	sol,	fa	així,	i	anava	sonant	el	la	i	el	sol,	i	entremig,	allò.	

02:45	 -i	com	has	après	a	fer	això?	–ehm...	(arronsa	les	espatlles)	–no	ho	sé!	–ho	

he	fet	com	ho	he	dit,	“en	aquest	programa”	(mira	a	la	càmera)	

03:05	 -primer	has	fet	el	que	has	dit,	ho	has	pensat?	–i	en	què	t’ho	ha	fet	pensar?	

–en	què	pensaves,	quan	pensaves?	

03:19	 -en	la	del	piano	que	hi	havia	a	dins.	

03:30	 -era	com	aquesta,	però	no	era	igual	
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ENTREVISTA	MENCÍA	PRADOS	

MINUTS	 RESUM	
00:10	 -el	que	volia	preguntar-te	és	el	que	hem	estat	fent	a	música	aquest	any...	

què	has	après,	aquest	any?	–ehm...	com	es	fa	una	cançó	de	música,	que	es	
té	que	arreglar	i	tot...	

00:27	 -ah	sí?	Com	per	exemple?	Estàs	pensant	en	alguna?	–sí,	en	la	que	jo	i	
algunes	altres	estàvem	al	piano	i	pensàvem	com	un	conill	que	atrapàvem	

00:48	 -a	veure...	i	te’n	recordes	que	això	va	ser	una	música	que	ens	vam	inventar	
perquè?	–per	al	mòbil.	I	què	fèiem	amb	el	mòbil?	–com	ho	fèiem?	

01:03	 -ehm..	lo	de	picar	(fa	gest	de	picar)	era	això	(toca	ampolles	i	taps	
metàl·lics)	lo	del	tambor	que	feia	això	que	feia	com	així	(s’aixeca	i	toca	el	
pandero	ressonant)	(i	assenyala	el	ratllador	i	els	taps	que	mou)	i	el	que	
feien	les	guitarres	era	això,	(i	assenyala	el	plat	d’alumini)	

01:39	 -què	feien	les	guitarres?	És	que	no	me’n	recordo	–rascaven,	feien	tutti	
fruti!	–feien	tutti,	per	què?	Perquè	tocaven	tots	junts.		

01:57	 -tu	penses	que	la	música	que	la	música	que	ens	va	sortir	de	fer	per	al	
mòbil	s’assemblava	al	mòbil?	–bueno,	sí,	més	o	menys,	perquè	això	(toca	
un	fil	amb	taps	metàl·lics)	era	una	part,	i	s’assemblava	un	poc.	

02:21	 -i	te’n	recordes	de	la	música	que	vam	estar	escoltant	abans	de	fer	el	
mòbil?	–te’n	recordes	com	era,	aquella	música?	–sí!	Era	molt	rara	perquè	
feia	puuum!	...	pumpumpumpumpum!	–era	molt	rara,	perquè	era	com	si	
jo	toqués	una	nota	La	i	de	repent	una	Do.		

03:04	 -ho	podries	provar	aquí?	(al	xilòfon,	i	ho	fa)	–ho	podries	fer	com	et	
semblava?	(toca	notes	alternes,	ràpides,	als	aguts	i	als	greus)	

03:14	 -i	com	era	aquesta	música?	–era	com	misteriosa	–per	què?	–perquè	des	
d’aquí	(aguts)	tocava	aquí	(greus	i	notes	alternes	per	totes	les	plaques	
entremig)	

03:45	 -era	rara	perquè	tocava	com	notes	“sueltes”?	o	com	vols	dir?	–perquè	
tocaven	si	aquí	està	el	DO	i	aquí	el	LA	doncs	tocaven	d’aquí	a	aquí...	si	sol	
feien	unes	notes	

04:08	 -i	com	seria	que	no	fos	raro?	–doncs	que	ho	fessin	com	un	poc	seguit	(toca	
notes	seguides)	

04:21	 -i	de	tot	el	que	has	fet	a	música,	què	és	el	que	més	t’ha	agradat?	–fer	les	
cançons	–i	quina	preferida?	–la	del	mòbil	

04:36	 -i	com	vam	anar	fent	la	cançó	del	mòbil?	–primer	tocàvem	tots	rascant	els	
instruments,	alguns	fèiem	així	(gest	tocar	piano)	perquè	així	no	se	sentia,	
després	l’Álvaro	feia	així	(gest	d’aplegar	el	so)	i	nosaltres	fèiem	així	(pica	a	
la	taula)	–o	sigui,	que	la	música	canviava?	–molt!	

05:19	 -perquè,	això	que	feies	ara?	Per	què	canvia?	–perquè	fèiem	(compta	i	
piica	7	cops	lents,	7	cops	ràpids,	7	cops	lents)	

05:39	 -o	sigui,	ho	teníeu	pensat?	–sí!	–i	en	què	us	va	fer	pensar	això?	–com	un	
conill	que	atrapa...	no	ho	sé!	

05:58	 -i	això	què	té	a	veure	amb	el	mòbil?	–el	conill	tenia	a	veure	una	mica	amb	
això	(toca	un	fil	amb	taps	metàl·lics)	
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06:22	 -i	quan	fèieu	això	(pico)	et	sembla	que	ressonava?	–sí!	Un	poc	–però,	quin	
era	l’instrument	que	ressonava	més?	Com	ho	van	fer	els	que	ressonaven?	
–els	que	ressonaven	era	el	piano	

06:33	 (després	d’una	interrupció)	el	que	ressonava	més	era	el	tambor,	que	feia	
“puuum”	(fa	gest	de	xoc)	i	se	sentia	per	tot.	

06:53	 -te’n	recordes	d’alguna	altra	cançó	que	vam	fer?	–sí,	una	altra	que	vem	
anar	a	aquella	sala	i	vam	agafar	alguns...	això	(toca	amb	una	baqueta	un	
xilòfon)	

07:09	 -i	com	has	anat	aprenent	tu,	a	fer	les	coses?	–ehm...	perquè	he	escoltat	i	
he	anat	mirant	cançons,	i	he	anat	no	sé,	agafant	idees	dels	altres,	i	de	les	
meves	també...	

