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INTRODUCCIÓ
Albert Casals
coordinador
De cançons i de corrandes
jo us cantaré deu mil
que les porto a la butxaca
lligadetes amb un fil.
Ja fa uns quants anys que vaig assistir per primera vegada a un taller i a una cantada
al voltant de la cançó improvisada. No va ser casual: buscava un repertori que renovés
i millorés l’educació musical de les escoles, que aportés noves vivències i concepcions
en relació a la cançó tradicional –i en general, al patrimoni cultural– del nostre país.
Vaig trobar el que buscava, però sobretot vaig descobrir que aquelles melodies i
aquelles tècniques d’improvisació textual podien esdevenir vivències úniques, capaces
d’incidir en l’educació com a persones en la seva globalitat.
Convençut de l’enorme potencial educatiu que la cançó improvisada conté, vaig
realitzar i impulsar diverses experiències exploratòries en escoles de Primària que,
després d’una anàlisi rigorosa (Casals, 2009), han acabat desembocant en la proposta
que es presenta en aquest llibre.
Aquesta publicació respon a dues voluntats que s’han trobat: la del nostre grup de
treball i la del servei d’Immersió i Ús de la Llengua. Per una banda, tant jo com les
mestres del grup de treball vam constatar –i patir en primera persona– una
problemàtica quan acceptàrem el repte de portar la cançó improvisada a l’escola: no
érem corrandistes, ens faltava formació, no existien referents a Catalunya i, encara
menys, materials als que aferrar-se. Per tant, com a grup de treball ens agradaria que
–tot i que no pot substituir una mínima formació sobre la cançó improvisada– servís de
punt de recolzament per qualsevol claustre que decideixi introduir la cançó
improvisada dins de la seva escola.
Per altra banda, des del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del Departament
d’Educació hi ha la ferma voluntat de realitzar noves propostes que revitalitzin i
normalitzin l’ús del català en tots els centres i que la llengua sigui instrument per a la
integració i la convivència de tot l’alumnat de Primària. L’interès i la confiança que han
mostrat envers el projecte que estem duent a terme en el si del nostre grup de treball
ha resultat també fonamental.
Teló de fons
Més enllà de tot aquests factors que directament han conduït a publicar aquest llibre,
no puc estar d’explicitar breument alguns elements de l’escenari educatiu actual que,
des del meu punt de vista, tenen relació directa amb el projecte que com a grup de
treball proposem. En concret, l’aportació que el nostre grup fa al voltant de la cançó
improvisada segueix les tendències educatives en relació amb la didàctica de la
llengua i en relació amb la música a l’escola1.
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Vegeu Casals, 2009.
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El Quadre 1 mostra algunes idees essencials en relació amb la llengua oral a l’escola:
aprenentatge de la llengua, necessitats comunicatives, ús social, educació global,
actituds i valors són conceptes que cal interrelacionar pel seu èxit escolar2.
Quadre 1: Fragments de les “Consideracions sobre el desenvolupament del currículum” de l’àrea
de Llengua catalana i literatura (Decret 142/2007, de 26 de juny)

Cada cop és més gran l'acord segons el qual les llengües, totes les llengües i en totes les
seves dimensions, s'aprenen en l'ús social i que les necessitats pragmàtiques de
comunicació són les que van orientant i afavorint l'assentament del codi.
Per ensenyar adequadament llengües i la comunicació cal dissenyar situacions
d'aprenentatge globals en què l'ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i
comunicatives porti a la solució dels problemes que s'hi plantegen.
L'adquisició de la llengua catalana caldrà atendre-la en la diversitat que planteja l'alumnat i
no es pot perdre de vista que, com a nova llengua, és un procés llarg. Per afavorir-lo, les
propostes derivades de l'ensenyament comunicatiu i de l'ensenyament integrat de les
llengües i els continguts curriculars són d'una importància clau. Per aconseguir-ho, cal
mesures organitzatives que facilitin treballar els continguts escolars de manera més
transversal i menys parcel·lada, que contemplin l'heterogeneïtat real de les aules.
Es tracta d'ensenyar les llengües i la comunicació amb un enfocament comunicatiu, que se
centra en la construcció social dels significats.
Un altre principi didàctic, relacionat amb els enfocaments didàctics que s'acaben de
descriure, és l'educació en els valors i actituds respecte de la llengua.

Per altra banda, el marc de renovació curricular de l’escola primària en general també
implica l’educació musical en particular que, des del meu punt de vista, pot i ha de tenir
un paper fonamental. Podríem resumir-ho en cal educar musicalment i sobretot cal
música per educar globalment. En paraules de Malagarriga, Valls i Vilar (2008: 9), en
aquests moments:
Cal que la música s’entengui, es visqui, es comprengui, també en relació a altres àrees
de coneixement, en altres situacions vitals o en altres contextos que depassen la classe
de música, i que comparteixi amb elles tant els aspectes culturals, com els didàctics i
pedagògics. El sistema educatiu està molt compartimentat i, sobretot a Primària, el fet
que l'educació musical estigui encomanada a un mestre especialista, no afavoreix la
possibilitat de connectar-la al desenvolupament del conjunt de competències bàsiques.
El nou enfocament curricular requereix [...] un decidit esperit de col·laboració entre tots
els docents d'un equip, de manera que cadascú aporti allò en el que és més expert, però
sense perdre de vista que l'educació ha de contemplar el nen com un tot.

Estructura del llibre
El llibre es divideix en quatre parts, precedides d’una petita orientació d’utilització.
En el primer apartat es presenten els aspectes essencials per comprendre què és la
cançó improvisada, la seva realitat en l’àmbit de la llengua catalana i, més
concretament, les tonades pròpies de Catalunya.
El segon apartat es dedica a justificar la introducció de la cançó improvisada a l’escola,
la presència i importància dins de les escoles de Catalunya, i les experiències portades
a terme, per acabar subratllant la importància de partir d’una perspectiva
comunicativa3.
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Sobre la llengua oral a l’escola, vegeu Palou (2008).
Un major aprofundiment sobre els dos primers apartats els podeu consultar a Casals, 2009.
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El tercer apartat és el que pròpiament presenta la proposta didàctica, des de les
competències i objectius que treballa fins a les activitats i materials dels que es
disposen.
Per últim, el quart apartat és un exemple d’una unitat didàctica interdisciplinària
(música i llengua) realitzada per mestres del nostre grup de treball.
Precisions lingüístiques
Hi ha alguns aspectes a l’entorn del redactat que valoro pertinent posar de manifest.
En primer lloc, vull remarcar la qüestió del gènere. El criteri utilitzat ha estat el de no
explicitar de forma sistemàtica la realitat dual de la població estudiada, que
fonamentalment es cenyeix als col·lectius de mestres i d’alumnes. En aquest sentit,
sovint hem recorregut al genèric masculí quan m’he referit a un conjunt de professors i
professores (els mestres), o a un grup de nens i nenes (els alumnes).
En segon lloc, i també en relació a l’ús de genèrics, vull especificar la terminologia al
voltant de la cançó improvisada. Corrandes s’utilitza en alguns moments com a
sinònim de cançons improvisades, a semblança de l’ús que a les Illes Balears fan del
mot glosa. Igualment, corrandista és l’opció més utilitzada per denominar aquell qui
canta qualsevol tipologia de cançó improvisada (i no específicament corrandes),
equivalent a l’ús que poden fer de glosador a Mallorca, de bertsolari al País Basc o de
repentista o payador en diversos llocs del continent americà4.
I no puc oblidar...
... a tanta gent que de forma directa o indirecta ha permès que aquesta proposta
prengués forma i, finalment, quedés plasmada en aquesta publicació. No pretenc –ni
puc– ser exhaustiu, però cal mencionar
les mestres del grup de treball actuals, però també als que n’han format part en
anteriors etapes (la Josefina Oriol, la Conxita Flotats, la MªJosé Fernández i la
Marta Moreno),
les mestres que col·laboraren generosament en la primera experiència, la Rosa
Fillat i l’Alba Ramon,
la Mercè Vilar i el Jaume Ayats, pel seu mestratge i consells,
l’ICE de la UAB per recolzar el grup de treball des d’un inici i per la seva bona
predisposició de cara a la publicació d’aquest llibre
el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i el Grup de Recerca Música i
Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona pel seu suport,
l’Associació Cor de Carxofa i de forma especial la Catalina Canyelles pel seu ajut i
predisposició,
tots els corrandistes que s’hi han implicat (l’Helena Casas, el Carles Belda, la Marta
Rius, en Guillem Ballaz, en Brillant),
el Sergi Palau i l’Oriol Clavera per facilitar fotografies que ajuden a il·lustrar els
materials
la Núria Vilà, en Juli Palou i tots aquells que en determinats moments no han
dubtat en assessorar-me sobre aspectes lingüístics,
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En llengua catalana no ha existit fins a l’actualitat la necessitat de disposar d’un terme genèric que
denomini tots els gèneres de cançó improvisada i, a la vegada, els solistes que la protagonitzen. Davant
d’aquesta necessitat, cada dia més evident, caldrà optar per una denominació estandarditzada, que
probablement haurà de ser glosa i glosador, ja que és la que etimològicament correspon amb més
exactitud a l’activitat.
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i, evidentment, en Pere Mayans i l’Imma Canal –i per extensió el Servei d’Immersió
i Ús de la Llengua– que s’han interessat i han confiat en el projecte del nostre grup
de treball.
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DEL QUÈ AL COM
(o com utilitzar aquests materials)
Sovint costa que uns materials siguin pràctics, que es vegi clar com ens en podem
servir. D’aquí que ens plantegéssim no només una introducció a l’inici del llibre, sinó
també un apartat específicament destinat a orientar al docent que vol realitzar una
aplicació al seu centre.
El que aquí presentem està estructurat segons una lògica formal que permeti dotar de
coherència a tot el conjunt. Amb tot, som conscients que més enllà d’això pot sorgir la
pregunta: “sí..., bé..., molt interessant, però ara PER ON COMENÇO?”.
Ho explicarem en forma de PASSOS A SEGUIR:
1. Haver viscut ni que sigui una cantada de cançó improvisada en directe és un
punt de partida per saber QUÈ ÉS i què pot arribar a ser la cançó improvisada
a l’escola. En cas que no es compleixi aquesta premissa, la lectura de la
primera part dels materials (La cançó improvisada) seria una forma alternativa
(i menys eficaç, segur!) de comprendre-ho, d’entendre què és.
2. Una vegada sabut el què, cal creure’s que estem en disposició de realitzar-ho
al nostre centre escolar. La segona part dels materials (La cançó improvisada a
l’escola) constitueix el testimoni d’aquells que ens ho hem cregut i que,
efectivament, n’hem tret resultats positius. En definitiva, intenta respondre al
PER QUÈ us convidem a experimentar-ho.
3. Arribats a aquest punt, cal analitzar l’ON, el QUI i el QUAN, o en altres
paraules el context i els recursos que es tenen a l’abast. Decidir a quin curs
s’introduirà, per part de quins mestres i en quin espai temporal (la durada i la
regularitat del treball) són tres paràmetres bàsics. La nostra proposta
contempla:
a. Prioritzar cursos de cicle superior, sense descartar treballar amb cursos
de cicle mitjà on idealment s’hauria d’iniciar el procés que plantegem
b. La imprescindible implicació i coordinació del tutor del curs (que en
principi és el mestre de llengua) i de l’especialista de música; però
també una complicitat, primer dels altres mestres del cicle i després de
la resta del claustre
c. Un trimestre amb un treball regular d’almenys una hora cada setmana
Els punts 8 i 11 us donen les orientacions necessàries per tal que els mestres
implicats caminin cap a un mateix objectiu.
4. A continuació dues decisions crucials: AMB QUÈ i AMB QUINA FITA. Cal
plantejar-se quina tonada o quines tonades es treballaran i de quina forma
s’acabarà el projecte.
Sobre la primera decisió, al punt 3 teniu informació sobre diverses tonades
habituals i les seves característiques. Nosaltres concretament us proposem
treballar amb alguna de les quatre més usuals (jotes de l’Ebre, garrotins,
nyacres i corrandes del Carolino), però la proposta és susceptible d’adaptar-se
a qualsevol altra de les tonades existents.
Respecte a la segona qüestió, creiem fonamental dirigir tot el treball envers un
acte final que idealment formarà part d’algun moment especial dins de les
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vivències del curs escolar (Sant Jordi, final de curs, Carnestoltes, les
convivències, etc.). Igual que fan els bons improvisadors en crear les
corrandes, la millor manera d’estructurar i planificar parteix de pensar un final
que doni sentit a tot l’anterior. Com a suport, al punt 11 us proposem dues
formes diferents de finalitzar-ho.
Òbviament, cal connectar aquesta data al calendari amb unes fites educatives.
Amb aquest propòsit hem elaborat el punt 9.
5. Tenim el marc temporal i el punt d’arribada, però falta el procés, el COM. Al
mateix punt 11 us descrivim la seqüència tal i com entenem que s’hauria de
produir. Seguint aquestes indicacions arribem finalment a la programació de les
diferents sessions. Trobareu a la proposta diverses activitats (punt 12),
materials i recursos (punt 13). No pretengueu dissenyar-ho tot des d’un inici:
segons l’evolució i la resposta dels nens i nenes reforceu allò que més costi o
allò que els permeti progressar més. És per aquest motiu que hem estructurat
les activitats segons els diversos elements a treballar.
En la mesura del possible, intenteu sempre adaptar les activitats al vostre
context, al temari que esteu impartint o als interessos que als vostres alumnes
els són propis. Per altra banda, no tingueu por d’abusar de les activitats més
properes a la dramatització o a la posada en situació; acostumen a ser les més
motivadores i permeten fer avanços realment interessants.
6. Per acabar, no oblideu pensar en l’avaluació. El punt 10 us proposa uns criteris
que podeu contemplar i al punt 11 també hi ha alguna orientació al respecte.
Per tancar aquesta guia d’utilització, volem fer-vos notar que els materials es tanquen
amb un últim apartat (el IV) que conté un exemple real que es va portar a terme durant
el curs 2008/09. Pretén ser únicament un exemple il·lustratiu; en cap cas és un model
perfecte ni un model a replicar directament. Com bé sabeu, cada context requerirà una
programació concreta i adaptada a la seva realitat i a les finalitats educatives que es
persegueixen.
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I. LA CANÇÓ IMPROVISADA
Albert Casals

1. Què és la cançó improvisada?
2. Universalitat i particularisme
3. Tonades per a improvisar en català
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1. QUÈ ÉS LA CANÇÓ IMPROVISADA?
Catalunya, com d’altres països, té un ric cançoner tradicional format per diversos
gèneres que han viscut alts i baixos al llarg de la seva història, molt sovint a cavall de
les dificultats o facilitats sociopolítiques de la llengua catalana. Dins d’aquest ampli
repertori, existeix un interessant corpus de tonades que s’han utilitzat –i algunes es
continuen utilitzant– com a vehicle per a la improvisació de versos: corrandes,
garrotins, jotes, cançons de pandero, nyacres, etc. És el que genèricament
denominem cançó improvisada o glosa.
Però parlar de la cançó improvisada és parlar d’una activitat social i comunicativa. Per
aquest motiu, aquestes cançons d’arrel tradicional que es basen en unes melodies
sobre la qual s’improvisen textos les hem de definir sobretot per l’activitat que hi està
associada. En definitiva, la cançó improvisada és un fet artístic, social i comunicatiu
que planteja una activitat relacional en el seu nivell més alt.
La cançó improvisada es pot considerar un gènere
Parlar de cançó
del Cançoner, ja que des de diversos punts de vista
improvisada és parlar
(estructural, funcional, textual) es defineix de forma
d’una activitat social i
diferenciada respecte altres tipologies existents.
Tanmateix, la cançó improvisada no és res més que
comunicativa
una forma d’expressió cantada, és a dir, com a
estructura –musical i textual– no varia gaire d’altres melodies, el que es modifica és
l’ús que se’n fa. En altres paraules, la cançó improvisada és segurament la tipologia de
cançó en què passa a ser més important la seva funcionalitat que la seva configuració
objectiva. Perquè –a diferència d’altres cançons– creació, interpretació i resposta dels
oients conviuen en el temps i agafen sentit precisament de l’activitat mateixa de la
posada en escena. Així doncs:

La cançó improvisada tradicional és un procés artístic i comunicatiu
complet i interactiu basat en un conjunt indissociable de llenguatges,
que queda sintetitzat en un moment concret i en un context temporal,
espacial i social que li dóna sentit

La cançó improvisada tradicional és un procés artístic i comunicatiu complet i
interactiu...
...en el sentit que ja fa anys Janer Manila (1987: 3) desenvolupava en parlar
d’improvisació textual:
De fet, emperò, allò que defineix la improvisació és la coincidència entre la
producció i la transmissió d’un text; produït, doncs, i integrat en la performance:
l’acció complexa mitjançant la qual un missatge poètic és transmès i captat
simultàniament. (paraula poètica, veu, melodia –text, energia, forma sonora–
activament units en performance, condueixen a la unitat del sentit.) Aquest text,
doncs, creat en el mateix instant en què es produeix la recepció, es diferencia i
s’oposa a aquell altre que ha estat prèviament produït per a la performance.
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La nostra definició enllaça amb diverses postures que han argumentat que la cançó
improvisada s’ha de comprendre conceptualitzant-la com a procés i no com a producte
(Díaz-Pimienta, 2000) i que cal entendre-ho dins d’una visió que, tot i no negar la
vessant literària, contempla la comunicació com a generadora de l’acte (Garzia,
Sarasua i Egaña, 2001).
De forma concreta, podem observar que l’actuació d’un corrandista (o glosador) es
basa en la condensació de les diverses etapes que conformen la creació artística i la
interacció amb el públic:
1. La percepció: observació i escolta dels materials susceptibles de formar part de
la seva creació. Si bé és veritat que hi ha una part que prové de la formació
prèvia o pot tenir-se pre-fabricada, també ho és que un bon improvisador
necessita utilitzar elements que són específics d’aquella cantada.
2. Selecció de la idea.
3. Elaboració de la idea.
4. Actuació/exposició de l’obra.
5. Resposta del públic.
En conseqüència, ens trobem davant d’un fet
artístic en què es produeix una dissociació entre
composició i interpretació de l’esquema melòdic
bàsic, però no entre creació i interpretació en la
resta de vessants (text, dinàmiques, tempo, etc.).
A més a més, la separació tan habitual en la nostra
societat entre les figures de creador, intèrpret i
públic també queda difuminada. En la majoria de
les cantades a Catalunya, el públic participa no tan
sols cantant la tornada sinó que tothom és susceptible de ser interpel·lat, i per tant de
poder participar en la cantada com a improvisador. Aquesta performance produeix que
la cançó improvisada sigui el resultat d’un enfilall d’estrofes produïdes per persones
diverses en el devenir únic en el que es produeix. No existeix cap guió temàtic previ i
s’elimina la possibilitat que hi hagi una autoria individual.