07:44	 -i	te’n	recordes	què	va	passar	quan	vam	anar	a	la	sala	dels	instruments?	
Què	va	passar?	–sí,	que	jo	tocava	un	instrument	que	era	molt	agut	

07:59	 -i	aquí	ha	sigut	diferent?	–sí,	cadascú	tocava	el	seu	instrument?	–allà?	–no,	
perquè	allà	no	hi	havia	aquests	instruments.	–i	quins	instruments	teníem	
allà?	–el	xilòfon	aquest,	un	que	era	més	agut,	altre	que	era	de	metall	i	era	
més	fort,	i	teníem	també	el	tambor	i	el...	–bueno,	i	els	carillons,	també	

08:31	 -i	allà	vam	fer	una	música	que	s’assemblava?	–què	volíem	fer?	–fem	la	
idea	com	d’aquesta	perquè	la	música	l’havíem	de	tocar	com	una	que	seria	
per	una	cançó	–i	te’n	recordes,	de	quina	havíem	estat	escoltant,	abans?	–
et	sona	la	de	la	Merla	Negra?	–sí!	–i	com	era	aquella	música?	–era	mig	
rara	

09:28	 (aturem	la	gravació)	

00:04	 -i	la	música	que	vam	acabar	fent?	–era	com...	primer	tocava	el	meu,	que	
era	molt	agut,	després	un	que	era	mig,	després	que	era	menys,	i	després	
els	altres	instruments	

00:27	 -i	si	jo	ara	et	preguntés	de	fer	una	música	misteriosa,	per	exemple,	com	ho	
faries?	–pues,	faria	com	la	música	que	vem	agafar	que	era	com	do,	si,	
(cantant)	re,	fa	sol	–això	és	misteriosa?	–Bueno,	sí.	

01:03	 -com	has	pensat	les	notes	que	volies	fer?	–ah,	pues,	a	lo	millor	jo	em	poso	
aquí,	no?	(es	posa	a	davant	del	xilòfon)	i	faig	així	(notes	alternades	com	al	
principi)	

01:16	 -per	què	dius	que	són	misterioses	aquestes	notes?	–no	sé,	perquè	
sonaven	raro	
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00:14	 -tu	has	arribat	aquest	any,	nou,	no	havies	fet	mai	música	(diu	que	no	amb	

el	cap	però	afegeix)	–bueno	sí	–al	meu	poble	tocava	el	baix,	el	piano...	–i	

quin	és	el	teu	poble?	–Viladecans.		

00:30	 –però,	feies	classes	de	llenguatge?	–no!	

00:38	 -i	 llavors,	has	 començat	aquest	any,	 i	què	has	après	aquest	any,	aquí?	–

ehm...	 noves	 cançons,	 a	 tocar	 el	 xilòfon,	 ehm...	 a	 tocar	 el	 contrabaix,	 a	

entendre	les	notes,	a	fer	clau	de	fa	i	clau	de	sol,	a	què	significa	dos	i	quatre...	

–ah!	I	què	significa	dos	i	quatre?	–dos	pulsacions	(i	no	li	surt	a	on,	resumeixo	

dient	a	cada	compàs)	

01:58	 -i...	què	més	has	après?	O	què	és	el	que	més	t’ha	agradat	que	hem	fet?	–

cantar!	 –la	 teva	 cançó	 preferida?	 –l’ocell	 –estàs	 preparat	 per	 dissabte,	

suposo?	–sí!		

02:16	 -de	les	coses	que	has	après	a	música,	totes	les	activitats,	que	hem	fet,	a	mi	

m’agradaria	 parlar	 de	 les	 activitats	 que	 hem	 fet	 quan	 ens	 hem	 inventat	

nosaltres	amb	els	instruments.	No	sé	si	te’n	recordes,	la	primera	que	vam	

fer?	

02:40	 -ehm...	 vam	 fer	 la	versió	de	 la	Merla	Negra?	–sí!	Vam	 fer	 la	versió	de	 la	

Merla	Negra,	i	com	era	això?	–els	de	corda	com	si	fos	un	vaixell,	els	de	piano,	

una	mica	tenebrós...		

03:04	 -però	te’n	recordes	com	ho	vàrem	fer	exactament	això?	–ens	vem	decidir	

qui	tocava	primer,	els	sons,	(li	dic	si	pot	parlar	una	mica	més	fort,	perquè	a	

l’altra	classe,	sona	un	piano	molt	fort)	

03:20	 -o	sigui,	aviam,	amb	quins	instruments	vam	fer	o	com...	la	Merla	Negra,	eh?	

Enrecorda-te’n...	–sí!	Amb	el	contrabaix,	el	cello...	–la	Merla	Negra	amb	el	

contrabaix?	–sí,	el	vaig	portar!	

03:36	 -va	ser	amb	la	Merla	Negra,	n’estàs	segur?	–sí!	–vols	dir	que	no	va	ser	el	dia	

que	vam	anar	a	la	sala	d’instruments?	

03:40	 -el	dia	que	vas	portar	el	contrabaix,	va	ser	el	dia	que	vam	fer	de	les	Quatre	

Estacions	de	Vivaldi,	que	vam	fer	l’Hivern	–ahhh!	–te’n	recordes?	Llavors	sí		

que	vas	portar	el	contrabaix.	

03:57	 -vam	anar	a	la	sala	de	xilòfons	a	fer	lo	de	la	Merla	Negra	–ah	sí!		

04:00	 -i	 què,	 què	 vam	 fer	 allà,	 explica-m’ho	 –ehm...	 ens	 vam	 decidir	 com	

començava,	 i	 els	 que	 tenien	 dos	 xilòfons	 iguals	 decidien	 quina	 nota	

començava,	quina	no...	–vale,	i	llavors	vàrem	anar	fent,	una	música	no?	–sí!	