A Catalunya, el públic
participa no tan sols
cantant la tornada sinó
que tothom pot
participar de la cantada
com a improvisador

Finalment es posa en qüestió una tercera dicotomia aparent: individu versus
col·lectivitat. Per definició, la individualitat és imprescindible en la improvisació de
versos; però la pràctica individual perd el sentit sense una participació d’un col·lectiu
més o menys nombrós: la
ironia, l’enginy o l’humor són
ingredients que un mateix no
pot
servir-se;
un
bon
corrandista sense un públic a
qui delectar perd el sentit.
Aquest fenomen és obvi que
es comparteix amb les arts
en general, tot i que en el
cas de la cançó improvisada
–a
diferència
d’altres
interpretacions
musicals–
pren forma en el diàleg entre
diversos corrandistes enmig
d’una comunitat concreta.
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...basat en un conjunt indissociable de llenguatges...
Des de la inesgotable compartimentació i classificació acadèmica, cantar una corranda
improvisada suposa utilitzar diversos llenguatges a la vegada: el musical (el cant), el
lingüístic (les paraules) i el corporal (llenguatge no verbal). És evident que la nostra
voluntat de fer una proposta didàctica ens obligarà de vegades a separar els
llenguatges, però en cap cas cal oblidar que des de la perspectiva tradicional aquest
desglossament no existeix: un corrandista improvisa o glosa, però en cap moment es
planteja que domina tres llenguatges diferenciats. Ell utilitza un sol canal comunicatiu,
la corranda.
Dins d’aquest marc es comprenen les postures d’acadèmics que incideixen
específicament en l’ús conjunt dels llenguatges en les activitats orals. Alguns exemples
serien: els que han analitzat el llenguatge no verbal en relació a la llengua (Payrató,
2007); els que, en referir-se a la literatura oral, parlen de “la funció del cos com a
instrument del llenguatge” (Janer Manila, 2007: 95); o els que analitzen “la melodia de
la parla” (Font i Cantero, 2008). Pel que fa a la tensió –de gran importància
musicològica– entre música i text, alguns autors han incidit en les relacions entre
aquests dos conceptes (Laborde, 1996). Es tracta d’una separació conceptual pròpia
de l’anàlisi, la comprensió i la transcripció de la cançó, però no de la creació i de la
vivència de la mateixa.
De forma complementària, hem de pensar que
El corrandista improvisa o
com a espectacle que és no podem
glosa, però no es planteja
conceptualitzar la cançó improvisada sense
entendre que hi ha una posada en escena per
que domina tres
part d’uns actors i en presència d’un públic. I
llenguatges diferenciats
encara més, també cal ser un bon observador i
intèrpret del que la comunitat viu, expressa, denota. Per tant, és a través del domini
d’aquestes diverses formes d’expressió –o llenguatges– i de la capacitat per tenir
empatia o per interaccionar amb els qui escolten que un cantador pot esdevenir un bon
comunicador i, en definitiva, un referent per a la comunitat (Ayats, 2007).
...sintetitzat en un moment concret i en un context temporal, espacial i social que
li dóna sentit.
Com qualsevol improvisació, les corrandes queden afectades pel context en què es
desenvolupen. L’ara i l’aquí condicionen la improvisació a molts nivells, però també la
condicionen aquells aspectes socials i culturals
que comparteix la comunitat on té lloc la
Gran part de les estrofes
cantada. Per aquest motiu, gran part de les
que es canten perden
estrofes que es canten perden significació i
significació i valor en un
valor en un altre moment, en un altre lloc o en
una altra comunitat. En conseqüència, no es
altre moment, un altre lloc
poden valorar a través d’una simple
o una altra comunitat
transcripció: molt sovint el valor radica en com
s’ha dit, en l’ambient creat en aquell moment o en la relació amb les estrofes anteriors i
posteriors.
Tanmateix, aquesta oralitat, no és només la paraula: també és el gest, la mirada,
el to de la veu, el moviment del cos; i això no pot estampar-se en un manual, no es
pot transmetre a través de l’escriptura, i per aquest motiu, també, la cultura popular
s’ha transmès sempre oralment. (Munar, 2001:9)

Aquesta és una de les seves grandeses, tot i que, òbviament, també suposa unes
limitacions. En relació amb els objectius d’aquesta proposta que presentem, afecta des
de la concreció didàctica de la proposta fins a la valoració dels seus resultats.
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2. UNIVERSALITAT I PARTICULARISME
UNIVERSALITAT
Crear versos sobre una melodia establerta. El principi essencial de la cançó
improvisada és tan simple que no pot sorprendre la seva presència en una gran
quantitat de cultures:
• en la dimensió temporal: es tenen dades que ho vinculen a pràctiques presents
en les cultures grecoromana, persa o àraboriental antiga (Armistead, 1994; Pedrosa,
El principi essencial és
2000)
tan simple que no pot
• en la dimensió espacial: es tenen
referències
d’improvisacions
textuals
cantades arreu del món, tant en cultures
properes (Munar, 2005) com en cultures
molt allunyades (Díaz-Pimienta, 2000).

sorprendre la seva
presència en una gran
quantitat de cultures

És en aquest sentit que alguns autors han parlat d’universalitat de la cançó
improvisada:
(...) la poesía improvisada no es un fenómeno aislado de ninguna comunidad
lingüística, ni de ninguna etnia específica, sino un arte universal de la cultura
popular y tradicional de los pueblos, que tiene distintos nombres, diferentes formas
musicales, diferentes formas estróficas, pero que responden todas a una misma
categoría o un mismo fenómeno de las culturas de los pueblos (Díaz-Pimienta,
2000: 526)

En definitiva, aquest tipus de comunicació oral no és exclusiu dels territoris de parla
catalana sinó que forma part d’una tradició molt més àmplia ben arrelada en l’entorn
mediterrani (Scarnecchia, 1998) i en el món iberoamericà (Trapero, Santana i
Márquez, 2000), i fins i tot emparentat amb gèneres com el rap nord-americà que tan
èxit comercial ha assolit (Munar, 2005).
Cenyint-nos al que coneixem de l’àrea cultural mediterrània i iberoamericana,
destacarem algunes característiques força compartides i d’interès pel seu ús
pedagògic:
a) Oralitat. És una característica essencial del gènere. Aquest fet no es contradiu
amb la constatació de pràctiques escrites basades en el mateix repertori, com
seria el cas del País Basc (Garzia, 2005). Però és constatable que els manuals
desaconsellen l’escriptura com a mitjà per arribar a la improvisació oral (Munar,
2001; Cor de Carxofa, 2008).
b) Caràcter lúdic i de crítica social. Acostuma a presentar-se com una activitat
que, a partir de recursos com l’humor o la ironia, troba el seu espai en ambients
lúdics i sovint alternatius a la cultura hegemònica.
L’humor, amb freqüència, representa la ruptura de les regles establertes
socialment i és capaç de mostrar, alhora, l’anvers i el revers de la realitat.
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[...] La cançó de picat, aquella cançó que s’origina en controvèrsia, en el
combat entre glosadors, té al seu nucli essencial l’humor. (Sbert, 2005: 15)

En moltes societats aquesta capacitat de crítica a través de l’humor convertia
els corrandistes en personatges respectats i temuts a la vegada.
c) Concepció com a espectacle. Com ja hem mencionat, parlar de la cançó
improvisada significa parlar de la música, del text, però també del cos, de la
posada en escena, del paper del públic. I de vegades de “gran teatre sense
espectadors” (Ayats, 2009) en el sentit que actors i públic són un de sol dins
d’una actuació amb característiques pròpies de qualsevol gran espectacle.

Cada comunitat ha
adaptat l’artefacte i ha
conformat una manera
pròpia d’entendre’l

d) Actualitat
i
adaptabilitat.
Malgrat
contemplar uns rituals i unes estructures
melòdico-rítmiques i textuals, per definició
s’ha d’entendre com un artefacte capaç
d’adaptar-se a qualsevol temàtica i que
necessita interpel·lar l’audiència a través de
referents centrats en l’ara i l’aquí.

Més enllà d’aquesta base, cada cultura, i més específicament cada comunitat, ha
adaptat l’artefacte i ha conformat una manera pròpia d’entendre’l i d’aplicar-lo. En el
nostre cas ens cenyirem a la cultura catalana, per la qual cosa hi aprofundirem a partir
d’aquest punt.

PARTICULARISME
A nivell dels Països Catalans, Ayats (2007)
Paradoxalment a aquesta
descriu fins a dinou gèneres o denominacions
riquesa, dins de la cançó
de “cants amb text improvisat sobre una sola
tradicional que es difon
fórmula melòdica”, la majoria d’ells presents –si
actualment la seva
més no originàriament– a Catalunya.
Paradoxalment a aquesta riquesa, dins de la
presència és força
cançó tradicional que es difon actualment la
reduïda i a nivell escolar
seva presència és força reduïda i a nivell
pràcticament inexistent
escolar pràcticament inexistent.
Les Gloses a Mallorca i a Menorca (Illes
Balears), el Cant d’estil al País Valencià, o les Jotes i les Corrandes a Catalunya són
algunes de les tipologies de cant improvisat en llengua catalana més destacades.
Seguint Ayats (2007:64), tota aquesta diversitat d’expressions tradicionals s’han de
posar en el context de festes o altres celebracions col·lectives importants per a una
comunitat i tenen com a base comuna que sempre “es tracta d’una melodia que el
solista repeteix amb textos de nova formulació”. A nivell de tota la comunitat present,
“de vegades hi ha la participació dels qui escolten, que canten la repetició d’un o dos
versos que fa el solista (...) o bé una tornada fixa que alguns cops és tan sols
instrumental”. Les respostes –cantant la tornada, rient, o aplaudint– reflecteixen el grau
d’acceptació i legitimitat que la comunitat dóna a allò que s’ha dit.
A nivell funcional, tradicionalment les trobades a l’entorn de la cançó improvisada han
ajudat a construir i a expressar una opinió col·lectiva a partir de la sàtira o l’humor i
com a fórmula per explicitar problemàtiques socials o personals. En aquest marc, els
cantadors –gent amb una gran capacitat memorística i nombroses estratègies
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creatives i comunicatives5– acostumaven a tenir carisma i a gaudir d’un elevat
respecte davant de la comunitat.
Com es pot extreure d’aquests plantejaments, no té cap gaire sentit elaborar teories
estrictament sobre l’objecte – la cançó improvisada – sinó que es fa imprescindible
analitzar-ho i explicar-ho des d’un plantejament més global, tal i com proposa
l’etnopoètica (Oriol, 2002).
A nivell del territori de Catalunya, el ressorgiment
de la cançó improvisada a través de joves
cantadors s’ha produït sense ser herència directa
dels cantadors de més edat que els havien
precedit i dels quals en resten un nombre molt
reduït. La nova generació de cantadors tenen una
formació acadèmica molt més alta – molts tenen títols universitaris – i rarament han
viscut el fenomen des del seu entorn
familiar o rural sinó que s’hi han
interessat i introduït durant la seva
joventut. D’aquesta forma, tot i
respectar els paràmetres bàsics que
conformen la cançó improvisada, s’han
produït noves formes d’interpretació,
s’han creat nous espais i funcionalitats, i
ha deixat de ser una vivència associada
als ambients rurals.
D’entre
les
característiques
incorporades,
destaca
l’ambient
participatiu en què públic i intèrprets es
dissolen en un sol col·lectiu: tothom
canta la tornada, però a més a més
qualsevol dels presents està legitimat a
intervenir com a solista. Allunyant-se de
l’antic espectacle d’un o uns pocs
cantadors reconeguts que fascinaven
els qui els escoltaven, les noves
dinàmiques propicien una participació
múltiple a càrrec de cantadors més o
menys anònims.
A Catalunya, els corrandistes tenen per
costum
realitzar
les
cantades
acompanyats d’instruments (acordió,
guitarra, o pandero entre molts d’altres). Aquest és un altre element que diferencia els
cantadors d’aquí respecte d’altres territoris i comunitats, com per exemple és el cas
dels bertsolaris (País Basc).
Finalment especificar que les principals tipologies
Les noves dinàmiques
de cançons improvisades que actualment més
s’utilitzen a Catalunya són: les corrandes, el
propicien una
garrotín, les nyacres, les jotes i les cançons de
participació múltiple a
pandero. Resulta interessant assenyalar que
càrrec de cantadors
majoritàriament tots aquests gèneres tenen una
més o menys anònims
dansa associada, aspecte que ve a reforçar
l’ambient festiu que està a l’origen d’aquestes
melodies.

Ha deixat de ser una
vivència associada als
ambients rurals

5

Com a exemple paradigmàtic d’aquestes estratègies destaca la dilació de la idea principal fins
al darrer vers malgrat ser el primer aspecte a ser elaborat.
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3. TONADES PER A IMPROVISAR EN CATALÀ
LA CANÇÓ IMPROVISADA DINS DELS PAÏSOS CATALANS
En elaborar aquesta proposta destinada a la seva aplicació escolar vam decidir
centrar-nos en quatre de les tonades més utilitzades dins del món de la glosa a
Catalunya: les jotes de l’Ebre, el garrotín, les nyacres i les corrandes de Folgueroles.
Tanmateix, creiem imprescindible destacar la interessant diversitat d’aquest repertori
dins de l’àmbit lingüístic català. Concretament,
Ayats (2007) –a qui seguirem al llarg d’aquest
Creiem imprescindible
apartat– descriu
fins a dinou gèneres o
destacar la interessant
denominacions de cants amb text improvisat sobre
diversitat d’aquest
una sola fórmula melòdica.

repertori dins de

Al País Valencià, destaquen les albades i el que
l’àmbit lingüístic català
s’ha denominat cant d’estil. De les albades o
albaes se’n tenen referències des de molt antic
(s.XIV) en diverses contrades del territori lingüístic català (País Valencià, Segarra,
Matarranya, Ribagorça). Se les relaciona amb les rondes nocturnes de joves i no
sempre estan basades en la improvisació. Es canten acompanyades d’instruments
com la dolçaina i el tabal, o per una rondalla6.
El cant d’estil és la pràctica improvisadora més estesa al País Valencià i es duu a
terme de forma molt particular. El cant d’estil inclou diverses variants (l’u, l’u i el dos, l’u
i el dotze, riberenques) i acostuma a anar a càrrec de professionals o semiprofessionals especialitzats en una part de la creació-interpretació: qui improvisa la
lletra o versador; els cantadors que canten de forma melismàtica el que el versador els
va xiuxiuejant a l’orella; i els instrumentistes que acompanyen el cant dels solistes. De
vegades fins i tot existeix un altre personatge, el llister, que documenta el versador i li
suggereix temàtiques a tractar (Cor de Carxofa, 2008). Aquesta separació de tasques
es deu principalment al lluïment vocal que persegueix –“l’expressivitat vocal virtuosita”
de què parla Pitarch (1997)– i, conseqüentment, a la dificultat que suposa la seva
interpretació (tessitura, cantar requintat, projecció de la veu). En l’apartat textual es
reclama correcció mètrica, bellesa formal i claredat conceptual. El nombre de versos
varia segons les diverses fórmules i contempla la possibilitat de repetir algun vers7.
A Mallorca i a Menorca predominen les gloses, amb diferències destacades entre els
dos territoris. Mentre que a Mallorca es canta sense acompanyament instrumental, a
Menorca el cantador sempre està acompanyat d’un guitarrista o sonador que toca amb
una afinació de la guitarra i en un to determinats (Cor de Carxofa, 2008). A nivell
melòdic també es tracta de tonades diferents i que donen lloc a estrofes de quatre
versos amb doble rima (abba) en el cas de Mallorca i a estrofes de sis versos també
amb doble rima en el cas de Menorca (abbaab). Dins d’aquesta base estròfica, es
poden cantar més versos amb diferents combinacions de rimes (Munar, 2001: 38-41).
Altres gèneres presents a les Balears i les Pitiüses –sovint més basats en la
reproducció d’estrofes memoritzades que en la improvisació– són la cançó de

6

A les referències que hi ha al punt 13 del present llibre hi trobareu cançoners i discografia que us
permetran conèixer i escoltar versions d’aquesta i de les altres tonades que mencionem a continuació.
7
Per a aprofundir en les característiques del cant valencià d’estil podeu consultar Pitarch (1997).
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simbomba (o de ximbomba) a Mallorca, o gloses i cançons de porfedi a les
Pitiüses8.

LES TONADES A CATALUNYA
Al Principat, existeixen una gran varietat de tonades amb orígens i situacions molt
diverses. De les que han arribat vives fins a l’actualitat, cal esmentar les jotes de
l’Ebre, el garrotín, algunes corrandes i les patacades. D’entre les melodies
recuperades per nous cantadors i grups musicals,
Tots els gèneres
destacaríem les nyacres i les cançons de pandero.
Finalment,
La Perdiueta és un exemple de la
comparteixen la
conversió d’una cançó no lligada a la improvisació
mètrica heptasil·làbica
textual fins a ser un referent dins de les cançons
i la rima mínima entre
improvisades.
els versos parells
Tots aquests gèneres comparteixen algunes
característiques essencials: mètrica heptasil·làbica;
la quarteta com a estructura bàsica de referència; rima mínima entre els versos parells;
i relació –en la majoria de casos– amb un gènere ballat del mateix nom.
Les jotes han esdevingut un símbol per a les comarques de l’Ebre. Basada
originàriament en quartetes heptasil·làbiques, al segle XX es van allargar amb dos
versos més, sempre amb rima als parells. En el moment present s’interpreten
intercalant diverses tornades entre les estrofes i s’han imposat les versions musicals
popularitzades per Lo Canalero i Lo Teixidó. Habitualment s’acompanyen d’una
rondalla i encara continua viva la seva forma ballada: en parella i caracteritzada per la
8

És interessant el cas de la cançó de simbomba en el sentit que està clarament unida a la temàtica
eròtica i a les festes d’hivern o fins i tot el dol (Cloquell i Portells, 2004).
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mètrica ternària i el contrast entre la part de la tornada i la de les estrofes (dites
variacions o mudances). Actualment forma part de festivitats de molts pobles del sud
de Catalunya i alguns grups
musicals han dut a terme
noves propostes (Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, 2006) que han estat
acollides positivament des de
molts sectors de la música
tradicional a Catalunya.
El garrotín està lligat a la ciutat
Lleida i a la comunitat gitana.
Però la seva presència ha
sobrepassat
aquest
límits,
erigint-se com un dels referents
més vius de les noves
generacions
de
cantadors
provinents de tot Catalunya.
Segons Ayats, les raons es
poden trobar en “l’especial
gràcia del garrotín, amb una
melodia i una tornada molt
fàcils de reproduir, i el seu
aspecte actual i proper a la
salsa” (2007: 81). És ben cert
que actualment, en el territori
català,
predominen
les
interpretacions amb un tempo i
un estil que s’acosten a la
rumba. Tanmateix, autors com
Tort i López (2003: 38) fan
notar que:
Sembla clar, en primer lloc, que el tempo general del garrotín és força reposat.
Ben ritmat i cadenciós, això sí, i sense apalancar-se. Amb gràcia, però sense
córrer. Quan a vegades s’interpreta amb velocitat rumbera, fent el ventilador amb
la guitarra, pot perdre bona part de la seva gràcia. […] Per això, quan tenim ocasió
de sentir una interpretació més genuïna, més casolana o no tan comercial, i
especialment quan és més antiga, ens trobem amb tempos més lents i sovint més
marcats.

El garrotín habitualment està format per quatre versos heptasíl·labs en què rimen els
parells. Des de la perspectiva musical, i malgrat la diversitat existent, cal destacar que
les dues primeres frases acostumen a ser molt semblants, clarament separades entre
si i amb un perfil melòdic que permet un estil proper al recitat. La tercera frase, en
diverses versions, incorpora el tercer grau rebaixat, un element que provoca encara
més interès per enllaçar amb la resolució –musical i textual– de la frase final.
El terme corranda –i per extensió corrandista– ha esdevingut el nom genèric més
habitual a Catalunya. En conseqüència, sota la denominació de corrandes trobem una
gran varietat de tonades disperses per gran part dels territoris catalans més
septentrionals, que comparteixen unes mateixes característiques i que no tenen altre
nom que les diferenciï més enllà de la localitat on s’han recollit (Corrandes de Beget,
Corrandes de Sant Julià de Vilatorta) o més recentment el cantador que les ha fet
perviure (Corrandes del Carolino). Precisament les Corrandes del Carolino o de
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Folgueroles és una de les poques que està vigent avui en dia, mentre que n’hi ha
moltes que les coneixem tant sols perquè en algun moment han estat documentades.
Les corrandes acostumen a constar d’una estrofa de quatre versos seguida d’uns pocs
versos que actuen com a tornada. Permeten ser acompanyades instrumentalment,
però no es pot establir una constant més enllà d’aquesta constatació.
Les nyacres són originàries de l’Empordà. Han estat recuperades i reinterpretades
recentment pel grup de cançó d’arrel tradicional De Calaix i el col·lectiu que cultiva la
cançó improvisada a Catalunya. La seva particularitat rau en que –a més a més d’una
tornada molt simple que es pot interpretar fàcilment a terceres paral·leles– tothom
repeteix el tercer vers del solista, fent esperar la resolució de la idea que es troba al
quart i últim vers.
Les patacades és un gènere present a Cadaqués i encara unit al ball que s’hi associa.
Es tracta d’una melodia de mètrica binària que, com la majoria dels gèneres a
Catalunya, conté una tornada en forma de dos versos.
Les cançons de pandero9 són un altre gènere en vies de recuperació per part dels
cantadors actuals. En aquesta línia s’entén la seva inclusió al Manual d’Iniciació de la
Glosa (Cor de Carxofa, 2008) i la seva presència destacada en grups com “Sol i
Serena”. Originàriament eren unes melodies esteses per àmplies zones de la
Catalunya occidental, el Baix Camp i el Priorat (Ayats, 2007). Estaven relacionades
amb les Confraries del Roser (Serra i Boldú, 1982) i, com una excepció dins d’aquest
cantar de clar protagonisme masculí, les interpretaven dones (dites majorales) amb
l’acompanyament d’un pandero quadrat. En aquest cas la seva funció estava unida a
la capta i acostumava a evitar la crítica social en favor de les lloances. En general
consten de vuit versos amb rima als parells amb una melodia de mètrica ternària que,
segons Crivillé (1982: 7-8), es basa en una “certa monotonia” i centra l’interès en el joc
cromàtic present en el segon i el tercer grau.
La Perdiueta o cançó de Montanissell és una cançó de ronda recollida al Pirineu
lleidetà per Artur Blasco i enregistrada en disc el 1982. Ràpidament es popularitzà i es
versionà com a cançó fixada per acabar convertint-se, a finals dels 80, en una popular
tonada per a improvisar (Cor de Carxofa, 2008). En esdevenir cançó improvisada es
modificà l’estructura: el solista canta els dos primers versos que tothom repeteix per
seguir el solista amb el tercer i quart vers que, de nou, serà motiu de repetició per part
de l’audiència. D’aquesta forma s’establia una participació del públic que suplia la
manca de tornada.
Finalment assenyalar que cobles, coblets, cançons de ronda, follies, sàtires, garrofes,
farandoles, tiranes o ravaleres són altres denominacions que fan referència –almenys
originàriament– a tonades per a improvisar.
A continuació reproduïm les partitures d’algunes de les versions existents de les jotes
de l’Ebre, el garrotín, les nyacres i les corrandes del Carolino. Volem remarcar que
aquestes partitures poden esdevenir una referència important per aquell qui sap de
música i es vol iniciar en el món de la cançó improvisada. Tanmateix, resultarà molt
més adequat aprendre-ho a partir dels models orals, ja sigui a través de l’escolta en
directe de cantades, ja sigui a través d’un curs o un taller específic. O, si més no, és
interessant viure i descobrir la varietat de versions i interpretacions que podeu escoltar
en les cantades que es fan arreu del territori català.
L’arbitrarietat en la taxonomia i la relació entre els diversos gèneres descrits es pot comprovar a través
de l’exemple següent: la tonada de les cançons de pandero que aporta Serra i Boldú (1982) és la que
Maideu (1991) presenta sota el títol genèric de “Corranda”.
9
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També adjuntem amb cada tonada unes quantes estrofes de repertori (tot i que al punt
13 n’hi ha més). Recordeu que, tot i aparèixer associades a una tonada en concret, la
idèntica estructura literària (quatre versos de set síl·labes amb rima als parells) permet
utilitzar les estrofes en qualsevol de les altres tonades. L’excepció la constitueix la jota
de sis versos, tot i que és lícit i usual cantar-les com a quartetes en què es repeteixen
els dos últims versos. En el sentit contrari, quan us trobeu una estrofa de cinc versos
per una estructura musical de quatre frases significa que cal doblar el ritme de l’última
frase (per exemple, cada negra passarà a ser dues corxeres). Si són sis versos per
quatre frases és que es repeteixen les dues últimes frases musicals.
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4. PER QUÈ INTRODUIR LA CANÇÓ
IMPROVISADA A L’ESCOLA?
La proposta que presentem en aquest llibre es fonamenta en el convenciment que la
cançó improvisada és un recurs educatiu vàlid i interessant: per una banda, pot ajudar
a donar resposta a algunes dificultats educatives existents en el sistema educatiu
català i, per altra banda, pot enriquir l’educació musical, l’ús de la llengua, el treball
literari i les relacions socials dins de les nostres escoles.
A continuació justificarem de manera més concreta questa afirmació.
Fonamentació educativa general


La cançó improvisada es fonamenta en un fenomen cultural gairebé universal i
actualment cada vegada més present dins de nombroses societats com la
catalana.



La improvisació de textos sobre una melodia és una tècnica i, com a tal, pot ser
objecte d’ensenyament-aprenentatge.



Existeixen projectes educatius al voltant del cantar versos improvisats dins del
propi àmbit lingüístic (Mallorca) i en d’altres contextos geogràfics propers (País
Basc, Múrcia).



L’interès per aquest repertori pot iniciar-se des de diferents àmbits: música,
llengua, literatura, relacions socials.



La cançó improvisada requereix el domini de diferents llenguatges d’una forma
integrada, per la qual cosa l’aprenentatge, per resultar efectiu, necessita un
treball transdisciplinari, en la línia del que pregonen les actuals directrius
educatives.



El repertori tradicional improvisat treballa en favor de totes les competències
bàsiques proposades en l’actual currículum de Primària com també dins de les
orientacions proposades per a la denominada sisena hora.



La cançó improvisada pot ajudar a desenvolupar aspectes que convé potenciar o
que estan poc treballats a l’escola catalana actual: l’expressió oral, l’expressió
poètica, la cançó com a eina educativa i lúdica, la força del diàleg, la importància
de la individualitat com a part d’una col·lectivitat, la gestió de la crítica i de l’error,
la interpretació vocal en forma de cançons com una habilitat que va més enllà de
la precisió melòdico-rítmica.



El component lúdic d’aquest repertori no només el fa interessant per a festes o
moments menys formals, sinó que també facilita un treball autònom i motivador
de l’alumne.



L’absència de lletra prèvia converteix la cançó improvisada en un vehicle
adaptable a molts projectes, temes i situacions.



La cançó improvisada permet unir tradició i actualitat.
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Centrant-ho en els tres principals àmbits d’incidència – les relacions socials, la llengua
i la literatura, i l’educació musical– podem detallar els següents punts:
Relacions socials


La incorporació de la cançó improvisada a l’escola és una eina en favor de l’ús
social de la llengua, més enllà de l’àmbit acadèmic o formal.



La cançó improvisada pot esdevenir una eina que ajudi a desenvolupar la pròpia
personalitat i identitat dins d’un col·lectiu.



La improvisació de textos cantant dins de contextos lúdics pot esdevenir una eina
eficaç de cara a ajudar a superar timideses i actituds reservades o
excessivament introvertides.



Gràcies al seu component lúdic i a la seva gran adaptabilitat, la cançó
improvisada presenta la possibilitat de ser utilitzada en moments d’oci (pati) o en
moments extraordinaris (festes, convivències, comiats, premis o reconeixements,
etc.).



Realitzar activitats dialogant de forma improvisada i mitjançant cançons permet
treballar la cohesió grupal i els relacions socials dins del grup: l’acceptació de
l’error, l’explicitació de certs conflictes i problemàtiques, l’acceptació de crítiques.



La qualitat dels versos que s’improvisen està en relació, en bona part, amb la
capacitat d’observació i d’utilització del sentit crític.

Llengua i literatura


Treballar la cançó improvisada significa potenciar l’oralitat de la llengua en totes
les seves dimensions: dicció, entonació, volum, actitud corporal, estructuració del
discurs, comprensió del que es diu, etc.



Aprendre a improvisar textos sobre una tonada permet motivar o despertar
l’interès per ampliar vocabulari.



Improvisar textos amb una mínima qualitat requereix haver comprès i treballat
prèviament molts aspectes formals: còmput de síl·labes, tipus de rimes, sinalefes
i elisions, tipologies de discursos, figures retòriques, estructures poètiques
(rodolins, quartetes), sinònims, etc.



Compondre versos sobre una tonada pot esdevenir una eina vàlida per ajudar a
la creació literària i, en especial, a la creació poètica.



El procés d’aprenentatge de la cançó improvisada permet incorporar elements
que poden repercutir positivament en la millora de l’anàlisi lingüística i, en últim
terme, de l’expressió escrita.

Educació musical


Es produeix un canvi de perspectiva en relació amb el procés d’ensenyamentaprenentatge al voltant de les cançons: no s’aprèn un producte finalitzat sinó una
melodia i una tècnica que permet crear un nombre il·limitat de cançons.



Aquest repertori permet ampliar el repertori tradicional present a l’escola catalana
actual, evitant el perill d’estandardització que moltes polítiques actuals imposen.



La cançó improvisada possibilita plantejar-se nous models i noves formes de
treballar la interpretació vocal, atenent a altres paràmetres d’emissió de la veu,
de col·locació del cos, d’expressió gestual o de precisió melòdica i rítmica.
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Repertoris com aquest, en què agafa gran importància el que es diu, canalitzen
el treball en aspectes bàsics de la cançó que van més enllà de la necessària
precisió rítmico-melòdica: la vocalització, la intensitat, les dinàmiques.



El treball al voltant de la cançó improvisada permet adquirir aprenentatges
aplicables a l’anàlisi i la interpretació d’altres cançons, així com a l’anàlisi
d’audicions (estructura, expressivitat, vocalització, etc.).



La improvisació de textos lligada a una cançó obliga a treballar el cant solista i
l’escolta del que canten els companys.
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5. SITUACIÓ DE LA CANÇÓ IMPROVISADA A
L’ESCOLA
LA CANÇÓ IMPROVISADA A LES ESCOLES DE CATALUNYA
Realitzar un diagnòstic al voltant de la presència escolar de la cançó improvisada
esdevé una tasca complexa per la manca d’estudis en aquesta direcció. Tanmateix,
podem afirmar que el seu ús pedagògic, portat a terme de forma sistematitzada i
estructurat a nivell de llengua i música, és pràcticament inèdit dins del context de
Catalunya.
És cert que les corrandes són presents en moltes
La cançó improvisada
escoles i formen part de les propostes d’alguns
és pràcticament
llibres de text de música, però principalment com una
inèdita dins del
cançó tradicional més, és a dir, amb lletra fixada i
context escolar de
sense propostes de creació textuals. També
Catalunya
constatem que en alguns casos se’n fa un ús creatiu
a nivell de llengua, però gairebé sempre es circumscriu en el registre escrit, per ser
elaborat anticipadament respecte al moment en què s’interpreten aquestes cançons.
En definitiva, el que és inèdit és l’ús i la intencionalitat didàctica d’aquest repertori, però
no la tonada en si mateixa.
Les raons de la baixa presència escolar de la cançó improvisada en la seva funció
originària (o en una forma anàloga) és difícil d’establir sense un estudi aprofundit.
Malgrat aquest buit, la hipòtesi que mantenim es recolza en la contraposició d’una
doble situació. Per una banda, durant els temps en què tenia rellevància social i estava
viva no es contemplava la necessitat ni es valorava les aportacions que podia fer a la
pedagogia escolar: ja desenvolupava una funció social i lúdica, ja es cantava i
s’utilitzava, amb la qual cosa no tenia sentit introduir-ho a les aules10. L’altra situació és
l’oposada: en els contextos en què no existeix, no
s’utilitza com a recurs didàctic bàsicament perquè
Els últims anys ha
es desconeix11.
crescut l’interès i ha
Finalment assenyalar que aquesta situació s’ha
augmentat la demanada
modificat notablement durant l’última dècada,
d’informació sobre les
especialment a nivell social, però també a nivell
possibilitats educatives
escolar. Actualment constatem que ha crescut
considerablement el grau de coneixement per part
d’aquest repertori
dels mestres, així com les iniciatives educatives
que tenen en compte aquest repertori.
Concretament, durant els últims tres anys han aparegut més aplicacions, ha crescut
l’interès i ha augmentat la demanda d’informació sobre les possibilitats educatives
d’aquest repertori.
10

Aquest plantejament també seria vàlid pel cas dels pobles on s’ha mantingut viva fins al moment
present.
11
Cal recordar que durant molt de temps ha format part de comunitats marginals i d’igual manera ha tingut
una atenció marginal dins del repertori tradicional català Noteu que els dos gèneres amb més vitalitat
durant les últimes dècades, les jotes i els garrotins formen part, respectivament, un d’un territori força
descuidat pels poders de Catalunya (les terres de l’Ebre) i l’altre d’un col·lectiu sovint menystingut o poc
integrat dins de la cultura catalana hegemònica (els gitanos).
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Tot i que aquest diagnòstic pot aplicar-se a tot el sistema educatiu, en el cas concret
de Primària hi hem aprofundit especialment. Fruit d’aquest procés, hem constatat molt
poques experiències, sempre realitzades per un sol centre –i majoritàriament per un
únic mestre– i de vegades de forma puntual (una única vegada, un sol curs). Les
experiències que hem recollit es remunten com a molt a sis cursos endarrera i
responen gairebé sempre a la iniciativa d’un mestre de música més o menys implicat
com a glosador.
Cal especificar també que les iniciatives registrades no tenen lloc en una part del
territori català sinó que sorgeixen en comarques
diferents, en punts de la geografia catalana de
Les experiències
vegades molt distants uns dels altres i sense cap
responen gairebé
grau de coneixença entre uns mestres i uns altres.
sempre a la iniciativa
En definitiva, estem parlant realment de petites
d’un mestre de
accions puntuals, sense difusió i pràcticament sense
música implicat com
repercussió dins del panorama educatiu català.
a glosador
En darrer lloc, cal citar que, fora d’aquestes
experiències centrades en la cançó improvisada com
a tal, es té constància de molts jocs lingüístics o de creació de lletres sobre melodies
senzilles a Cicle Inicial o fins i tot a Infantil. Es tracta d’una pràctica habitualment oral
que desapareix a cicle mitjà, en gran part com a conseqüència de la importància que
es concedeix a la lectoescriptura.
A Secundària s’han localitzat experiències bastant diferenciades, tot i que també molt
escasses: tallers de cançó improvisada, crèdits de síntesi sobre el cant amb text
improvisat, activitats dins de setmanes culturals o temàtiques. També dins de l’àmbit
extraescolar s’han descobert algunes iniciatives centrades en la cançó improvisada i
adreçades a infants i/o adolescents, però altre cop s’han de considerar anecdòtiques.
Per últim, durant els darrers anys s’han produït diverses accions divulgatives que
han permès donar a conèixer la cançó improvisada al col·lectiu docent. La cançó
improvisada s’ha fet present, ja sigui com a recurs lúdic o com a taller, en escoles
d’estiu i en jornades específiques per a mestres. Cal mencionar que, en fer la relació
d’aquestes activitats, es constata altra vegada que majoritàriament són propostes
destinades als mestres de música.