04:21	 -i	què	en	penses	d’aquella	música?	–que	era	 tenebrosa	–sí,	 vam	dir	que	

volíem	que	fos	així,	perquè	havíem	estat	treballant	aquí	a	la	classe?	–què	

havíem	estat	treballant,	just	abans	de	fer	la	Merla	Negra,	te’n	recordes?	–

no!	–havíem	estat	treballant	una	cançó,	em	sembla	que	era	Don	Francisco,	

i	què	li	passava	a	aquesta	cançó?	–ah,	jo	no	la	vaig	aprendre	aquesta	cançó	

perquè...	–era	quan	et	van	operar?	(el	van	operar	de	nòdols	a	 les	cordes	

vocals)	–no,	era	quan	estava	escaiolat.	(interromp	la	classe,	en	Tomás)	
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05:08	 -però	era	tenebrosa	 la	cançó	de	 la	Merla	Negra,	però,	 l’audició	que	vam	

escoltar,	com	era	aquella	música?	–ehm...	la	Merla	Negra	estava	neguitosa,	

pel	cel,	es	movia	i	de	cop	i	volta	la	música	parava,	i	després,	continuava	

05:32	 -i	 llavors	 vam	 anar	 nosaltres	 a	 la	 Sala	 d’orquestra	 i	 vam	 decidir	 fer	 una	

música	que	s’hi	assemblés	–sí!	–i	tu	què	feies,	per	exemple?	Te’n	recordes?	

–el	xilòfon	de	metall,	una	nota	molt	greu	–quina	era?	–crec	que	era	el	do	

05:52	 -i	te’n	recordes	més	o	menys,	com	era,	la	música?	(dubta)	–te’n	recordes,	

del	 resultat,	com	va	quedar?	–sí!	–i	si	m’haguessis	d’explicar	com	era,	el	

resultat?	 –era	molt	 tenebrós,	 ehm...	 primer	 començava	molt	 agut,	molt	

agut,	i	després	començava	més	fort,		

06:24	 -i	sempre	tocàvem	junts,	o	no?	–no,	era,	si	hi	havia	un	xilòfon	sol,	ho	feia	ell	

sol,	i	si	hi	havien	dos,	ho	feien	els	dos.	

06:40	 -i	 la	música	com	era?	Com	era	 la	música	que	fèiem?	Com	era	feta?	–era	

com	si	fossin	cops	

06:52	 -llavors,	 també	 vàrem	 estar	 fent	 una	 altra...	 ens	 hem	 inventat	 una	 altra	

música...	 –sí!	 –la	més	última	que	ens	hem	 inventat...	 ehm...	 Bueno,	 te’n	

recordes?	–sí!		

07:07	 -me	pots	explicar	de	què	anava?	O	per	què	la	vam	fer?	–la	vam	fer	perquè	

vem	sentir	una	música	del	piano...	ehm...	que	també	es	va	fer	el	mòbil...	

però	abans	d’això	vem	fer	com	una	versió	de	lo	que	vam	escoltar	

07:30	 -i...	ens	va	sortir	bé	aquesta	versió?	Què	en	penses?	S’hi	assemblava?	(fa	un	

moviment	com	per	dir	que	no	gaire,	o	una	mica)	Perquè	quan	dius	la	versió,	

vols	dir	que	s’hi	assembla?	–sí!	–pro...	–no!	No	va	arribar	a	ser	perquè	era	

la	música...	ehm...	no	era...	hi	havia	molts	silencis,	i	en	canvi	a	la	música	no	

hi	havia	tants	silencis!	–a	la	nostra?	–a	la	nostra	hi	havia	molts	silencis,	i	en	

canvi,	a	la	que	vam	escoltar,	no.	

08:01	 -a	tu	què	et	va	semblar	la	música	que	havíem	escoltat?	–que	era	com	si	el	

piano	tingués	per	dins	molts	animals	que	estiguessin	desordenats	

08:20	 -i	a	veure,	la	música	que	vam	fer	nosaltres,	la	que	vam	fer	aquí	a	la	classe,	

quin	resultat	va	sortir,	com	et	penses	que	va	sortir?	Te	va	agradar	el	que	va	

sonar	o	no?	–sí!	Penso	que	sí	–i	en	què	pensàvem	quan	fèiem	la	música?	–

en	un	vaixell	–no,	aquesta	última,	eh?	En	aquesta	última,	vàrem	pensar	en	

un	vaixell	o	ens	vam	fixar	en	una	altra	cosa	per	fer...	–sí,	el	piano	–perquè	

en	un	principi	en	què	ens	fixàvem	per	fer?	–en	les	dotze	campanades	i	en	

la	pluja	–si,	però	ens	vam	fixar	en	una	altra	cosa,	no,	potser?	(fa	cara	com	

de	contrariat)	–no!		

09:04	 -a	veure,	gira’t	un	moment	(té	a	darrere,	el	mòbil,	riu)	–ah,	el	mòbil!		

09:10	 -i	què,	com	ho	fèiem,	a	veure?	–amb	els	instruments,	vem	provar	tots	totes	

aquestes	coses	 (assenyala	els	materials)	 i	decidíem	quin	era	 l’instrument	

que	s’assemblava	més	a	lo	del	soroll	–i	penses	que	ens	va	sortir	bé?	-sí		

	 (interrupció)	

00:10	 -llavors,	la	música	que	vam	fer	s’assemblava,	o	volia	assemblar-se	a...		–amb	

el	mòbil	–i	a	veure,	 la	relació	que	hi	ha	entre	la	nostra	música	i	el	mòbil,	

quina	penses	que	és?	–molt	diferent!	
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00:20	 -perquè,	és	clar...	–són	coses	diferents	(es	gira)	això	era	com	percussió,	 i	

només	 hi	 havia	 quatre	 de	 percussió,	 els	 demés	 eren	 de	 corda	 –llavors,	

vàrem	fer	el	que	vam	poder	

00:49	 -i	no	sé,	ens	vam	fixar	en...	com	ressonaven	els	metalls,	no?	–i	llavors,	com	

ho	 vam	 resoldre	 nosaltres,	 el	 tema	 de	 la	 ressonància?	 –ehm...	 primer	

cadascú	pensava	com	ressonaria,	i	fèiem	torns,	i	el	que	ressonava	més	era	

el	que	ho	feia	

01:16	 -i	el	caràcter	de	la	música,	com	penses	que	era?	O	sigui,	ens	feia	pensar	en	

el	mòbil,	 i	 ens	 feia	pensar	en	 l’audició,	no,	una	mica?	–però	hi	havia	un	

caràcter?	(fa	que	no	amb	el	cap)	–com	si	fos	de	major	i	menor?	–sí!	Perquè	

els	pianos	picaven	allà,	i	era	com	major	i	després,	-no	sé	si	era	major,	no	ho	

vam	acabar	de	descobrir,		

01:56	 -per	exemple,	 jo	ara	si	et	preguntés	com	faries	una	música	misteriosa?	–

doncs,	amb	objectes	que	quan	els	toquis,	ressonin,	que	siguin	greus...	