LA SITUACIÓ FORA DE CATALUNYA
Aprofitar les possibilitats de la cançó amb text improvisat a l’escola no és una novetat
en altres contextos. Destacarem en aquest sentit els casos del País Basc i de Mallorca
com a els referents importants més propers. Tanmateix, en altres indrets com Menorca
o Múrcia també s’han portat a terme algunes accions en la direcció d’introduir i donar a
conèixer la improvisació de versos sobre una melodia.
Mallorca
El context de Mallorca és força diferent del de Catalunya, sobretot en el fet que la
glosa i la cançó de simbomba no han deixat
El diagnòstic és que la
d’estar vives en diversos pobles de l’illa. Amb tot,
societat –i l’escola–
fins no fa gaires anys es temia per la seva
pervivència i si es podria transmetre a les noves
necessita restituir el
valor que tenen l’oralitat, generacions. Per sort, durant l’última dècada el
glosar s’ha vist impulsat de nou: a nivell de
la capacitat memorística
glosadors, de glosades, d’associacions i
i el propi patrimoni
d’institucions interessades, d’estudis i de
recerques, etc.
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Semblantment al que descriurem en parlar del País Basc, la importància que tots els
autors mallorquins atribueixen a la glosa té a veure amb el diagnòstic que la societat –i
l’escola– necessita restituir el valor que tenen l‘oralitat, la capacitat memorística i el
propi patrimoni. Igualment s’emfatitza la força comunicativa de la glosa a través de la
relació amb la retòrica i es planteja la capacitat d’atraure els nens per la seva
funcionalitat lúdica.
Centrant-nos en la didàctica, és important recalcar l’aparició del Manual del Bon
Glosador (Munar, 2001). Davant d’una societat acostumada a realitzar una transmissió
a nivell no formal i a establir aptituds innates als glosadors, en aquesta obra es
subratlla que l’art del glosat és una tècnica i com a tal es pot aprendre. En aquest
mateix Manual, una vegada argumentat teòricament, es fa una proposta estructurada i
seqüenciada de com es pot aprendre a glosar. La importància d’aquest Manual recau
en el fet que es tracta de la primera vegada que, a nivell de llengua catalana, es
genera i s’escriu una metodologia específica destinada a ensenyar aquest gènere
tradicional. Cal especificar que la intencionalitat d’aquest llibre no és fer una proposta
per a l’escola sinó donar una guia pels diversos tallers per a adults que s’estaven
realitzant.
En referència a la introducció de la glosa a l’escola, en canvi, presenta força camí per
recórrer. Si bé es fan tallers i actuacions a molts centres de Secundària –a part dels
cursos fora de l’ensenyament reglat– o es creen concursos escolars per incentivar la
creació escrita de gloses, la improvisació de versos a través del cant com a contingut
dins del currículum de Primària continua essent un repte.
Per últim, cal assenyalar que –semblantment a la majoria d’indrets, però diferentment
de molts llocs de Catalunya– quan s’ha introduït a l’escola ha estat per iniciativa de
l’àrea de llengua i rarament a través de l’àrea de música.
País Basc
Els bertsolaris al País Basc han esdevingut un element identitari potent i de gran
projecció. En aquest sentit, la seva recuperació a nivell social ve de molt enrere i està
lligada a una transmissió de les tècniques en contextos no formals. Aquests espais
d’ensenyament-aprenentatge s’han acabat consolidat en forma de nombroses i
variades bertso-eskolak o tallers-escola. Paral·lelament s’ha anat sistematitzant aquest
procés d’ensenyament-aprenentatge a través de mètodes didàctics entre els que cal
destacar els pioners, que daten dels anys 80: “Bertsotan I i II” de Juanito Donorroso i
“Zu ere bertsolari” de Xabier Amuriza.
Posteriorment bertsolaris, mestres, investigadors i
Els inicis de la
grups de treball han realitzat un treball en la direcció
introducció a l’escola
d’estudiar-ho, divulgar-ho i finalment incloure-ho dins
cal situar-los a
de l’ensenyament reglat. Precisament en el llibre de
referència escrit per Garzia, Sarasua i Egaña (2001)
principis dels anys 80
s’afirma que els inicis d’aquesta introducció a
l’escola cal situar-los a principis dels anys 80 per anar-se consolidant com a
complement de l’ensenyament de la llengua i la literatura durant els anys 90.
Actualment més de 130 centres i més de 5000 alumnes treballen els bertsos dins del
currículum de Primària. Al mateix temps existeix una considerable quantitat de material
complementari, escrit, àudio i audiovisual.
Amb tot, aquest procés sembla que no deixa d’avançar i s’ha treballat també en
propostes metodològiques per a Secundària i fins i tot es propugna com a formació
d’interès per a professionals de sectors molt diversos (com poden ser els advocats)
per l’efectivitat comunicativa que treballa.
De la forma d’aplicar-ho destacarem dos aspectes: els elements curriculars que es
treballen i l’enfocament que s’hi dóna. En relació al primer aspecte, a Primària es
planteja treballar-ho en relació al patrimoni cultural, a les capacitats personals i socials,
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a la competència lingüística i a les competències musicals12. Pel que fa al segon
aspecte, la introducció entra dins de la
A Primària es planteja
reclamació de recuperar el valor d’allò oral al
treballar-ho en relació al
context escolar, com a eina enfront de la
patrimoni cultural, a les
necessitat imperant de millorar la comunicació de
forma efectiva i com a preservació d’un forma
capacitats personals i
literària tradicional i lúdica.
socials, a la competència
En darrer lloc, cal assenyalar que existeixen
lingüística i a les
diferents concursos escolars fonamentats en la
competències musicals
glosa, improvisada o escrita.

12

Podeu veure’n una mica més de concreció de cada aspecte a Garzia, Sarasua i Egaña (2001: 45-46) i
consultar-ne alguns continguts a Garzia (2007: 75-76). En l’aspecte concret de la música cal tenir present
que els bertsos, a diferència de la cançó improvisada a Catalunya, es canten sempre sense
acompanyament, hi ha moltes més tonades i fins i tot la possibilitat d’utilitzar noves melodies.
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6. LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
El projecte
L’interès per a introduir tonades tradicionals per a la improvisació textual a l’escola
primària catalana partí d’una investigació realitzada el curs 2003-04 al voltant de la
cançó tradicional i del seu ús en les escoles de Primària de Catalunya (Casals, 2004).
A partir de les conclusions d’aquest estudi i d’unes necessitats escolars que s’havien
detectat (Taula 1), es va centrar l’interès en aquest repertori tradicional en procés de
revitalització.

Taula 1: Necessitats i possibilitats de la cançó improvisada a l’escola catalana

Possibilitats de la cançó
improvisada

Necessitats de l’escola actual
o

Necessitat de millorar el vocabulari i
l’expressió oral, des de la conversa fins
a les explicacions més formals

o

Millora i reivindicació de
l’expressió oral (millora i
enriquiment de l’expressió,
augment de vocabulari,...)

o

Dificultats i discontinuïtats en el treball
poètic, el pas dels rodolins i les auques
al poema.

o

Treball poètic (a nivell
d’expressió, de figures literàries,
de rimes, de mètriques,...)

o

Manca de creativitat o d’instruments per
canalitzar-la i potenciar-la.

o

Instrument per ajudar a la
creativitat

o

Necessitat de treballar la convivència
en la diversitat

o

Eina per a la integració de
nouvinguts.

o

Excés de parcel·lització en el sistema
educatiu actual; necessitat d’ajudar a
integrar els diversos coneixements en
una globalitat

o

Eina per a la interdisciplinarietat,
per a la integració de diferents
coneixements

o

Cert cansament i poca renovació dels
instruments de la festa escolar.

o

Eina per ajudar a viure la vida
escolar (festes, crítica, plasmar
moments importants,...).

o

Visió restringida i esbiaixada del
cançoner català

o

Ampliació de la visió del repertori
provinent del cançoner català.

o

Perill de distanciament entre la cançó
tradicional que es fa a l’escola i el que
viuen els nens

o

Permetre una cançó sempre
actualitzable i significativa pels
propis alumnes

o

Perill d’infantilització de les cançons
tradicionals

o

Introduir un gènere viu en
ambients plenament adults
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Des del curs 2006-07 s’ha experimentat la proposta que presentem en diverses
escoles i des del curs 2007-08 s’ha canalitzat a través del grup de treball de l’ICE-UAB
“La cançó improvisada a Primària”. S’han realitzat aplicacions en classes de cicle mitjà
i superior en escoles de quatre comarques diferents.

Alguns resultats destacats
Dins d’uns resultats generals valorats com a molt positius, cal destacar:
• En totes les escoles es van realitzar activitats on la
cançó improvisada tenia una funció més enllà del
seu possible ús com a eina de treball lingüístic o
musical. En aquest sentit, es van constatar una
diversitat d’aplicacions fora de les aules de llengua o
de música: festes escolars, convivències i sortides, i
festes del barri o poble.

S’ha revelat com a
activitat molt
favorable de cara al
treball de llengua i
integració social

• Valoració molt positiva tant per part dels mestres generalistes, especialment a
nivell de llengua i de cohesió grupal, com per part dels mestres de música implicats
en el projecte. Com a exemple, s’ha introduït dins del Projecte Lingüístic d’Escola
com a activitat molt favorable de cara al treball de llengua i integració social que
coordinen els responsables LIC (Llengua i Cohesió Social) de cada escola.

• La cançó improvisada tradicional es postula com a vàlid sobretot a partir dels 10
anys, per les habilitats que requereix. Precisament les capacitats que demana que
es posin en joc – lingüístiques, però també musicals i socials – impossibiliten la
seva infantilització i, al mateix temps, justifiquen el seu interès com a eina
educativa de caràcter holístic.
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És especialment remarcable que, en aquesta experiència de traspassar les corrandes
de l’àmbit tradicional adult a l’àmbit escolar, la concepció etnopoètica en línies
generals s’ha imposat a la forta compartimentació educativa: pels alumnes, més que
tasques lingüístiques o musicals es concebia com a projecte integral de caràcter
comunicatiu i lúdic.
Al mateix temps, aquest repertori sembla que permet atacar els problemes de manca
de participació i d’interès en relació amb l’ús de la llengua i amb les activitats socials i
comunitàries (en aquest cas, el cantar).

Quadre 2: Aspectes que denoten l’interès de la cançó improvisada pels alumnes de Cicle
Superior de Primària






Alta participació de tot l’alumnat en les performance en cançó improvisada.
Explicitació per part de mestres i alumnes de l’interès que els desperta
sobretot gràcies a:
− Ús de temàtiques significatives per als propis intèrprets.
− Protagonisme dels escolars en el seu aprenentatge dins d’una
socialització.
Fàcil aplicació a les vivències escolars i socials de l’alumnat

De forma complementària, les experiències portades a terme van conduir a reclamar a
l’escola la necessitat de:
• Vetllar pels espais socials de diàleg i pels espais lúdics com a punt central de
l’educació primària
• Potenciar activitats en què es produeixi una vivència positiva al voltant de la
llengua catalana
• Construir i aplicar una línia educativa des de P3 fins a 6è de Primària en relació
amb l’expressió oral i el treball poètic
• Reclamar més interès i esforç pel treball dramatúrgic com a part fonamental del
desenvolupament personal dels alumnes: des de les interpretacions musicals,
poètiques o corporals fins a les representacions teatrals.
• Replantejar dinàmiques i metodologies per a un
ensenyament-aprenentage significatiu, holístic i
motivador,

La nostra experiència
confirma l’interès dels
versos improvisats a
través del cant com a
eina educativa en el
moment actual

En resum, la nostra experiència confirma l’interès
dels versos improvisats a través del cant com a
eina educativa en el moment actual, tal i com ja
havien manifestat altres societats (Mallorca, País
Basc, Múrcia) i autors (Laborde,1998; Munar,
2001; Garzia, 2007). Específicament en el context escolar català
ajudar a:

creiem que pot

• Millorar les competències comunicatives i socials.
• Treballar la llengua oral.
• Aportar vivències a l’entorn de la cançó tradicional i assegurar la pervivència d’un
llegat històric i social de gran importància.
• Obrir la porta a la presència habitual del cantar com a acte social en el marc
escolar.
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7. PUNT FINAL

Al primer apartat hem vist què era la cançó improvisada, algunes característiques i
tonades de Catalunya. Al segon apartat, hem presentat la situació a l’escola catalana,
les possibilitats teòriques d’introduir aquest repertori i els resultats de les experiències
realitzades.
Figura 1: Característiques de la cançó improvisada al món, a Catalunya i a l'escola
catalana

LA PERSPECTIVA COMUNICATIVA13
Fonamentant-nos en tot allò que hem exposat fins al moment, podem afirmar que les
nostres experiències i la d’altres indrets destaquen la preeminència del factor
comunicatiu en les activitats que giren a l’entorn de la cançó improvisada. D’aquesta
constatació se n’infereixen dues idees a tenir molt presents: en primer lloc, les
qüestions a treballar i, en segon lloc, la necessitat d’ensenyar de forma global (música,
llengua, cos, actituds) per assolir un bon aprenentatge (Figura 2).

13

Per un aprofundiment i bon coneixement de les habilitats comunicatives i els usos lingüístics
us recomanem consultar Artigas (1999).
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Figura 2: Esquema dels aspectes i els àmbits de treball quan conceptualitzem la cançó
improvisada com a activitat comunicativa.

La perspectiva comunicativa de la que partim contempla tres grans blocs: el que es
refereix al missatge, al QUÈ es diu; el que es fixa en el context, en l’ON es diu; i el que
es focalitza amb la forma, amb el COM es diu. Malgrat aquesta distinció, cal recordar
que els tres blocs són interdependents: per exemple, el missatge serà més o menys
efectiu i la forma esdevindrà més o menys adequada en funció del context en què es
canta.
En relació amb la producció del missatge, cal tenir present la transmissió
tècnicament correcta entre emissor i receptor (comprensibilitat de les paraules) i
l’expressivitat o força amb què es transfereix una idea. Concretant una mica més
aquests dos elements podem ressaltar que:


la bona audició del que ha expressat l’emissor té a veure amb la dicció o
vocalització, la intensitat de la veu i la fluïdesa del discurs. Són tres aspectes
que, en el cas de les corrandes, tenen a
veure amb la música, però també són
Segons la personalitat
continguts de llengua, i la seva correcció
del cantador i l’actitud
depèn de la postura corporal i, sobretot, de
dels oients, uns
la personalitat d’aquell qui canta



l’expressivitat està connectada als recursos
esdevenir més adequats
amb eficiència en el sentit d’interaccionar i
que d’altres
impactar a aquell qui escolta. Els diversos
llenguatges (musical, verbal, corporal)
aporten les possibilitats expressives que es poden utilitzar. Segons la personalitat
del cantador i l’actitud dels oients, uns recursos poden esdevenir més adequats
que d’altres.

recursos poden
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Si ens fixem en el context on s’esdevé la situació comunicativa, distingim tres factors:
físics (el lloc on es desenvolupa), humans (la disposició de les persones a l’espai,
l’actitud del públic) i organitzatius (la necessitat d’amplificar en micròfons,
l’estructuració de la seqüència comunicativa). Des del punt de vista dels quatre àmbits
explicitats a la Figura 2, cal assenyalar que:

Les emocions o les
sensacions esdevenen
fonamentals en la
percepció del context



Des del punt de vista de la llengua, caldrà
apropiar les paraules a les circumstàncies
(registre lingüístic, nivell d’interacció, idees
expressades prèviament, etc.).



Musicalment l’acústica de l’espai i la
hipotètica sonorització afectaran el cant. D’igual forma, la disposició a l’espai i
les intervencions cantant o picant de mans per part dels participants són
elements susceptibles de tenir en compte en l’organització d’una sessió amb
cançó improvisada.



Corporalment caldrà discriminar la situació comunicativa que existeix: del
diàleg a l’espectacle amb públic, passant per la conversa. Cada tipus
d’interacció té unes actituds corporals diferenciades: el diàleg o la conversa
conviden a cantar asseguts de forma propera i mirant-se als ulls, mentre que
les corrandes com a espectacle requereixen cantar drets i mirant un receptor
anònim i inconcret.



Les actituds, les emocions o les sensacions esdevenen fonamentals en la
percepció i la vivència del context. Per exemple, sentir-se estrany en un espai o
cantar davant d’un públic desconegut fàcilment quedarà reflectit en l’actuació
de l’improvisador ja sigui perquè se sent més motivat, o més cohibit, o més
incòmode,...