02:12	 -per	 exemple,	 bueno,	 voldries	 fer	 servir,	 voldries	 fer-ho	 amb	 això?	 me	

podries	fer	una	demostració,	o	amb	això	(xilòfon,	pandero)	

02:26	 -si	haguessis	de	fer	una	música	misteriosa,	faries...	(toca	notes	alternes	a	

les	notes	greus,	fent	un	trémolo	molt	curt)	–una	mica	més	llarg,	o	canviant	

una	mica	més,	a	veure	què	podries	fer?	(fa	el	mateix	tremolo,	i	acaba	amb	

un	sol	cop	sec	a	una	placa)	–perquè,	amb	aquestes	dues	que	són	les...	greus,	

i	aquesta	que	és...	l’aguda,	ens	donaria	sensació	de	misteri?	–sí!	

03:01	 -amb	el	pandero?	Per	exemple?	(agafa	el	pandero	i	pica	dues	vegades)	–és	

de	misteri	això	que	acabes	de	fer?	–sí!		

	 (Interrupció)	

00:09	 -i	això	et	causa	sensació	de	misteri?	–sí,	a	les	pelis,	quan	entres	a	unes	cases	

misterioses,	sempre	hi	ha	llamps,	trons,	-ah!	I	és	el	que	estàs	fent	tu,	-sí!	A	

veure,	 torna-hi?	 –ai,	més	 que	misteri,	 a	mi	 no	 sé	 si	 em	 fa	més	 por	 que	

misteri...	

00:50	 -i	tu,	com	penses	que	has	après,	aquest	any,	aquí	a	música,	com	creus	que	

has	anat	aprenent	les	coses?	–ehm...	escoltant,	 i	quan	diuen	què	s’ha	de	

fer,	 mirar-ho	 i	 entendre	 –i	 després,	 alguna	 altra	 cosa?	 –no!	 –o	 sigui,	

escoltant,	mirar	el	que	s’ha	de	fer,	i	fer-ho?	–sí!	–i	així	has	anat	aprenent?	

–sí!	

01:26	 -i	penses	que	això	del	projecte	és	una	bona	 idea	per	anar	aprenent?	-Sí!	

Perquè	podem	aprendre	nous	sorolls	que	no	havíem	après	

01:39	 -i	 llavors,	 quan	 tu	 ara	 vulguis	 pensar	 una	 música,	 per	 exemple,	 podràs	

pensar	 en	moltes	 coses,	 no?	 –sí!	 -Què	 seria	 el	 primer	 que	 pensaries?	 –

ehm...	a	com	començaria	la	música,	de	què	es	tractaria...	–i	amb	les	coses	

que	tu	saps	de	música,	com	ho	faries?	–amb	les	notes	més	greus	que	hi	ha...	

–però	això	passaria	per	fer	coses	misterioses?	–sí!	–i	després,	faries	servir	

alguna	altra	cosa	de	música	que	has	après?	–no!		

02:20	 –com	continuaries?	–continuaria,	ah...	amb	altres	instruments!	
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00:04	 -jo	voldria	saber	aquest	any,	a	música	què	has	après?	Què	et	sembla,	de	

quan	vam	començar	a	ara,	quantes	coses	has	après?	(es	toca	el	nas	i	mou	

les	cames,	nerviosa)	–ehm...	cançons?	–te’n	recordes	de	quina?	Quina	és	la	

teva	preferida?	(desvia	la	mirada)	–la	de	l’Ocell	

00:38	 -què	 més	 te’n	 recordes?	 –hem	 fet	 el	 mòbil?	 –i	 què,	 què	 m’expliques	

d’aquest	mòbil?	Com	ha	sortit	la	idea?	D’on	ha	sortit	aquest	mòbil?	–doncs,	

hem	reciclat	coses,	i	ens	hem	inventat	coses	perquè	soni,		

01:00	 -i	com	ho	hem	fet	per	triar	les	coses	que	sonen?	Te’n	recordes	de	com	ho	

vam	fer?	–no!	–com	ho	fèiem	o	com	ho	vam	fer,	per	posar	les	coses?		

	

01:28	

-hi	havia	un	nen	que	deia,	podem	posar	això!	(agafa	el	plat	d’alumini)	–i	com	

ho	decidíem?	Com	ho	fèiem,	ho	decidíem?	–sí!	A	vegades	no,	i	a	vegades,	

sí		

01:54	 -i	per	què	ho	fèiem,	això?	–perquè	vem	veure	un	vídeo	d’un	mòbil	que	va	

fer	 un	 senyor,	 com	 coses	 així	 –i	 com	 era	 la	 música,	 d’aquell	 mòbil?	 –

d’aquest?	–no,	d’aquell	altre	senyor,	-no	

02:20	 -te’n	recordes	quan	vam	anar	a	la	classe	de	violí?	–ah!	Sara,	tu	no	hi	eres	

em	sembla,	tu	hi	eres	el	dia	que	vam	anar	a	escoltar-la?	–no!	L’altre	dijous?	

–no,	va	ser	un	dia	que	vàrem	anar	a	escoltar-ho	a	la	classe	de	violí	perquè	

no	ens	molestessin	aquí	a	la	classe	–no...	

02:47	 -però	el	vídeo,	aquell	que	vam	veure,	al	vídeo	hi	havia	una	música	–sí...	–

quin	 instrument	 era,	 si	 te’n	 recordes...	 –l’altre	 vídeo	o...	 el	 del	mòbil?	 –

l’altre,	l’altre,	-pos	un	piano	que	era	raro	–ahà...	–molt	gran	–i	què	li	passava	

en	aquell	piano?	–sonava	una	mica	diferent?	–per	què?	Te’n	recordes	de	

per	què	sonava	diferent?	Era	perquè	a	dintre	havien	preparat	el	piano	i	hi	

havien	posat	coses	perquè	sonés	diferent,	te’n	recordes,	entremig	de	les	

cordes	hi	havien	claus,	hi	havien	altres	materials	a	dintre,	 te’n	 recordes,	

d’això?	–no,	-ja	t’ho	dic	jo	

	

03:33	

-i	llavors,	nosaltres	ens	vam	inventar	una	música,	no?	O	què	vam	fer?	–ah,	

sí!	Amb	els	 instruments!	 –què	 volíem	 fer	 amb	els	 instruments?	 –amb	el	

tambor,	coses	així,	ressonar!	–prò	què	volíem	fer,	a	veure?	Quan	estàvem	

tots	 junts	amb	els	 instruments?	–una	cançó?	–una	cançó,	molt	bé,	 i	com	

havia	 de	 ser	 aquesta	 cançó?	 Te’n	 recordes?	 Com	 feia?	 O	 sigui,	 com	

funcionava	 quan	 estàvem	 tots	 amb	 els	 instruments,	 què	 fèiem?	 –pues,	

tocàvem!	–però	tocàvem	normal,	o...	com	ho	fèiem?		

	 (Interrupció)	

00:13	 -te’n	recordes,	com	ho	fèiem,	amb	els	instruments?	–pues	primer...	–te’n	

recordes?	 O	 sigui,	 mira,	 primer	 ens	 vam	 organitzar,	 i	 després,	 què	 va	

passar?		

	

00:36	

-primer	va	tocar	el	piano,	que	feia	així	(pica	sobre	la	taula	amb	els	punys)	–

i	com	ho	van	decidir	això?	(no	diu	res)	

01:03	 -perquè	 nosaltres,	 miràvem	 el	 mòbil,	 no?	 Escoltàvem	 el	 so	 que	 feia,	 i	

buscàvem	una	música,	no?	Te’n	recordes,	que	s’hi	assemblés?	–sí!	–què	en	
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penses,	 ho	 vam	 aconseguir?	 –no!	 –per	 què?	 –per	 què	 no	 ho	 vam	

aconseguir?	-quina	diferència	veus	entre	el	so	del	mòbil	i	el	so	que	nosaltres	

vam	fer?		

01:55	 (com	que	no	respon,	li	dic	que	no	cal	que	se’n	recordi	de	tot)	

02:05	 -una	 altra	 cosa,	 aquest	 any	 a	música,	 tot	 el	 que	 has	 après,	 com	 ho	 has	

après?	Tu	com	penses	que	ho	has	après?	(pensa,	i	parla	molt	fluix)	–pots	

repetir-ho?	–que	si	tu,	com	vas	començat	i	has	acabat	el	curs,	has	après	a	

fer	coses,	a	cantar...	i	a	fer	més	coses...	–com	diries	que	ho	has	après,	tu,	

això?	A	cantar,	per	exemple?	–cantant,	i	a	fer	el	mòbil?	–doncs	veient-lo	al	

vídeo	(no	participa	gens,	li	torno	a	preguntar	-com	has	après,	tu?)	

04:18	 -pues	la	gent	va	anar	portant	coses,	i	un	nen	va	dir,	mira,	això	pot	quedar	

bé	amb	això	(toca	el	mòbil,	una	tira	de	taps	de	metall	i	les	pinces),	després	

vaig	anar	pensant	en	algo	que	quedaria	bé	amb	una	altra	cosa,	com	aquelles	

coses	 llargues,	 com	 l’aquàrius	 i	 aquelles	 lates,	 feia	així	 (gest	de	 sacsejar)	

com	 si	 fossin	 claus,	 i	 amb	 aquell	 paper	 de	 plata,	 vem	 fer	 així	 (gest	 de	

doblegar)	i	el	vem	penjar	aquí,	i	sonava,	però	després,	un	nen	el	va	tot,	tot	

destruït,	i	el	vem	haver	de	tornar	a	fer,	però	ja	no	estan	aquelles	coses		

05:12	 -ja	no	hi	són,	perquè	els	vam	haver	de	treure...	però	després	de	fer	això,	

justament	després	de	fer	el	mòbil,	vam	fer	una	música,	te’n	recordes?	–sí!	

–el	que	jo	vull	saber	és	com	has	après	a	fer	aquesta	música?		

05:47	 -o	per	exemple,	la	Merla	Negra?	–te’n	recordes	de	la	Merla	Negra?	–sí!	–

te’n	recordes	de	quan	vam	anar	a	la	sala	d’instruments?	–sí!	

05:55	 -com	hem	après	a	fer	música,	aquest	any?	–cantant,	amb	la	professora?	–

la	 professora,	 que	 sóc	 jo?	 –sí!	 –les	 cançons,	 com	 que	 les	 repetíem,	

quedaven	al	meu	cap,	i	per	això	

06:35	 -i	després,	les	cançons,	el	que	ens	hem	inventat	nosaltres,	amb	els	xilòfons	

i	els	instruments?	–com	diries	que	ho	has	après,	això?	–perquè	això	no	ho	

hem	repetit	tant...	com	creus	que	ho	hem	après?	

06:47	 -perquè	tu	deies,	els	de	fusta	fem	així...	 (gest	de	tocar	xilòfon	amb	mans	

alternes),	els	de...	 (pensa)	dic:	 -els	de	metall???	–sí!	–pues	fem	una	altra	

cosa	(gest	de	tocar)		

07:15	 –i	tu	què	tenies,	fustes	o	metalls?	–fustes!	–i	com	vas	pensar	la	música	que	

volies	fer?	 	(pensa)	–no	la	vaig	pensar	–què	vas	fer?	–escoltant	els	altres	

com	se	les	inventaven,	i	llavors,	tocàvem	–llavors,	tu	feies	el	que	feien	els	

altres,	una	mica?	–sí!	(Puntualitza)	–els	de	fusta!	–el	que	feien	els	de	fusta,	

i	tu	estaves	amb	els	de	fusta...	

07:35	 -perquè	jo,	ara,	si	et	preguntés	de	fer	una	música	misteriosa,	jo	te	dic,	per	

exemple,	 Sara,	 com	 faries	una	música	misteriosa?	–doncs,	una	nota	una	

mica	més	 forta,	misteriosa,	 i	 faria	 com:	nà,	nà,	nà,	nanananà...	 (caràcter	

misteriós,	mentre	pica	sobre	les	cames)	

08:30	 (li	 faig	 repetir,	 li	 fa	 vergonya,	però	amb	un	 fil	 de	veu,	 canta,	però	acaba	

dient:	-no	ho	sé!)	–quin	instrument	triaries,	per	fer-ho?	(s’ho	pensa	i	diu:	-

el	piano!)	