Per últim, el bloc que tanca el triangle comunicatiu que il·lustra la Figura 2 es centra
amb la forma. El com s’expressa un determinat missatge en un context específic és
resultat d’un equilibri entre la pragmàtica (ser funcional, ser efectiu) i l’estètica
(agradar, ser atractiu). Tant un aspecte com l’altre depenen de la suma d’elements
musicals, lingüístics i corporals, al mateix temps que està lligat amb les habilitats
socials de cada individu. Un exemple
El com s’expressa un
il·lustratiu és que la cançó improvisada no
determinat missatge és el
deixa de ser una conversa de tu a tu, amb
resultat d’un equilibri entre la temes propers i quotidians. Aquesta realitat
advoca per un estil de cantar molt
pragmàtica (ser efectiu) i
determinat, més proper a la parla, i que, en
l’estètica (ser atractiu)
conseqüència, utilitza la veu de pit i
descarta la veu de cap.
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EN UNS POCS MOTS
La cançó improvisada permet unes vivències i obre les portes a uns
aprenentatges educativament molt interessants per l’escola Primària.
Aquesta és la principal conclusió
que sostenim, tant des del punt
de vista teòric com des de
l’empíric. Més concretament, i en
relació
amb
temes
molt
importants i sovint poc atesos en
el sistema escolar català, les
propostes didàctiques a l’entorn
de la cançó improvisada hem
comprovat
que
esdevenen
efectives per millorar:





la participació i la vivència a
l’entorn del cant
l’expressió oral i el treball
poètic
les habilitats escèniques i el
desenvolupament
de
la
personalitat
la cohesió de grup i les relacions socials

A més a més, aquest treball tan complet –i inèdit a les escoles catalanes– retorna
l’activitat de cantar a la forma indissociable d’origen (on música, text i interacció social
no es conceben separadament).
Per últim, els resultats docents assolits han estat molt positius, i han conduït a
establir i difondre la proposta didàctica i els criteris que es presenten a continuació.
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III. PROPOSTA DIDÀCTICA
Grup de Treball

8. Aspectes previs
9. Competències, objectius i continguts
10. Avaluació
11. Seqüència didàctica i observacions metodològiques
12. Activitats
13. Recursos
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8. ASPECTES PREVIS
La proposta està plantejada des d’una determinada concepció pedagògica que parteix
d’una visió socioconstructivista de l’educació. Volem remarcar la importància de tenir
molt en compte aspectes els coneixements previs dels alumnes i aplicar el principi de
significativitat en aportar nous coneixements. Així mateix, resulta fonamental valorar la
capacitat del treball cooperatiu i en equip per tal de construir i de fonamentar els
aprenentatges que proposem.
Més enllà d’aquesta orientació pedagògica general, existeixen alguns aspectes que
creiem necessari explicitar:
• La proposta planteja una manera d’incorporar amb èxit la cançó improvisada a
les escoles de primària de Catalunya. No és l’única possibilitat existent, però
l’experiència acumulada permet assegurar-ne uns resultats.
• Cal tenir en compte que la finalitat última del que presentem no és preservar o
recuperar una part del patrimoni sinó ajudar a descobrir un potent instrument
educatiu i socialitzador que és propi de la nostra cultura. En aquesta línia,
l’enfocament és donar recursos que facilitin l’apropament lúdic i positiu a la
llengua catalana i, més concretament, a la integració i al joc social a través de la
llengua oral.
• Aquesta proposta està pensada per a les escoles de Catalunya i en funció de
les característiques que l’activitat de versar a través del cant contempla en el
nostre territori. En conseqüència, la proposta difícilment pot replicar-se en
d’altres societats sense alguns canvis substancials que contemplin les
especificitats que té la cançó improvisada en cada lloc.
• La proposta té la pretensió de ser vàlida per a tot el territori català, malgrat que
les tonades i les vivències poden ser molt diferents: les jotes de l’Ebre, el
garrotín de Lleida, les nyacres de l’Empordà o les corrandes d’Osona tenen
unes característiques i uns referents musicals i textuals prou diferenciats. En
aquest sentit, la proposta intenta ser el màxim d’oberta, però al mateix temps
recull observacions i activitats específiques per a cada una de les tonades
susceptibles de ser treballades.
• Aquesta proposta didàctica està dirigida preferentment al cicle superior de
Primària, però aporta els recursos i els criteris necessaris per tal de poder
portar-se a terme al cicle mitjà. Idealment la proposta hauria de començar a
cicle mitjà i s’hauria de plantejar com la finalització d’un recorregut iniciat a P3
entorn del treball poètic i del treball de llengua oral. Com més contínua i ben
traçada estigui aquesta línia, els resultats als que s’arribaran a cicle superior
seran millors.

44

9. COMPETÈNCIES, OBJECTIUS I CONTINGUTS
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
La proposta cal emmarcar-la clarament en la línia dels quatre eixos al que finalment
s’encaminen les competències bàsiques:
•
•
•
•

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
Aprendre a pensar i comunicar
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
Aprendre a conviure i habitar el món

Específicament, la programació que es presenta incideix significativament en les
competències comunicatives, metodològiques, personals i de conviure i habitar el món
que queden plasmades a la Taula 1:

Competències
bàsiques

Justificació

Competència
comunicativa
lingüística i
audiovisual

Es desenvolupa la capacitat de
comunicar-se oralment (conversar,
escoltar, expressar-se) tot adaptantse a diferents situacions
comunicatives des del punt concret
en què cada alumne es troba en el
seu procés de familiaritzar-se i
dominar la llengua catalana.

Competència
artística i cultural

Es promou un coneixement, una
comprensió i una valoració crítica
d’una manifestació artística del
patrimoni cultural català a partir de
la pròpia vivència.
També es formula una producció
artístico-comunicativa en què
s’integren els llenguatges musical,
poètic i escènic .
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Trets distintius més
destacats

Comprensió oral
Expressió oral
Interacció en situacions
comunicatives

Coneixement i gaudi de
la diversitat del fet
artístic i cultural
Actitud respectuosa i
participativa en
manifestacions culturals
i artístiques
Expressió i comunicació
a través dels
llenguatges i mitjans
artístics

Tractament de la
informació i
competència
digital

Es treballa en favor de la capacitat
de cercar i de captar idees i
informacions, de memoritzar-les i de
processar-les a nivell oral i en funció
d’un context determinat. Es motiva
envers la síntesi, l’eficàcia i la
rapidesa del procés, alhora que es
promou una actitud crítica i reflexiva.

Competència
d’aprendre a
aprendre

S’aporta un recurs per millorar les
habilitats relacionades amb la
comunicació, la llengua oral, la
poesia i l’expressió cantada que pot
seguir practicant-se autònomament i
que no marca un final o un límit a
nivell d’aprenentatge. Sempre és
susceptible de millorar i d’ampliar-ne
els recursos expressius associats, i
treballa des de la motivació personal
dins d’unes relacions col·lectives.

Competència
d’autonomia i
iniciativa personal

Competència
social i ciutadana

L’aprenentatge que es proposa es
basa en la constància, el
descobriment dels propis límits, la
creativitat, l’autocrítica i l’acceptació
dels errors propis com a procés per
millorar, l’assumpció del risc
d’intervenir en actes públics.
Es planteja una activitat social que
implica desenvolupar les relacions
entre iguals i en el si d’un grup o una
comunitat, a partir d’unes actituds de
respecte i diàleg en què s’accepti i
es valori l’altre com a persona i com
a individu amb trets distintius.

Habilitats per a la cerca,
tractament i
comunicació de la
informació i per a
transformar-la en
coneixement

Coneixement de les
pròpies capacitats
d’aprenentatge i
d’autoregulació
Ús de les habilitats i
tècniques
d’aprenentatge
Actitud positiva envers
l’aprenentatge

Pràctica de valors
personals, socials i
democràtics
Control emocional
Presa de decisions

Habilitats socials i de
convivència i
coeducació
Comprensió de la
realitat social actual

OBJECTIUS GENERALS
• Desenvolupar la competència comunicativa oral en diversos registres i
situacions d’interacció, dins d’un marc d’aprenentatge positiu i motivador.
• Desenvolupar la capacitat d’improvisar versos cantant, utilitzant les tonades, els
mecanismes de creació de textos i els recursos expressius tradicionals.
• Valorar i gaudir de l’intercanvi d’idees i d’experiències, així com de la
interpretació escènica.
• Reflexionar sobre les pròpies actituds i potencialitats com a persona individual i
com a membre d’un grup, a partir de la vivència del diàleg com a construcció de
les relacions socials.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
Llengua catalana i literatura
• Reproduir textos orals memoritzats prèviament utilitzant el gest, les expressions
i l’entonació adequada a la intencionalitat.
• Comprendre i saber utilitzar els dobles sentits, la ironia i l’humor.
• Produir textos orals coherents i capaços de fer reaccionar el públic.
• Elaborar textos orals organitzant la informació en format poètic, amb especial
atenció a la capacitat argumentativa.
• Adequar-se a diferents situacions comunicatives i registres.
• Conèixer la classificació de les paraules segons la posició de la síl·laba tònica.
• Conèixer i aplicar elements no lingüístics: ritme, pausa i velocitat.
• Aplicar la poesia com a tècnica d’expressió amb uns elements propis: el nombre
de síl·labes, el vers, la rima i l’estrofa.
• Desenvolupar i valorar la capacitat memorística com a recurs necessari per a la
improvisació lingüística.
• Valorar i millorar la correcció fonètica.
• Reconèixer i utilitzar textos poètics amb diferents temàtiques i intencionalitats.
• Respectar les diverses interpretacions dels companys.
• Respectar les normes establertes: demanar la paraula, esperar el torn, mantenir
el to de veu adequat, correcció en les respostes i rèpliques...
• Mostrar interès en la participació activa en les activitats orals.
• Mostrar interès en la memorització i la interpretació correctes de poemes
cantats.
• Interessar-se per enriquir el vocabulari per tal d’expressar millor les idees.
• Respectar i valorar el patrimoni cultural català
• Mostrar interès per a participar en les cantades de corrandes utilitzant les
tècniques pròpies de la declamació.
Música
• Escoltar i cantar tonades d’origen tradicional destinades a la improvisació
textual.
• Cantar individualment i en públic amb seguretat, una bona actitud corporal i una
bona dicció.
• Ampliar les concepcions sobre cançó tradicional: estil, funcionalitat, possibilitats
de treball.
• Desenvolupar la creativitat i l’expressió dels alumnes mitjançant la cançó
improvisada.
• Interpretar aquestes cançons tot utilitzant recursos musicals (canvis d’intensitat,
de tempo,de timbre, ús de calderons, pauses...) per tal de transmetre millor el
que diu el text.
• Valorar els recursos expressius en la interpretació del cant.
• Escoltar i analitzar audicions al voltant de la cançó improvisada.
• Conèixer, analitzar i comprendre les característiques socials, funció i
manifestacions d’aquest gènere.
• Cantar amb acompanyaments rítmics, melòdics o harmònics que enriqueixin la
interpretació i la intencionalitat de les cançons.
• Llegir i improvisar frases rítmiques i/o melòdiques.
• Improvisar un text sobre una melodia tradicional, cuidant la qualitat lingüística i
musical.
• Utilitzar i gaudir d’aquestes cançons en contextos escolars fora-aula (festes,
convivències, pati...).
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• Mostrar interès per aconseguir musicalitat i precisió en les interpretacions
musicals.
• Respectar i valorar el patrimoni musical de la pròpia tradició.
• Interessar-se i respectar la diversitat cultural i d’expressions musicals de
Catalunya.
• Valorar el fet artístic propi i dels altres, com a manera de comunicar-se.

CONTINGUTS
Llengua catalana i literatura
Dimensió comunicativa
1. Elements lingüístics i no lingüístics (gest, entonació, intensitat, postura, simbologia,
etc.).
2. Ús adequat de les habilitats no lingüístiques (entonació, gest, ritme...).
3. Factors de les diferents situacions comunicatives (emissor, receptor, context i
funció).
4. La comunicació oral planificada i espontània: característiques i intencions
comunicatives.
5. Les fonts orals com a mecanismes d’informació, recerca i plaer i de transmissió
cultural.
6. Localització, diferenciació i ús correcte dels components del discurs: persones,
espai, temps, finalitat...
7. Identificació i ús adequat de les formes de la comunicació oral, planificada o no.
8. Audició atenta i crítica.
9. Comprensió de textos orals narratius, descriptius, informatius i persuasius,
identificant-ne el sentit global. Deducció de paraules pel context.
10. Producció de textos orals de tipus diferent: narració de situacions o experiències
personals, contes, descripcions senzilles, entrevistes, argumentacions, exposicions
de coneixements i opinions, sol·licitar i donar informació, amb entonació adequada,
segons la seva finalitat o intenció.
11. Utilització de les fórmules de cortesia i de relació social.
12. Creació de textos en vers.
13. Utilització correcta de diferents recursos de cohesió textual (enllaços, distints tipus
de referents, cohesió lèxica...).
13. Utilització d’estratègies per emprar el llenguatge oral com a instrument de
comunicació i aprenentatge: escoltar, recollir dades, preguntar.
14. Interpretació de rols o personatges diferents que posin en pràctica variants en l’ús
de la llengua oral.
15. Interpretació de missatges no explícits en els textos orals: doble sentit, sentit
humorístic, missatges que impliquen discriminació.
16. Comentari i judici personal sobre els textos orals.
17. Ampliació i assimilació progressiva del llenguatge.
18. Valoració de la llengua oral com a instrument de comunicació, d’investigació i de la
seva importància en el desenvolupament personal i en la vida social.
19. Interès per la perfecció de la llengua oral i la necessitat de donar-se a entendre de
manera correcta.
20. Interès per participar en actes comunicatius en petit o gran grup i fer-s’hi entendre.
21. Respecte al torn de paraula, a les intervencions i a les idees de les altres persones
seguint unes normes de convivència democràtica.
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22. Interès per l’observació del funcionament del llenguatge, per experimentar-hi i
jugar-hi.
Dimensió literària
1. La literatura de tradició oral: romanços, rondalles, cançons, llegendes, gloses,
refranys,dites, acudits, etc.
2. Audició i reproducció de textos literaris o populars de la cultura catalana que
estimulin l’interès de l'infant.
3. Memorització i recitació de textos de la literatura oral: gloses, cançons, poemes,
refranys, acudits...
4. Estima i gust per escoltar, memoritzar i recitar les manifestacions literàries orals de
la cultura.

Música
Explorar i percebre
1. Escolta de cançons improvisades interpretades (en directe i enregistrades) per
cantadors de referència.
2. Discriminació dels conceptes estrofa/tornada, solo/tutti i melodia/acompanyament.
3. Exploració dels recursos expressius de la veu.
4. Exploració dels recursos musicals que ajudin a transmetre millor el que diu el text.
5. Exploració de diferents tècniques de cant (cant coral, cant tradicional, òpera, etc.).
6. Experimentació de diferents parts del cos i d’instruments amb la funció de crear
acompanyaments.
7. Percepció de la importància del la bona dicció, la postura corporal, els gestos, les
dinàmiques o les variacions en el tempo en la interpretació de corrandes.
Interpretar i crear
1. Cant individual en públic.
2. Participació en cantades col·lectives
3. Improvisació textual sobre una melodia.
4. Interpretació de gloses tenint cura de la dicció, l’entonació, l’expressivitat, la
postura corporal, l’afinació i l’emissió de la veu.
5. Incorporació de gestos, calderons o canvis de tempo per tal de millorar la
interpretació.
6. Lectura i interpretació amb acompanyament instrumental rítmic i/o melòdic a la
tornada de les corrandes.
7. Lectura rítmica i melòdica tenint cura de la precisió.
8. Improvisació rítmica i melòdica amb i/o sense text.
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10. AVALUACIÓ
Tenint present la concepció de la cançó improvisada com a activitat primordialment
comunicativa, l’avaluació de la proposta es basarà en primer lloc en l’eficiència i la
qualitat de la comunicació oral a nivell global.
L’avaluació serà contínua i tindrà en compte el progrés de l’alumne, valorant
especialment la capacitat d’adaptar-se a diferents contextos, registres i tipologies de
discurs.
Complementàriament, no podem obviar els resultats obtinguts en situacions públiques,
quan apareguin els condicionants propis de la posada en escena. En aquest context,
és indispensable prioritzar l’avaluació en el moment, l’efectivitat i l’impacte assolit en
l’actuació pública. La gravació i l’anàlisi videogràfiques haurien de considerar-se eines
addicionals per comprovar o avaluar aspectes concrets, però no poden resultar
definitius de cara a avaluar la competència oral dels alumnes.
Per altra banda, en el procés és interessant que també s’hi involucrin els propis
alumnes (autoavaluació, coavaluació, avaluacions col·lectives) com a forma de
regulació, conscienciació i progrés del propi aprenentatge.
De forma més concreta, els criteris d’avaluació a tenir en compte des d’una
perspectiva global proposem que siguin:








Participar activament en cantades col·lectives, ja sigui cantant la tornada, ja
sigui intervenint com a solista.
Detectar i seleccionar idees a partir de l’observació i el sentit crític d’allò que
ens envolta.
Sintetitzar i estructurar el discurs de forma coherent i efectiva.
Utilitzar els diversos recursos expressius que es tenen a l’abast (lingüístics,
musicals i corporals) per tal de millorar la comunicació d’un missatge.
Cantar amb una bona vocalització, una correcta intensitat i una precisió
melòdica, buscant una correcta recepció de la veu i un resultat estètic atractiu.
Escoltar i dialogar amb els altres de forma respectuosa, tot acceptant també
l’error (propi o d’altri) i les crítiques o al·lusions rebudes.
Respectar i valorar les intervencions dels altres.

En relació amb el progrés dins de l’àrea de llengua, proposem els següents criteris14
segons el punt:







Participar activament en les cantades i les intervencions de classe.
Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula.
Utilitzar un llenguatge comprensible i adequat a allò que es vol comunicar.
Comprendre i extreure informació rellevant dels processos observats, distingint
entre les idees principals i les secundàries.
Analitzar les improvisacions escoltades des de diferents perspectives (interès
del missatge, síntesi i estructuració del discurs, correcció lingüística, adequació
al context).
Estructurar el discurs, a partir d'uns criteris propis de la retòrica.

14

Els criteris (de llengua i de música) que proposem no són estrictament els mínims ja que intentem que
puguin ser útil a la diversitat de nivells als que va destinat. Significa, per tant, que són una referència a
partir de la qual seleccionar i adaptar aquells que esdevinguin adequats al nivell del grup-classe al que va
destinat.
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Utilitzar els recursos corporals i musicals per tal de millorar la comunicació de
la idea a transmetre.
Exposar idees pròpies oralment amb més o menys temps de preparació prèvia,
i adaptant-se a la situació comunicativa.
Realitzar intervencions individuals en públic (preparades i/o improvisades)
Aplicar estratègies afavoridores del procés d’improvisació del text de les
corrandes
Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i la informació
específica dels textos orals de tipologia diversa.
Improvisar discursos de diferent tipologia i destinats a públics diversos.
Analitzar les improvisacions escoltades des de diferents perspectives (interès
del missatge, síntesi i estructuració del discurs, correcció lingüística, adequació
al context).
Valorar els avenços en l’expressió oral i la interacció amb els altres.
Tenir capacitat per observar elements lingüístics propis del discurs oral.
Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge de l’elaboració dels textos
orals: reflexió entorn de la temàtica, organització i planificació de la idea,
acceptació de l'error, autocorrecció.
Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen
prejudicis racistes, classistes o sexistes.

En relació amb l’avaluació del progrés dins de l’àrea d’educació artística i, més
concretament, dins de l’educació musical, proposem els següents criteris:














Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla,
de nosaltres mateixos i de la nostra manera de pensar, la vivència d’una
cantada de corrandes.
Explorar i utilitzar diferents possibilitats d’emissió de la veu i d’expressió musical
a partir de l’escolta i la interpretació de corrandes.
Plantejar-se qüestions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals, i
dels contextos de producció musical.
Avançar amb confiança i satisfacció i respecte a la participació en el cant solista
davant de públic.
Mostrar respecte i responsabilitat en les cantades col·lectives.
Mostrar seguretat en la participació cantada.
Interpretar diverses tonades d’improvisació utilitzant els recursos musicals
treballats.
Identificar i reconèixer diverses formes musicals destinades a servir de vehicle
per a la improvisació poètica i relacionar-ho amb trets socials i culturals.
Formular opinions i argumentacions al voltant de les cantades viscudes o
observades/escoltades.
Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de l’activitat social de cantar.
Comunicar de forma sonora pensaments, emocions i experiències, tot aplicant i
combinant les possibilitats que suggereixen el cos i els sons.
Interpretar corrandes fonamentades en una mirada crítica de l’entorn.
Mostrar respecte, responsabilitat i valoració crítica en les cantades i argumentar
i resoldre les discrepàncies a l'hora de participar-hi col·lectivament.
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11. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA I OBSERVACIONS
METODOLÒGIQUES
En aquest punt descriurem el procés didàctic general i aquells aspectes metodològics
a tenir en compte de cara a la seva aplicació. Volem tornar a recordar que el que
presentem no pretén establir una metodologia de caràcter dogmàtic sinó una guia per
a l’aplicació escolar a partir de les experiències que ja s’han portat a terme.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
La proposta que presentem es presenta com un projecte interdisciplinari i que es
concreta en el procés il·lustrat a la Figura 3.

Figura 3: Seqüència de la intensitat del treball per àmbits i per fases
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La nostra proposta integra el treball musical, lingüístic, escènic i actitudinal a través de
quatre fases:
Fase 1
La música és on es realitza el treball més important. S’aprèn i es practica la tonada
escollida, amb moltes lletres de repertori i amb petits exercicis per a improvisar.
S’escolten o es visionen exemples d’actes al voltant de la cançó improvisada, i es
comenten. Paral·lelament, a llengua s’inicia el procés d’ensenyament-aprenentatge
d’aspectes bàsics de cara a la fase 2 (saber dialogar i conversar, elaborar idees,
assegurar el concepte de rima, etc.). S’inicia també l’aprenentatge d’elements
fonamentals de l’actuació en públic i comencen a sortir comentaris a l’entorn de les
actituds que són adequades.
Fase 2
El pes passa a situar-se a llengua. En aquest moment es treballa sobretot la quarteta
heptasil·làbica, la rima als versos parells i les estratègies per crear corrandes. A la
resta d’àmbits es segueix treballant el que s’havia iniciat a la fase 1.
En alguns casos, i amb bona coordinació, aquestes dues fases poden arribar a donarse de forma simultània.
Fase 3
Consolidades les bases musicals i lingüístiques de la cançó improvisada, és el
moment de fer-ne pràctica i d’anar introduint recursos musicals, textuals i corporals. En
definitiva, l’objectiu és augmentar la qualitat de l’intercanvi comunicatiu. En aquesta
fase cal començar a crear situacions comunicatives vehiculades per corrandes i
treballar l’enfrontar-se sol a públics no gaire compromesos (alguns companys, tota la
classe, altres mestres, etc.). Òbviament, el treball actitudinal és fonamental tant a nivell
de desenvolupar la pròpia personalitat com a nivell dels lligams o conflictes dins del
grup.
Mentrestant, a música, a més a més de col·laborar en què cadascú agafi confiança
com a solista, es pot treballar l’acompanyament musical amb instruments melòdics,
harmònics i/o rítmics.

Fase 4
És la que desemboca en una sessió final extraordinària que realment significa viure
l’ambient i el fet de posar-se en situació. Des del nostre punt de vista aquesta part del
procés és fonamental i imprescindible per comprendre el fenomen de la cançó
improvisada. En aquesta sessió és quan es produeix una major riquesa de vivències
en les relacions socials que han d’esdevenir punt de referència per a la maduració
personal i per a l’enfortiment de la identitat col·lectiva.
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El final del projecte
Depenent del nombre d’alumnes implicats, es proposen dues formes de cloure el
projecte:

1. Amb menys de 50 alumnes és bo acabar amb una cantada de versos
improvisats amb corrandistes professionals convidats que dinamitzin la sessió.
Els corrandistes convidats poden mostrar noves tonades, així com el nivell
d’improvisació i d’interpretació musicals als que es pot arribar.
Alguns suggeriments:
• Que els alumnes portin algunes estrofes memoritzades per a la primera
estona de la cantada (escalfament), sense que això impliqui cantar totes
les que es tenen preparades amb antelació. S’ha de recordar que
busquem l’expressió creada al moment, la improvisació.
• Realitzar una primera part només amb els alumnes que han participat
del projecte per viure la conversa grupal, i una segona part amb públic
per mostrar el treball fet. Ambdues parts aporten situacions
comunicatives i vivències diferents.
• Portar preparats temes i idees que, pel fet de ser polèmics o
apassionants, puguin motivar la participació dels alumnes en cas de falta
de participació o de no moure’s d’una mateixa temàtica durant molta
estona.
2. Amb molts alumnes és més pràctic organitzar un sistema de competició: una
lliga d’equips de tres alumnes que s’enfronten en diferents eliminatòries fins a
arribar a la final (vegeu l’exemple d’Unitat didàctica de l’apartat IV). Una de les
claus d’aquest plantejament és la confecció dels grups, el treball d’empatia del
públic respecte els finalistes i el donar un espai a les improvisacions del públic.
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CRITERIS I CONDICIONANTS
Sobre la temporalització
En primer lloc, convé ressaltar que la facilitat amb què comencen a improvisar els nens
i les nenes d’educació primària permet que tot aquest procés es pugui realitzar en un
temps relativament curt: un trimestre pot ser un temps raonable, dedicant-hi únicament
una hora a la setmana. Si a aquest fet hi afegim que no comporta sumar nous
continguts al currículum sinó replantejar i enfocar de forma diferent una part del
treball que ja es fa, podem concloure que les hores de docència que s’hi han de
destinar no són un impediment de cara a realitzar aquest projecte.
Sobre el plantejament
Com ja hem dit a la primera part d’aquests materials, és molt important tenir en compte
que la cançó improvisada és una activitat social i comunicativa i no pas un simple
repertori de treball. Per aquest motiu, un plantejament didàctic global com el que
presentem només té sentit i pot arribar a esdevenir un veritable èxit –des de la
motivació de l’alumnat fins a la superació de dificultats d’aprenentatge– si es
contempla des d’aquesta perspectiva. O, dit a l’inrevés, un treball només des d’una
àrea (llengua, música) difícilment podrà assolir uns bons objectius.
Lligat amb aquesta perspectiva, aquesta proposta fa necessari que es traspassin
llindars escolars sovint concebuts com a límits. Específicament cal superar les
fronteres de:


La matèria que s’imparteix



La programació i l’horari escolar



L’aula o el recinte escolar on es circumscriu l’activitat docent

En relació amb els dos últims punts, l’aplicabilitat de la cançó improvisada permet que
es faci present i prengui veritable sentit en sortides i convivències, en moments de
festa i d’oci escolar, i fins i tot en activitats significatives del barri o del poble.
Figura 4: Característiques que impulsen la cançó improvisada més enllà de l'aula.
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Per altra banda, és primordial assimilar que la cançó improvisada és una activitat oral.
Sabem que realitzar processos d’ensenyament-aprenentatge lingüístics únicament a
nivell oral encara és un repte a moltes escoles ja que, amb diferents graus i matisos,
l’educació fonamentada en l’escrit continua essent molt present. Amb tot, estem molt
convençuts que, en l’àmbit de les corrandes, una correcta metodologia comença per
atrevir-se a utilitzar per principi el treball oral, sense la necessitat del paper com a
referent. Cal foragitar la idea que la improvisació oral és un procés possible després
d’un intens treball escrit: la història, la cultura i el procés humà d’adquisició del
llenguatge ens ensenyen justament que el primer és l’expressió oral. En definitiva,
creiem que no arribarem mai al domini de la versificació oral des de l’escriptura.
Sobre la figura del mestre
La formació dels mestres que han de portar a terme un projecte com aquest és un
tema fonamental. En primer lloc, és habitual que existeixi una formació diferenciada
entre els mestres generalistes i els mestres especialistes de música. Aquest fet dóna
lloc a unes primeres problemàtiques:
 Hem detectat sovint inseguretats per part dels mestres de llengua al voltant de
la pròpia competència musical.
 Hem detectat sovint inseguretats per part dels mestres de música en relació
amb la capacitat d’improvisar textos poètics.
Hem constatat, però, que no es tracta de dificultats insalvables i que la col·laboració
entre les dues figures de mestres fan possible superar-ho.
Més enllà d’aquest fet, hi ha el problema de la formació específica en el tema que
proposem: hi ha pocs mestres amb una sòlida formació com a corrandistes. Amb tot,
pensem –i a l’experiència de molts de nosaltres ens remetem– que no cal ser un
experimentat corrandista per portar la cançó improvisada a l’escola. Això no vol dir que
no es necessiti una formació, així com tampoc negar que una àmplia experiència com
a corrandistes sempre serà un bon ajut.
Expliquem-ho a poc a poc. En primer lloc, cal una formació mínima sobre la cançó
improvisada i haver tingut alguna vivència del què és i com es viu una cantada (a nivell
adult). A partir d’aquí, cal adquirir unes nocions sobre la seva didàctica (que és el que
intentem aportar amb aquests materials). I, finalment, cal atrevir-se a posar a l’abast
dels nens aquesta activitat comunicativa i anar-los proporcionant les eines i els criteris
perquè mica en mica es motivin per l’activitat comunitària que es proposa, perquè
vagin descobrint el seu potencial i perquè, en definitiva, millorin la seva expressió oral i
obtinguin una experiència positiva amb la llengua catalana.
Aquest procés significa que el mestre no es presenta com un model expert sinó com
un facilitador de l’aprenentatge. Assumir aquest rol és imprescindible davant la major
dificultat per part dels adults respecte dels nens per ser competents en improvisar.
Deixeu que ho emfatitzem: si es parteix del model de l’expert que ensenya al
principiant s’acaba provocant una situació realment incòmoda pels docents i podem
acabar projectant la pròpia incapacitat als alumnes.
Aquesta situació no invalida de cap manera la necessitat de models experts. En
aquest sentit, les audicions i vídeos de cantades i, sobretot, la presència de
corrandistes experts en alguna sessió extraordinària resulta de gran importància.
Sobre el tipus d’aprenentatge
La nostra proposta es fonamenta en el fet que els nens i les nenes aprenen des de la
pràctica, no des de la teoria. Aquesta afirmació es concreta en que:
 L’aprenentatge que proposem és vivencial, un aspecte que el fa molt més
intens i significatiu.
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Molts dels aprenentatges que es produeixen són per descobriment, és a dir, pel
fet d’aturar-se a analitzar el que s’ha fet i, a partir d’aquí, construir significats i
conceptes.

Per altra banda, és important donar valor a l’aprenentatge oral. En aquesta línia, un
dels aspectes que ajuda a valorar-ho és veure’n els fruits. La sessió final o qualsevol
moment en què aquest aprenentatge agafa sentit i importància són bàsics per aquest
objectiu. De forma complementària, la gravació en àudio o vídeo pot ajudar també a fer
visible aquest treball més enllà del marc escolar.
Per últim, ressaltar la participació de tothom com a aspecte central. Per aconseguir-ho,
i més enllà de la pròpia motivació de l’activitat cal:
 Una disposició a l’espai que ho afavoreixi: la rotllana permet veure’s tots les
cares (afavorint la conversa, la comunicació), al mateix temps situa a tothom al
mateix nivell d’importància i permet intervencions sense la sensació de “sortir a
l’escenari”.
 Relativitzar l’error; fins i tot els més experts s’equivoquen i de fet s’ha
d’experimentar per aprendre i progressar
 Educar en les actituds pròpies de la conversa: l’escolta, el respecte,
l’acceptació de la crítica, l’interès pel que es diu, etc.

Sobre el treball i la interpretació musicals
La música en general, i més concretament el cant, esdevé una part important de la
posada en escena i de l’èxit –comunicatiu i estètic–dels actes entorn de la cançó
improvisada.
Una primera aproximació a les tonades presents a Catalunya pot fer pensar que són
melodies molt simples i fàcils d’aprendre, que no cal gaire treball musical. Amb tot, la
gran dificultat que suposa concentrar-se molt en la creació del text impedeix poder
controlar gaire la resta de paràmetres (afinació, entonació, tempo, postura, etc.). Per
aquest motiu, la part musical ha de poder produir-se de forma automàtica. Amb altres
paraules, podem afirmar que es necessita un treball persistent i rigorós en l’afinació,
en l’emissió de la veu o en les possibilitats expressives del cant com a base per una
bona interpretació final.
De forma complementària, en general són melodies que demanen o conviden a
realitzar acompanyaments rítmics, melòdics o harmònics. Existeixen algunes
indicacions, però també és bo que el mestre amb els alumnes trobin aquelles
possibilitats que els siguin més adequades.
Com a criteri general, els acompanyaments s’haurien de restringir a la tornada o a la
repetició de frases, és a dir, als moments en que intervenen tots els presents. Durant
les intervencions solistes, en cas d’acompanyament instrumental, aquest hauria de ser
mínim, just per recolzar a qui canta, evitant tapar-lo o condicionar-ne la interpretació.
Cal tenir present que la flexibilitat rítmica i melòdica forma part de l’estil que predomina
dins de l’activitat de cantar versos improvisats al nostre país.
Per últim, és interessant tenir present que l’estètica i els recursos vocals utilitzats
sovint difereixen del que es demanen en altres repertoris més propis de la música
culta. En aquest cas, hem de ser conscients que, per una banda, la finalitat màxima de
les cançons improvisades és comunicar una idea i que, per una altra banda, s’ha anat
creant una estètica concreta en les comunitats que ho practiquen actualment. Aquests
dos factors han portat a buscar unes interpretacions flexibles rítmicament i melòdica, o
amb una emissió veu determinada (vegeu Taula 1).
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Taula 2: Ítems rellevants en el cantar tradicional o no acadèmic (Casals, 2009)

Elements
del cantar

Ítems associats al cantar no acadèmic
Ús d’intervals de temperament no igual (provinent d’una concepció no tonal)
i interpretació volguda de sons a distància més petita del semitò respecte
a les notes de referència.

Precisió
melòdica

Canvis d’entonació respecte al que s’estava utilitzant fins a aquell moment,
lligat a diferències de tessitura entre solistes, a intencions estètiques o
senzillament a la manca de rigidesa en aquest tema.
Petites variacions de notes sobre la melodia bàsica.
Ús de portamenti.
Finals deixats anar Æ Nota final de frase no sostinguda ni a nivell de durada
ni a nivell d’altura; existeix un descens melòdic juntament amb una
disminució de la intensitat (un decrescendo molt ràpid).

Precisió
rítmica

Petits canvis en el ritme, però mantenint el perfil melòdic i el nombre de
pulsacions de la frase. Són provocats pel text que hi ha associat.
Canvis en els valors rítmics sense variar la pulsació i sense estar-hi
obligats pel text.

Regularitat
en la pulsació

Canvis intencionats en la regularitat de la pulsació ja sigui en forma de
rallentando o accelerando, ja sigui en forma de canvi sobtat de tempo.

Dinàmiques

Canvis sobtats de la intensitat.

Producció del
so (timbre +
harmonia o
estètica del
conjunt
sonor)

Utilització del registre de la veu parlada o veu de pit (i no de la veu de cap).
Ús de sons culturalment no associats al cantar o de recursos sonors no
habituals en l’estètica del cantar acadèmic15.
Postures no estàtiques.

Cos

Possibilitat de no cantar dret en una actuació pública.
Ús de gestos (cara, mans i cos).

En conseqüència, els criteris interpretatius i d’avaluació han de tenir present aquestes
característiques musicals.