08:40	 -i	 voldries	 fer-ho?	 Vols	 anar-ho	 a	 provar,	 a	 veure	 si	 et	 surt	 una	música	

misteriosa?	 (assenteix)	 –o	 sigui,	 m’has	 dit	 que	 faries	 una	 nota	 forta,	 i	
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després	 què	 més	 faries?	 –com	 una	 nota	 forta,	 misteriosa,	 i	 una	 cançó,	

també,	misteriosa...	

09:07	 -a	veure?	Anem	allà	a	fer-ho,	a	veure	si	et	surt	una	música	misteriosa!	(ens	

desplacem	al	piano.	

09:25	 (toca	el	do	més	greu	del	piano,	alternat	amb	el	re,	do,	re,	re,	re,	do,	si,	es	va	

desplaçant	entre	aquestes	notes	amb	ritmes	de	negres	i	corxeres,	fins	que	

acaba	fent	re,	do,	si)	

10:14	 -a	 veure,	 torna	 cap	 allà,	 i	 explica’m	 com	 ho	 has	 pensat,	 això,	 Sara?	 –

inventant-m’ho!	(fa	gest	amb	els	dits,	de	tocar	el	piano)	–i	has	pensat	en	

alguna	altra	 cosa	per	pensar	aquesta	música?	–t’ha	vingut	al	 cap	alguna	

cosa?	 –no,	 he	 fet	 així	 (gest	 de	 tocar	 el	 piano)	 –com	 sabies	 que	 sortiria	

misteriós?	–amb	aquelles	notes	de	més	cap	allà	(fa	gest	amb	la	mà	dreta	

d’assenyalar	la	part	més	greu	del	piano)	

10:47	 -com	se	diuen	aquestes	notes	que	estan	més	aquí?	–les	agudes,	o	les?	Diu:	

-agudes!	Dic:	-greus!	Són	les	greus,	les	notes	greus,	i	amb	això,	fem	misteri	

amb	les	notes	greus	

11:03	 -i	què	més	pot	fer	misteri?	(s’ho	pensa)	–també	poden	ser	les	agudes!	–i	

com	ho	faries?	–fes-ho	amb	el	xilòfon,	per	exemple...	–com	seria	misteriós	

a	les	agudes?	–es	col·loca	a	les	agudes	i	toca:	la,	la,	sol,	sol,	fa,	sol,	fa,	sol,	

fa,	 fa,	 fa,	 fa,	 mi,	 fa.	 –i	 això	 és	 misteriós?	 –no,	 no	 sé!	 (no	 n’està	 gens	

convençuda)		

11:50	 -queda	millor	en	els	aguts	o	en	els	greus?	–en	els	greus!	–i	com	més	podria	

ser?	–que	ressoni	una	mica	(fa	gest	de	picar	a	la	taula	amb	les	mans	mentre	

diu:	-nà!	Nà!)	

13:13	 (li	dono	el	pandero,	fa	quatre	cops	lents	i	forts)	–i	què	et	ve	al	cap?	–com	si	

estigués	una	mica	trist	



ENTREVISTA	SOFIA	BOGUNYÁ	

MINUTS	 RESUM	
00:09	 T’he	de	fer	unes	quantes	preguntes...	–vale!	Quin	instrument	toques?	–

el	piano.	–des	de	quan?	–fa	molt	que	m’agradava	tocar	el	piano,	i	llavors	
li	vaig	dir	a	la	meva	mare	i	llavors,	em	va	apuntar	aquí,	al	gener.	

00:34	 -llavors	 vas	 venir	 aquí,	 a	 la	 classe	 de	 música	 de	 llenguatge	 musical	
perquè	tu	no	havies	fet	mai	música.	–ehm...	sí	que	havia	fet	llenguatge	
(llenfuatge)	musical,	però	mai	havia	fet	piano	

00:47	 -una	altra	cosa	que	volem	parlar	és...	tu,	per	exemple	què	és	el	que	t’ha	
agradat	més	de	fer,	o	què	és	que	te’n	recordes	més	que	hem	fet	aquest	
any.	–ehm...	–o	què	és	el	que	has	après	a	la	classe	de	música?	–ehm...	
(dubta)	–aquí,	amb	mi,	què	és	el	que	has	après?	–doncs,	m’ha	agradat	
molt	 fer...	 això!	 (assenyala	 el	mòbil),	 descobrir	 la	música	 del...	 del...	
(assenyala	el	mòbil)	–del	mòbil?	–	del	mòbil,	sí!		

01:24	 –però	més	aviat,	què	és	el	que	més	t’ha	agradat?	–les	cançons	noves	
que	m’has	ensenyat...m’han	agradat	molt.	

	 (S’obre	la	porta,	hem	de	tornar	a	començar	l’entrevista)	

00:25	 (torno	 a	 preguntar	 què	 és	 el	 que	 ha	 après)	 –doncs	 he	 après	 nous...	
ehm...	he	après	què	era	la	clau	de	fa,	a	posar	les	notes	en	ordre	per	la	
clau	de	fa,	he	après	noves	cançons	que	m’han	agradat	molt	–i	la	teva	
preferida?	–maite	zaitut		

01:07	 -i	ja	està?	Això	és	tot	el	que	has	après	a	música?	–no,	també	he	après	
una	mica	a	tocar	el	xilòfon	–i	què	vas	aprendre?	–vaig	aprendre	que	en	
el	xilòfon	també	hi	havia	notes	més	greus	i	més	agudes	(fa	gest	de	pujar	
la	mà)	-molt	bé!		

01:30	 -i	te’n	recordes	de	quan	ho	vas	aprendre	això?	–a	l’abril!	Un	dia	de	l’abril	
ens	vas	portar	a	la	sala	de	xilòfons	i	llavons,	ens	vas...	

	 (interrupció)	

	
02:00	

-val,	tornem-hi...	–i	què	vam	fer?	Ens	vam	anar	a	la	sala?	–a	la	sala	dels	
xilòfons,	i	tu	ens	vas	dir	que	entre	tots	ens	féssim	parelles	i	busquéssim	
alguna	música	inventada,	amb	el	xilòfon,	i	llavons,	si	ens	agradava	a	tots,	
dèiem,	vale,	entra	la	nostra	cançó.	

02:39	 -però	te’n	recordes	de	què	volíem...	–volíem	fer	com	una	Merla	Negra!	
–Com	era	la	Merla	Negra?	–la	cançó	que	vem	escoltar	primer	era	com...	
tratatraraà	(para	en	sec)	es	parava,	i	tornava	a	fer	sorollets,	volava	molt	
ràpid,	i	es	tornava	a	parar	

03:16	 -i	com	ho	vàrem	fer?	–com	ens	va	sortir	la	música?	–ehm...	a	mi	em	va	
agradar	molt,	 va	 quedar	molt	 bé.	 –com	ho	 vàrem	 fer?	 –ehm...	 cada	
parella,	 s’inventava...	 per	 exemple	 (s’aixeca,	 agafa	 les	 baquetes	 i	 es	
posa	a	tocar)		

03:30	 -per	exemple,	 jo	vaig	amb	tu,	vale?	Per	exemple,	una	de	 les	parelles	
deia...	i	teníem	de	començar	des	del	La,	tu	ens	deies,	comencem	des	del	



La	i	que	cada	parella	s’inventi	un	tros	de	la	nostra	música	i	si	ens	agrada,	
el	posem	

04:04	 -i,	 te’n	 recordes,	 com	 era?	 Com	 sonava?	 –primer...	 els	 xilòfons	 de	
metall,	 la	Berta	 i	 la	Julia	feien	com...	 (toca	notes	alternades,	després,	
repeteix	l’aguda)	les	dos,	tot	el	rato,	tota	la	música,	però	llavors	anava	
fent	més	finet,	i	més	gros,	saps?		

04:29	 -jo,	 amb	 la	 meva	 parella	 vaig	 inventar-me	 una	 cosa	 que	 feia	 (toca	
l’escala	repetint	cada	nota	ritme	corxeres)	

04:55	 (Interrupció)	

05:14	 -què	te’n	recordes	més,	d’aquell	dia?	–que	després	dels	xilòfons,	vem	
anar	a	la	classe,	i	ens	vas	ensenyar	alguna	cançó,	la	cançó	de...	l’ocell	o	
la	de	maite	zaitut...	

05:30	 -prò	quan	vam	anar	aquella	sala,	com	volíem	que	sortís	aquella	música?	
–com	la	que	havíem	escoltat!	

05:43	 -però,	en	què	ens	feia	pensar?	Quines	sensacions	teníem	quan	fèiem	la	
música	 allà?	 –ehm...	 com	 que	 teníem	 que	 fer	 una	música	 una	mica	
esverada,	 ens	 sentíem	 una	mica	 esverats,	 i	 provàvem	 de	 fer	música	
esverades	 i	 tot	 això	 (s’aixeca,	 i	 amb	 les	 baquetes,	 notes	 alternes	
ràpides)	

06:27	 -si	 ara	et	dic,	 amb	 tot	el	que	has	après	aquest	any,	m’agradaria	que	
fessis	una	música	misteriosa,	per	exemple,	 com	ho	 faries?	–doncs,	o	
agafaria	el	xilòfon	o	el	piano	perquè	el	piano	té	tecles	molt	agudes	-ho	
vols	provar?	–vale!	(va	al	piano)	

07:01	 -com	te	la	imaginaries?	–me	la	imaginaria	que	les	tecles	duressin,	i	quan	
estiguessin	a	punt	d’acabar	la	nota,	sonés	una	altra	–a	veure?	Prova-ho	

07:12	 (toca	notes	a	ritme	de	blanques	do4-re4-re3-mi4-do3-do5-re5-sol5-la5-
re4-dore	–mi4-trémolo,	i	torna	a	repetir	el	trémolo)	

07:40	 -més	o	menys	una	cosa	així...	–m’ha	agradat	molt	això	que	has	 fet,	 i	
m’ha	fet	pensar	molt	amb	una	audició	que	vam	fer	

07:56	 -audició?	–sí,	no	t’ha	fet	pensar	molt	en...	d’on	has...	com	creus	que	has	
après	a	fer	això?	–d’on	creus	que	has	tret	aquesta	idea?			

08:11	 -aquesta	 idea,	doncs,	 l’he	 tret,	de	músiques	que	escoltàvem...	–i	per	
exemple?	–ehm...	

08:23	 -i	aquí	a	música	n’has	escoltat	alguna	que	s’assembla	a	aquesta,	com	la	
que	acabes	de	fer?	–sí,	 jo	també	un	dia	vaig	fer	una	mica	la	mateixa,	
que	vas	demanar	que	tots	amb	el	nostre	instrument	intentéssim	fer	una	
música...	

08:43	 -i	perquè	te	sona	d’alguna	altra	cosa	que	hem	escoltat	aquí	a	la	classe?	
–a	la	classe	no,	però	ehm...	el	dia	de	Carnestoltes	intentàvem	fer	una	
música	que	fes	terror,	vale?	i...	però	una	mica	va	quedar	misteriosa	

09:11	 -i	te’n	recordes	amb	què	ho	vam	fer?	–sí,	amb	el	piano,	sí,	a	la	classe	de	
la	Lluïsa	–ah	sí,	aquell	dia	que	jo	no	hi	era!	–sí!	–o	què	va	passar?	–jo	
anava	vestida	de	cowboy,	perquè	era	Carnestoltes	

09:50	 -potser	no,	però,	no	t’ha	fet	pensar?	A	mi	m’ha	fet	pensar	en	la	música	
que	vam	escoltar	allà,	te’n	recordes?	a	la	classe	de	violí?	Que	vam	anar	



un	 dia	 a	 una	 altra	 classe?	 –ah	 sí!	 –perquè	 amb	 aquella	 cançó,	 amb	
aquella	audició	que	vam	escoltar,	te’n	recordes	de	com	era,	una	mica?	
Per	què	vàrem	estar	escoltant	allò?	–te’n	recordes?	–una	pregunta,	és	
fa	 poc?	 –és	 fa	 poc	 –és	 aquella	 que	dèiem	que	era	 com	de	 gotes	 de	
pluja?	–sí		(es	gira	i	assenyala	el	mòbil)	–és	lo	de...	–què?	(no	li	surt	la	
paraula)	–te’n	recordes	de	com	era	aquella	música?		