15

Alguns exemples poden ser: trencaments de la veu, ús acceptat de certes disfonies, respiracions com a
element musical o fins i tot exagerades, ornamentacions que trenquen la regularitat rítmica, etc.).
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12. ACTIVITATS
A continuació proposem activitats que tenim constància que són vàlides per tal
d’acabar improvisant versos sobre una melodia donada. Tanmateix, cal tenir en
compte que:
1. Gran part dels exercicis que es proposen poden repetir-se utilitzant formats
diferents o variacions temàtiques. Un aspecte molt concret en aquest sentit és que
sempre proposem l’estructura de quarteta en què rimen els parells. Si es vol i es
pot, la repetició d’alguns exercicis amb estrofes de doble rima (abab / abba) pot
resultar un al·licient i un repte.
2. Com a principi general, és bo fer exemples col·lectius en començar un exercici per
acabar fent un treball de parelles o individual que pugui acabar en una posada en
comú.
3. Els exemples que es proposen són només això: exemples. És més interessant
adaptar el contingut a la vostra realitat, a temes que els siguin propers i
significatius o, com a opció alternativa, a un tema que tingueu interès en
aprofundir-hi (per treballar-ne vocabulari i idees).
4. Hem separat les activitats entre les que pròpiament són de música i les que són de
llengua. Amb tot, moltes poden resultar interessants en qualsevol de les dues
matèries o utilitzar-se en una hora de treball interdisciplinari.
5. Dins de cada matèria hem agrupat les activitats segons elements concrets de
treball (vegeu Taula 3).
Taula 3: Elements de treball en què hem agrupat les activitats

Llengua i literatura

Educació musical

Parlar en públic i conversar

Cançó i veu

Treball mètric i sil·làbic

Audició i anàlisi d’exemples

Rimes, rodolins i quartetes

La tonada

Comprensió i anàlisi lingüística

Recursos interpretatius

Memorització i improvisació

Memorització i improvisació

Treball complementari: de l’oral a l’escrit

Treballs complementaris
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LLENGUA I LITERATURA CATALANES
Parlar en públic i conversar
• Dialoguem, conversem. Podem experimentar-ho sota diferents condicionants. Com
a exemple, es pot fer la seqüència següent:
1. Parlar sobre un tema, de forma “normal”, sense normes concretes.
2. Afegir-hi un condicionant: ara s’ha d’intervenir utilitzant pocs mots, sintetitzant
el que es diu en una frase (sense subordinar-la en excés!).
3. Un pas més: les idees que es vulguin expressar s’han de formular en forma
de rodolins (a l’estil del teatre clàssic!).
• També per acostumar-se a escoltar i a fer un diàleg coherent, es poden realitzar
activitats com explicar un conte entre tots, en què cadascú s’inventa un tros de la
història. O, molt més senzill, fer una cadena en què cadascú diu una paraula que
tingui relació amb la que ha dit l’anterior; després poden ser dues, tres, quatre...
paraules cadascú.
• Visionar i analitzar algun petit exemple amb DVD per tal de veure’n el context, les
postures i expressions corporals, els entrebancs i les errades, les reaccions del
públic, la capacitat de reacció dels improvisadors davant d’un atac o d’un nou
tema, la capacitat de fer-se sentir i fer-se entendre, la coherència del que es diu
amb el que s’acaba de dir,... Però també per analitzar-ne aspectes de qualitat
literària: ús de la rima, enginy, capacitat de fer reaccionar el públic (ja sigui fent-lo
riure, criticant-lo, que l’aplaudeixin, etc.), ús de figures retòriques, etc.
• Recitar estrofes preparades (conjuntament i/o amb voluntaris que serveixin
d’exemple). Fixar-se i exagerar alguns aspectes cada vegada: la dicció, l’entonació
de les frases, la velocitat, el volum de veu,... També es pot jugar a imaginar-se
com ho recitaria: un home enfadat, un nen plorós, una nena entusiasmada, etc.
Després, en petits grups (o entre tots), es pot fer un treball de crítica constructiva
sobre com el recita cadascú. L’objectiu seria conscienciar de les possibilitats i de
les millores del nostre recitat per aplicar-ho igualment en el cantar.

Treball mètric i sil·làbic
• En nivells més inicials, es pot començar treballant la separació de les paraules en
síl·labes. Per exemple, provant de parlar separant les síl·labes “A-vui, què fa-ràs
per di-nar?” “Col, pa-ta-ta i xai ros-tit”. Després serà interessant sil·labejar frases
concretes en què apareguin sinalefes i/o elisions. A partir de frases com aquestes
que proposem d’exemple demaneu que us diguin quantes síl·labes faríem
normalment en parlar i quantes en podem fer si eliminem sinalefes i elisions:
o
o
o
o

Quina hora tens? La una; que és molt tard per tu?
Hi ha altres coses a Aragó que expliquen això.
No va i ve pel passadís, però bé hi anava ahir vespre.
Etc.

Aquest exercici ens ha de servir per familiaritzar-nos amb les sinalefes i les
elisions, però també per veure que sovint podem allargar o escurçar el nombre de
síl·labes d’una frase segons ens interessi.
Si voleu acabar de reforçar l’exercici, podeu plantejar reptes lingüístics del tipus:
sobre frases de 10-12 paraules, ¿qui és capaç de crear-ne amb el màxim de
sinalefes i elisions? O, fet d’una altra forma, ¿qui aconsegueix fer una frase amb el
màxim de diferència entre síl·labes teòriques i síl·labes parlades?
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• Imitar o llegir en veu alta estrofes per tal de notar la cadència i familiaritzar-se amb
l'heptasíl·lab. Tot seguit, si coneixeu alguna tonada d'improvisació, cantar-les.
• Pensar en algun company i intentar dir-ne alguna cosa en versos heptasil·làbics.
Primer, sense necessitat que rimi, que facin tants versos com puguin. Després, de
jugar-hi una estona provar de fer-ne una quarteta amb rima.
Pot ser més divertit si no poden dir-ne el nom i els altres l’han d’endevinar.
• Col·lectivament o en parelles crear els diàlegs d’una situació quotidiana (anar a
comprar, trobar-se amb un amic per anar a fer un gelat, etc.) amb versos
heptasíl·labs (amb o sense rima) i interpretar-los davant del grup.
Exemple:

- Hola Rosa, com estàs?
Veig que has vingut a comprar
- Hola Pere, i molt bon dia,
et vinc a buscar el pa.
- Rodó de mig o de quilo?
Prova’l, veuràs que és cruixent!
- Que sigui el de mig, tallat,
M’agrada quan és calent.

• Convertir acudits curts, endevinalles o dites amb versos heptasíl·labs (en forma de
quarteta o amb els versos que es necessitin; amb rima o sense).
Exemples d’acudits reconvertits:
Hi havia un home petit,
més petit del que heu pensat,
es va trobar una xinxeta
i va morir travessat.
Si n’hi ha un home alt,
que un iogurt s’ha comprat
se l’ha menjat, i a la panxa
hi arribarà caducat.

Rimes, rodolins i quartetes
• En rotllana i en forma de cadena, buscar el màxim nombre de paraules que rimin i
anar treballant diverses rimes. En aquesta activitat podem suggerir als nens i
nenes diferents camps semàntics suficientment rics de termes (menjar, peces de
roba, noms de persona,
noms de llocs, element de
l’escola, etc.) als quals en
una altra ocasió podran
recórrer amb celeritat.
• La frase maleïda: en grups
de set o vuit fer seqüències –
com més llargues millor– de
paraules que rimin. Cadascú
quan li toca el torn ha de
repetir totes les paraules
dites anteriorment i afegir
una nova paraula dins de la
rima proposada.
• A partir de dues paraules
que rimen fer rodolins, idealment utilitzant versos heptasíl·labs.
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• Convertir un rodolí donat a quarteta, és a dir, omplint únicament el primer i el tercer
vers (que són els que no rimen). En aquest punt és interessant treballar versos
neutres o de farciment que es poden memoritzar. Algunes possibilitats: Ara jo vull
dir una cosa, Una cosa us vull dir, Atenció al que us diré, Per alguns és sorprenent,
Ara ho dic i ho he pensat.
• Proporcionar-los els dos primers versos o només l’últim (el que s’anomena peu
forçat) i que hagin de completar la quarteta. A semblança de l’exercici anterior
també podem memoritzar parelles de versos inicials acabats en les rimes més
usuals.
Exemples:

Et puc dir sense immutar-me,
sens dubte puc afirmar...
Et diré una corranda,
una corranda et diré...

• Crear una quarteta de versos heptasíl·labs a partir d’una parella de paraules o tan
sols d’una paraula (que haurà de formar part de la rima).
• Fer una cadena de paraules on la segona paraula ha de rimar amb la primera, i la
tercera ha de ser del mateix camp semàntic que la segona. I així successivament.
Exemple:

petit – nit – estel – mel – mató – carretó – roda – moda – París – anís...

• Quan ja es domini es pot fer una seqüència de corrandes encadenades: l'últim vers
de la persona anterior passa a ser el primer vers de la quarteta que s’haurà
d’improvisar a continuació.

Comprensió i anàlisi lingüística
• Escoltar amb atenció i analitzar la lletra d’alguns fragments de cançons
improvisades o que utilitzen el format d’aquest gènere (per exemple, les Corrandes
d’Exili d’en Pere Quart no són improvisades, però són corrandes). L’anàlisi pot
anar des de la comprensió lingüística a l’estructural. Alguns suggeriments:
o

Quina idea ens transmet cada estrofa?

o

Tenen un nexe en comú o són una tirallonga d’estrofes independents?

o

Com descriuríeu el text: poètic, argumentatiu, descriptiu, irònic, de
crítica, còmic, absurd,...? Quina funció desenvolupa?

o

De quina forma diuen les coses: directament; amb vocabulari rar per
nosaltres; mitjançant comparacions, metàfores o altres figures literàries;
amb frases simples o amb moltes subordinades; etc.

o

Quantes estrofes té? I quants versos cada estrofa? Hi ha alguna
excepció?

o

Quina rima hi trobem? En quins versos? L’estructura és sempre la
mateixa?

o

Quin nombre de síl·labes hi ha? Marca’n les sinalefes i elisions.

o

Existeix algun final de vers amb una paraula esdrúixola? Per què?

Exemple:
A Recursos trobareu part de la transcripció de les Nyacres epigramàtiques de De
Calaix, de les que podríem destacar:

62

o

La quarta estrofa de les De Calaix és enginyosa. Busca l’autoafalac a través
precisament d’una part de la frase en principi secundària (“tres genis” està
entre guions i, per tant, sembla un afegit prescindible...). Tant aquesta amb
Monturiol i Dalí, com la segona estrofa (on hi ha Muga, Fluvià, Onyar, Girona,
Roquetes, Barcelona) ens poden portar a conèixer aspectes de Catalunya
(històrico-artístics o geogràfics). D’aquí podeu extreure la conclusió de la
importància de compartir una base comuna per poder dialogar. Pel que fa al
metre, és heptasíl·lab, amb una sinalefa (i_en) i una trampa (Monturiol té 4
síl·labes, però per mantenir l’heptasíl·lab en fan 3). La rima és consonant i amb
l’estructura abba.

• Entendre i practicar alguns dels recursos de l’expressió oral. Seleccioneu-ne alguns
i poseu-los en pràctica ni que sigui sense rimar. Podeu començar treballant-los
col·lectivament; després donar-los exemples i que diguin a quin recurs correspon.
Més endavant se’ls pot donar unes paraules i un recurs a portar a terme; finalment
se’ls farà improvisar quartetes amb algun dels recursos treballats.
Exemples:
Fer una paradoxa o una antítesi amb entrar/sortir Vaig entrar per la sortida
Què és allò que com més n’hi ha menys pesa? (els forats). Quin recurs utilitza aquesta
endevinalla? La paradoxa

Memorització i improvisació
• Aprendre seqüències de paraules que rimin. Prendre el repte d’aconseguir tenir
memoritzat una llista més llarga de paraules.
• Memoritzar parelles de paraules que rimin sobre un mateix tema.
Exemple: Sobre animals Æ

cargol – mussol
escurçó – por
au – gripau
cargol – sol
etc.

Per facilitar-ho es poden fer diferents dinàmiques, com per exemple:
o Jugar a un dòmino de paraules que rimin sobre el tema del qual ens
interessa treballar el vocabulari.
o Jugar un partit de tenis de paraules. Es posen per parelles (o si més no
en dos grups) i el que saca diu una paraula del tema que es treballa i
l’altre ha de tornar el cop amb una paraula que rimi i així
successivament fins que algú no pot tornar-la. Després hi haurà canvi
de sac (començarà el que era segon).
Podeu trobar més propostes sobre “memorització i improvisació” a l’apartat del mateix
nom de la part d’educació musical.

Treball complementari: de l’oral a l’escrit
Tot el treball que es va fent està encarat a l’oral. Tanmateix, si us interessa, podeu
aprofundir en certs aspectes de l’escrit que hi estan molt relacionats. Bàsicament en
destacaria els següents:
• El treball al voltant de les diverses grafies per un mateix so (o una mateixa rima).
• La lectura i l’escriptura d’estrofes i, en general, de poesia.
• L’anàlisi de textos escrits a nivell de funcionalitat (tipologia de textos) i de recursos
que utilitzen. I la composició de textos segons unes determinades característiques.
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EDUCACIÓ MUSICAL
Cançó i veu
Bona col·locació, en el to correcte, ben afinat, que s’entengui la lletra, amb la intensitat
adequada,... Evidentment tots aquests aspectes ja es tenen en compte en el procés de
treball de qualsevol cançó i la manera bàsica de treballar-ho és insistint-hi en qualsevol
activitat que utilitzi la veu cantada. Amb tot, i tenint en compte que estem parlant de la
cançó tradicional improvisada, us proposem que us fixeu en com alguns punts són
molt necessaris i que en feu ésser conscients als propis alumnes.


Emissió de la veu i postura corporal: ja que la cançó improvisada és
individual, cal treballar el cantar en un volum adequat (ni massa fluix, ni
cridaner) i sobretot amb una veu projectada. Dins dels diversos exercicis que
podeu fer, no oblideu l’ajut del gest (coses com moure enèrgicament un braç
pot servir per donar més força al cantar) ni l’experimentar diferents formes de
cantar. La manera com projectem la veu no deixa de ser una tècnica que cal
descobrir i després consolidar: és lògic doncs que calgui experimentar
prèviament. També podeu provar d’explorar altres tècniques vocals com buscar
una veu nasal i penetrant.
Directament relacionat amb l’emissió de la veu hi ha la postura corporal d’aquell
qui canta. En el cas de la cançó improvisada cal integrar necessàriament dues
visions: que la postura ajudi a l’emissió de la veu i que la posició del nostre cos
faciliti la comunicació que és el punt central de les cantades improvisades.
Discutir què ens transmet tot el llenguatge no verbal i al mateix temps veure
quines postures milloren el control de la respiració i l’emissió de la nostra veu
resulta una activitat altament interessant.



Vocalització: ja que ningú coneix la lletra, és nova en cada moment, resulta
imprescindible que s’entengui el que es diu. No fa falta dir, en conseqüència,
que cal exigir més vocalització que mai. Com a exercici, es pot cantar per dins
mentre es vocalitza clarament, com si parléssim per sords; s’ha entès?
Aquest treball també pot portar a reflexionar sobre què passa amb la lletra quan
cantem tots junts una cançó: s’entén igual? Per què?



Entonació: Es pot comentar que la cançó improvisada no té una entonació fixa
(no hi ha partitures de l’autor, tothom se la fa seva) i que diversos nens cantin
una estrofa amb aquesta llibertat. Què ha passat? Hi ha hagut molts canvis de
to? Per què? Ens ha agradat?
Posteriorment, seria interessant que diversos nens i nenes tornessin a cantar,
però ara amb acompanyament instrumental o de dos en dos. Què passa en
aquest cas? Quin resultat dóna que cadascú canti al to que vulgui? Ens agrada
el resultat?
Per últim cal consensuar –i aquí el criteri del mestre és molt important– un to
que sigui còmode per la majoria, dins del registre de pit i sense que quedi
massa greu.



Afinació: Com tota cançó, les corrandes tenen una melodia més o menys fixa.
I tot i que en el cas de les cançons tradicionals –i encara més en les
improvisades– existeixen moltes variacions melòdiques i rítmiques, aquesta
diversitat no es pot confondre amb el tema de cantar afinat o desafinat. Més
encara si aquest tipus de cantar es caracteritza per demostrar les habilitats
músico-lingüístiques de qui l’exerceix. En part, la fama d’un improvisador pot
venir de la seva capacitat d’adaptar-se a diferents melodies, de demostrar que
pot improvisar amb qualsevol melodia que li presentin.
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Com a exercici, podeu jugar a inventar-vos melodies amb una frase qualsevol
(una dita per exemple) i per parelles jugar a repetir-les. Després es pot anar
complicant amb la qüestió de la memòria musical: sentir dues melodies
diferents i saber-les repetir. I el repte es pot ampliar.
Finalment, hi ha l’exercici de repetir col·lectivament o per grups una frase
musical diverses vegades. Però cada vegada els ho presentem amb una petita
variació... ¿són capaços d’imitar correctament cada variació?
Disposició a l’espai: Un últim aspecte a tenir en compte és com ens
col·loquem a l’hora de cantar. Es poden realitzar exercicis encaminats a
descobrir que cada tipus de cançó, cada estil, té la seva pròpia forma de
col·locar-se, de disposar-se la gent dins de l’espai. Com a prova: agafeu tres o
quatre estils diferents (una cançó d’una Cantata Infantil, una cançó
improvisada, una cançó de rock català i un cànon, per exemple) i intercanvieu o
modifiqueu les situacions: una cançó de rock cantada en formació coral, la
cançó d’una Cantata feta tots en rotllana, el cànon ballant com si fos un rock, la
cançó improvisada amb tothom mirant quan el director dóna les entrades.
Segur que pot ser una experiència molt divertida, però és pràctic? Ens ajuda a
fer la cançó i a aconseguir un bon resultat final? A partir d’aquí cal imaginar-se
com cal fer la cançó improvisada: col·locats en files o en rotllana? Sempre drets
o asseguts i que s’aixequi només el que canta? Qui canta, mirant a terra o als
companys? etc.