10:34	 -era	un	mòbil	que	feia	música,	i	que	hi	havia	una	mena	de	piano	obert,	
i	allavons,	picava,	i	allavons,	nosaltres	(agafa	el	mòbil)	tu	vas	provar	si	
volíem	 intentar	de	 fer	un	mòbil	per	 fer	 la	música,	allavons,	nosaltres	
vam	anar	provant,	per	exemple	(agafa	una	tira	de	metalls)	els	taps,	amb	
això,	llavons,	els	taps	amb	l’ampolla,	i	ens	va	agradar,	i	en	què	ens	va	fer	
pensar,	aquest?	(faig	sonar	metall	i	plàstic)	amb	la	pluja,	i	també,	en	Leo	
va	dir,	que	era	com	un	indi	atrapant	a	noséquè	–sí,	atrapant	un	animal		

11:35	 –i	 llavors	també	vàrem	trobar	que	aquest	d’aquí	(ratllador	i	taps)	ens	
agradava	 aquest	 soroll?	 –aquest	 so,	 per	 què?	 –perquè	 era	 com	 una	
mica	misteriós,	això!	

11:54	 -però	 més	 que	 misteriós,	 què	 li	 passava,	 a	 això?	 (ho	 moc)	 –que	
ressonava!	 –llavons,	 aquest,	 (pica	 el	 plat	 d’alumini)	 –aquest	 ens	 feia	
pensar	en	 les	campanes...	 te’n	recordes	que	 la	Berta	 i	 jo...	 	–ens	feia	
pensar	en	les	campanes?	(ho	moc	i	s’aixeca)	–sí,	perquè	mira,	aveiam...	
(pica	el	plat	d’alumini)	–ah	no!	(fa	girar	tot	el	mòbil)			

12:26	 -i	després	què	vam	fer	amb	el	mòbil?	Ens	vam	inspirar,	no?	Per	fer	algo,	
no?	Què	vam	fer?	Te’n	recordes?	–ens	vam	inspirar	per	fer	música	–sí	
senyora!	I	quina	música	vam	fer?		

12:42	 (s’aixeca	i	va	cap	al	piano)	–primer	tots,	rascàvem	els	instruments,	vale?	
I	allavons,	el	piano,	no	podia	rascar	perquè	no	sonava,	feia	(pica	amb	
els	dits	a	sobre	d’una	taula)	–ah	sí!	–i	llavons	tots	els	que	fèiem	piano,	
fèiem	(pica	amb	els	punys	sobre	la	taula,	uns	quants	ràpids,	altres,	lent)	
dic:	–sí,	a	vegades,	ràpid	a	vegades...				

13:28	 (Interrupció,	la	Sofia	aprofita	per	tocar	al	xilòfon	oh	when	the	saints)	

13:57	 -fèieu	 així	 (pico	 amb	 els	 punys	 sobre	 la	 taula),	 després...	 els	 sons	 –
després,	les	guitarres,	feien	com	llamps,	una	mica	–i	com	ho	feien?	–
feien	(canta	i	s’acompanya	del	gest	d’estirar	una	corda)	traaaaaam!	–
una	nota	sonava	molt,	ressonava,	 i	 llavons	deixaven,	al	mateix	temps	
que	 les	guitarres	estaven	fent	allò,	el	piano,	 jo,	 tocava	una	tecla	 i	els	
altres	 obrien	 la	 part	 de	 dalt	 del	 piano	 perquè	 ressonés	 més,	 i	 jo,	
apretava	el	pedal...	–sí,	quedava	un	so	com	(faig	gest	ondulant)	ja	me’n	
recordo!	–com	era	el	so	que	sortia	del	piano?	–era	com...	–a	veure,	ho	
anem	a	provar?	–provem-ho	(ens	aixequem	i	anem	cap	al	piano)	

14:50	 -jo	feia	(do4	mi5,	mentre	jo	moc	la	tapa)	i	sonava	més	xxxxssssht	

15:24	 -ara	ja	gairebé	estem...	l’altra	pregunta	que	jo	tenia	ganes	de	fer,	com	
penses	que	has	après,	a	fer	tot	això?	–lo	del	piano?	–bueno,	tot,	aquest	
any,	com	creus	que	has	après	música?	–per	tu,	m’has	ensenyat	moltes	
coses,	has	tingut	paciència	-ja,	però	a	part	d’això,	com	has	après	a	fer	
les	coses?		



	

15:55	 -perquè...	allavons,	he	après	a	fer	les	coses	perquè	tu	ho	explicaves,	jo	
ho	entenia,	i	ho	feia	

16:00	 -una	altra	pregunta,	penses	que	la	música	que	ens	ha	sortit	del	projecte	
que	hem	fet	de	la	música	d’en	John	Cage	amb	els	mòbils,	penses	que	la	
música	que	ens	vam	inventar,	s’assembla	a	la	música	del	mòbil	que	ens	
vam	 inventar?	–no,	gens!	–per	què?	–perquè	Bueno,	 s’assembla	una	
mica,	però	els	llamps	i	els	trons	no	s’assemblen	perquè	mira,	(s’aixeca	i	
fa	sonar	taps	i	fustes)	que	s’assemblen	a	uns	trons,	això?	No!	No,	queda	
com	plaplaplapla	–		

16:39	 –però,	 llamps	 i	 trons	 no	 ho	 havíem	 sentit	 allà...	 –ja	 però	 tu	 vas	 dir	
d’acord...	–algú	va	dir	volem	fer	llamps,	i	jo	vaig	dir	d’acord,	i	això	no	té	
res	a	veure	amb	allò...	–no,	no	té	res	a	veure	(es	va	movent	per	fer	sonar	
el	mòbil)	(pica	el	plat	d’alumini	i	diu:	no!)	i	això?	–no!	(mou	els	taps	amb	
la	fusta)	Això	sembla	una	mica	parabamparabamparabam+pica	com	les	
potes	de	cavall,	s’assembla	al	que	fem	nosaltres	al	piano	(pica	a	la	taula)	

17:23	 -i	 això	 (mou	 l’ampolla	 plena	 de	 taps)	 (dic:	 sí,	 la	 pluja)	 com	 és	 tan	
d’aixonsis,	 s’assembla	 a	 la	 pluja,	 però...	 qui	 fa	 la	 pluja?	 De	 la	 nostra	
música?	Ningú	la	fa!	–hem	d’acabar	de	practicar,	a	veure	si	avui	podem	
acabar-ho	–perquè	potser	la	pluja,	si	algú	tingués	el	xilòfon	podria	fer	
(s’aixeca	i	toca	notes	alternes)		
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