Audició i anàlisi d’exemples
• Escoltar i comentar audicions de garrotins,
nyacres, corrandes, jotes,... per tal de
familiaritzar-s’hi i veure quins comentaris
surten. Provar també d’imaginar-se el context
i la funció d’aquestes cançons.
• Comparar diferents estils d’improvisació als
Països Catalans: País Valencià (albaes, cant d’estil), Catalunya (garrotín,
corrandes, jotes, nyacres), Balears (gloses, cançó de simbomba).
• Analitzar diferents paràmetres musicals d’algunes d’aquestes audicions, com
poden ser:
o
o
o

o
o
o
o
o

Variacions en la melodia i per quin motiu
Tipus d’acompanyament (si n’hi ha) i instrumentació. Quin efecte produeix?
Si es produeixen canvis entre estrofes i tornada (quantitat de persones que
ho canten, aparició de segones veus, canvis en l’acompanyament, etc.). Per
què?
Presència o no d’elements d’interpretació musical que puguin recolzar el text
(canvis de tempo o intensitat, pas del cantat al recitat, etc.)
Les veus que sentim: veu nasal o de cap, veus treballades o no, tessitura a la
que canten,...
Elements del cantar “populars”: portamenti, finals “deixats anar”, variabilitat
melòdica, comentaris entremig, canvis de to, etc.
Quins elements ens diuen que és una versió improvisada o no? Com ho
podem saber?
Visionar i analitzar algun petit exemple amb DVD per tal de veure’n el
context, qüestions corporals, entrebancs i errades, reaccions del públic,
capacitat de reacció davant d’un atac o d’un nou tema,... Però també per
analitzar-ne aspectes de qualitat musical: afinació, veu, entonació,
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acompanyament musical, adaptació de música i text, recursos musicals
d’interpretació, etc.
A l’apartat de Recursos podeu trobar algunes referències discogràfiques i audiovisuals
d’on podreu extreure fragments d’exemple per a treballar a classe.

La tonada
A part dels treballs genèrics, a continuació us presentem algunes propostes pel treball
musical a partir de cada tonada en concret16.
El garrotín
• Fer un treball d’acompanyament rítmic a la tornada. De possibilitats n’hi ha moltes,
però dues opcions són:
o Cantar el garrotín ben lent i acompanyar-lo amb picades de mans a
contratemps
o Tornada més ràpida, més rumbera. Picar, en els silencis de després de ‘al
garrotín’ i de ‘Sant Joan’, exactament el mateix ritme que ha sonat. I en el
tros de ‘a la vera ,vera, vera de Sant Joan” picar a contratemps (vegeu Figura
5)
Figura 5: Proposta d’acompanyament a la tornada del garrotín

• Permetre cantar les dues primeres frases de l’estrofa amb els finals deixats anar
(deixant caure l’entonació o cantant les últimes notes amb una afinació poc
concreta). En canvi el tercer vers, ajudats per l’interès de la seqüència harmònica
podeu assajar l’aguantar el final fins a desembocar a l’última frase, que és la més
important.
Dins d’aquest cantar, faciliteu el cantar amb flexibilitat rítmica i de tempo i exploreu
les sensacions de no seguir un ritme rígid i constant, sinó buscant una mica el

16

De cara a escollir la tonada a treballar, cal especificar que la jota pot presentar una xic més de
complicació en relació amb les altres.
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cantar avançant-se o endarrerint-se d’on cau la pulsació. Aquesta pràctica
possibilitarà donar-li un altre aire.
• Relacionar-lo amb el rap i provar de fer la part improvisada amb recitat (però
mantenint el ritme i l’estructura). L’acompanyament harmònic pot ser un element
facilitador per a l’improvisador novell.
Anant més enllà, també podeu llançar-vos a practicar el rap a partir d’una
estructura semblant (4 versos de 7 síl·labes), però amb un ritme i una estètica
diferent.
Les nyacres
• Fer un treball de cantar a veus a la tornada, no només a terceres sinó també amb
les quintes. Experimenteu, escolteu i valoreu l’efecte d’una successió d’acords en
estat fonamental. Què els sembla? També podeu afegir-hi –cantant o amb un
instrument– un obstinat melòdic (si està en Re M, podria ser re / la / do# / re, tot
negres).
Un treball interessant per millorar l’equilibri entre les dues veus bàsiques (les
terceres) és que, havent donat llibertat per cantar una o altra veu, cadascú mentre
canta escolti el company i provi de cantar l’altra veu. Que el propi conjunt equilibri
les dues veus gràcies a l’escoltar els companys.
• Amb petxines (nyacres), practicar l’acompanyament més usual de les nyacres a la
tornada (i que fàcilment remet a les sardanes): q ee q ee

• Podeu buscar altres acompanyaments o fins i tot una polirrítmia. Com que la
tornada és molt simple, una proposta pot ser que els propis nens i nenes, per
grups, provin diferents possibilitats. O que improvisin un acompanyament en el
moment. Per exemple, si canteu diverses estrofes preparades, feu córrer les
petxines perquè diversos nens improvisin un obstinat que pugui servir
d’acompanyament. Després escolliu-ne un i practiqueu-lo. O, si podeu entretenirvos-hi, ajunteu dos o tres obstinats diferents a la vegada, però amb timbre
diferenciat.
• Analitzar la melodia i detectar-hi (a nivell auditiu i, si voleu, després amb la
partitura):
o Progressió entre 1a i 2a frases. Aquest recurs musical bàsic està
present en molts tipus de cançons. Jugueu-hi: què passaria si
seguíssim la progressió durant les quatre frases? Escoltem-ho: quin
efecte produeix? I si fos una progressió descendent? Com sonaria fer
una progressió amb d’altres melodies conegudes?
o Àmbit reduït de la cançó i sense salts (només es mou per graus
conjunts i terceres). A què és degut? Relacioneu-ho amb el fet que sigui
una tonada d’improvisació. I compareu-ho amb d’altres partitures de
cançons que hagin fet.
o Canvis entre estrofes i tornada. Fixeu-vos que el ritme de l’estrofa és
molt simple (corxeres i negres) i que en canvi s’accelera a la tornada
(apareixen les semicorxeres). I que a la tornada apareixen segones
veus. Altre cop relacioneu aquesta anàlisi musical amb la funció de la
tornada i de l’estrofa.
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La jota
• Aprofiteu que, com la majoria de tonades d’improvisar, la jota es balla, però, a més
a més, encara es continua ballant a l’actualitat. Ensenyeu-ne diferents passos
(mudances o variacions) i que la ballin en parelles, tot descansant en el moment en
què uns altres canten (improvisadament o no).
• Escolteu i comenteu lletres sobre les Terres de l’Ebre. Busqueu informació sobre
les manifestacions cantades o ballades que existeixen, l’ús de les jotes com a
vehicle de crítica social i com a símbol d’identitat per aquest territori.
• Parleu dels instruments habituals de la rondalla que acompanya o acompanyava la
jota cantada: trompeta, bombardino, clarinet, guitarra, guitarró, percussió diversa.
També podeu muntar un petit conjunt amb l’instrumental de la classe per
acompanyar les tornades o enllaços que es decideixin utilitzar. A nivell rítmic
podeu afegir-hi el següent obstinat:
Figura 6: Proposta d'obstinat rítmic per acompanyar els enllaços

Les corrandes de Folgueroles (o del Carolino)
• Analitzeu auditivament el final de la segona i la quarta frase de l’estrofa. Feu notar
com el final ascendent acabat amb la tònica provoca una intensitat i una sensació
conclusiva que el final descendent i sobre el tercer grau no produeix. A partir d’aquí
treballeu el fraseig en forma de dues grans frases de manera que prengui veritable
relleu el final de l’estrofa.
• Busqueu l’expressivitat de la tornada. Remarqueu els temps forts en els inicis amb
anacrusi, especialment en els “oidà!”; noteu que per subratllar aquests punts és
millor allargar la nota en qüestió que escurçar-la donant un cop.
De manera complementària podeu introduir algun obstinat rítmic que ajudi a
aquestes accentuacions tan clares. Una proposta senzilla és:
q q ee q
A partir d’aquí podeu explorar altres acompanyaments rítmics o rítmico-melòdics
amb els alumnes.

68

Recursos interpretatius
• Per treballar específicament els recursos interpretatius, es poden agafar unes
quantes estrofes escrites amb aquesta finalitat o senzillament lletres de repertori i
buscar-hi diferents maneres de cantar-les (en trobareu a l’apartat de Recursos).
Cada estrofa té el seu treball específic que primer caldrà fer conjuntament i, mica
en mica, deixar que ells sols n’explorin les possibilitats.
Exemple: alguns suggeriments per a l’estrofa
Vaig demanar a una noia
si em volia fer un petó,
ella s’ho va rumiar
i al final digué que no!
o
o
o

o

Els primers dos versos es poden cantar amb una veu més melosa; si voleu fins
i tot caricaturitzant-ho; una altra opció seria cantar-ho expressant timidesa.
“Ella s’ho va rumiar” pot finalitzar amb un silenci (com si es pensés).
“I al final digué que no” més lent, fent un ritardando. I sobretot fer esperar el
“que no”: com més llarg és el silenci o el calderó precedent, més interès
guanya la continuació.
El “no” pot ser dit amb més intensitat i amargura, fins i tot recitat, fugint de la
melodia. Això li pot donar més caràcter, ser més impactant.

Si voleu iniciar aquest treball de forma més senzilla podeu començar recitant-ho en
lloc de començar directament cantant.
Lògicament aquest treball necessita tenir una continuïtat, anar-lo realitzant de
forma reiterada per tal que es vagin assimilant els recursos i, poc a poc, els
alumnes els puguin aplicar a les seves improvisacions.
• Una altra vessant del mateix treball és analitzar composicions sobre un text poètic
prèviament establert. Hi ha molts exemples als que us podeu agafar, tot i que
l’apartat de cantautors segurament és el més prolífic (Lluís Llach ho recollí a
‘Poetes’, Celdoni Fonoll en el seu treball ‘La poesia a l’escola’, Ovidi Montllor, Ester
Formosa amb Toti Soler, etc.). Algunes idees per a aquesta anàlisi són:
o Comparar l’estructura musical i la poètica
o Veure la relació entre el significat del text i les sensacions que transmet la
música. Un aspecte molt bàsic és veure l’ús dels finals suspensius o
conclusius lligat als moments que el text necessita continuar o els moments
en què el text acaba una idea.
o Fixar-se en els aspectes que aporta el que canta, l’intèrpret. Més enllà de
les notes i les paraules en si, quins recursos s’utilitzen per fer arribar el text
al públic, per aconseguir que el públic estigui atent al que se li canta, per
emfatitzar segons quina frase?
També podeu comparar diverses composicions sobre una mateixa lletra, veure
com han interpretat la lletra i l’han plasmada musicalment. Fixar-se també en la
forma com s’interpreta en el CD. Per fer això, en un altre activitat us suggeria les
Corrandes d’exili (versions de Lluís Llach, Ovidi Montllor i Jaume Arnella).
Finalment també podeu allunyar-vos una mica de la lletra i veure composicions
musicals sobre cançons –i per tant també sobre un text o una idea donada–,
analitzar-ne les característiques musicals més destacades i intentar lligar-ho amb
la cançó de referència. Una possibilitat pot ser agafar alguna de les Cançons i
Danses de Mompou.
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Memorització i improvisació
Resulta fonamental la pràctica de les tonades de manera que s’hi sentin còmodes, les
automatitzin i siguin capaços de variar-les rítmicament en cas que calgui encabir-hi un
vers no heptasíl·lab. Per aquest motiu, cal molta pràctica ja sigui amb lletres donades,
ja sigui amb exercicis d’improvisació.
• És necessari que cantin moltes vegades la tonada amb lletres de repertori. A més
a més, podem demanar que en memoritzin algunes ja que la memòria resulta
fonamental per qualsevol improvisador i caldrà desenvolupar-la. En aquest cas,
tenir memoritzades un nombre determinat d’estrofes és un element que permet
llançar-se a improvisar amb més seguretat o, si més no, començar a participar en
cantades col·lectives. Al mateix temps dóna models a imitar o reformular per tal de
crear ràpidament (improvisar) noves corrandes.
• Un petit exercici és cantar-los estrofes sobre un determinat tema i que hagin
d’afegir l’última paraula. Primer podeu fer rima aaaa per passar a continuació a
l’habitual rima dels versos parells.
Exemple: Hola a tots i molt bon dia,
tots sabeu que em dic Robert.
No perdo mai l’esperança
perquè el meu color és el ________

Aquest exercici és molt bàsic i es pot treballar també en cursos inicials de Primària.
• També des de cicle inicial, es pot treballar en la recreació de cançons senzilles
com Verd,verd, verd o El gegant del pi. Amb què compararíem el color blanc? I el
gegant de Mataró per on ballaria (pel cantó, al balcó,...)?
• Donar rodolins (frase A i B que rimen) i cantar-los transformats en quarteta de
rodolí (com passa amb “El gegant del pi” o el “Sol, solet”): A bb A B. Primer es pot
fer a poc a poc i col·lectivament, però després pot exigir-se que es realitzin just a
continuació de saber el rodolí, sense temps de pensar-ho abans.
• Joc dels pergamins tallats: la mestra reparteix uns pergamins tallats per la meitat.
Cada alumne té dos trossets, un amb els dos primers versos i l'altre amb els dos
segons. Quan un alumne canta els dos primers versos ha de contestar el
company/a que tingui la meitat corresponent (que hi rima). A la tornada canta
tothom.
• Ja entrant més en la improvisació, podeu fer alguns diàlegs improvisats en forma
de cantarella (només amb sol-mi, sol-mi-la o do-mi-sol). En parelles, un fa les
preguntes i l’altre contesta intentant rimar-ho. No és tan fàcil com sembla: de
vegades les preguntes espontànies deparen rimes molt difícils.
• Un pas més és reinventar o allargar una cançó del tipus tirallonga de parelles (un
seguit de rodolins enllaçats). Que improvisin nous rodolins a afegir (amb la
cantarella corresponent). Per facilitar-ho, als alumnes se’ls pot donar alguna
consigna (s’ha de fer sobre el teu sant: “passa Sant Robert, portant el julivert”).
L’avantatge d’aquest tipus de cançons és que acostumen a ser molt poc coherents,
molt absurdes, amb la qual cosa la rima gairebé és el més important.
• Una fórmula per ajudar als inicis de la improvisació és donar-los motlles o estrofes
mig elaborades i deixar-los practicar de dos en dos o en petits grups.
Exemples:

Ahir vaig ‘nar a la muntanya
I em vaig trobar amb un/a _______
avui quan hi he tornat,
enlloc d’un n’hi havia _________
[per practicar de rimar amb números]
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- Senyor metge, no estic bé
em noto mal ____________
- Per ‘xò jo et receptaré
un xarop de ___________
[un pregunta i l’altre respon al moment]
- Si us plau Anna jo et demano
___________________________
- Júlia, això no pot ser
___________________________
[també diàleg en parella]
Hola a tots jo em dic _________
____________________________
Tinc 10 anys i sóc feliç
__________________________
[motlle de presentació]

• Diverses activitats proposades a “Llengua catalana i literatura” (especialment per
treballar la rima) es poden realitzar exactament igual, però cantant amb les
melodies que coneixen.

Treballs complementaris
• La música dels gitanos catalans. Es pot iniciar un treball al voltant de les
propostes musicals que provenen dels gitanos catalans, començant pel garrotín
de Lleida i seguint per la rumba catalana (sobretot barcelonina), i acabant amb
noms propis com Peret o Miguel Poveda. Pot anar lligat amb un treball més
ampli impulsat des de socials, sobre els gitanos a Catalunya o sobre la diversitat
cultural.
• La mètrica a partir de la poesia. Analitzar poesies (populars o cultes) i intentar
descobrir quines mètriques hi lliguen més. Hi ha casos molt clars com els que
s’incorporen a l’apartat de Recursos. Una vegada trobades, ens pot portar a
treballs de creació rítmica i melòdica que poden anar des d’un acompanyament
molt simple sobre el recitat (marcar amb el pandero les pulsacions fortes) fins a
la composició de tota una cançó a partir d’un text poètic.
• Aprendre altres cançons que s’havien utilitzat per a improvisar en el passat i que
han quedat com a cançons tradicionals amb lletra fixada (qualsevol corranda
n’és un exemple).

3.3 TREBALL SOBRE UN TEMA
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13. RECURSOS

Els recursos els hem subdividit de la següent manera:

Subapartats

Apartats

Lletres de repertori
Fragments de la lletra
d’audicions per treballar

Alguns materials d’ajut

Exemple de poesies per treballar
les mètriques musicals
Cançoners, diccionaris i enciclopèdies
Sobre la cançó improvisada
Sobre l'a llengua, la literatura
i el seu ensenyament
Sobre la cançó tradicional
i l’educació musical
Sobre folklore,
cultura popular i tradició

Referències bibliogràfiques d’interès

General / Diverses tonades
Jotes de l’Ebre
Garrotín

Referències discogràfiques i audiovisuals

Nyacres
Corrandes de Folgueroles
o de Carolino
Associacions de glosadors
Alguns referents a la xarxa

Exemples del binomi
cançó improvisada - educació
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ALGUNS MATERIALS D’AJUT
Lletres de repertori, per temàtiques o inici
Corrandes
Si voleu ballar corrandes
jo us en cantaré deu mil,
que les duc a la butxaca,
lligadetes amb un fil.

Si voleu ballar corrandes
veniu-hi al meu carrer,
que les noies s'enamoren
dels xicots que ballen bé.

Si voleu ballar corrandes
polques, xotis i algun vals,
disposeu d'aquesta cobla
que en són músics molt formals.

Si voleu ballar corrandes
aneu-hi, a Camprodon,
les ballen a les enfosques
i amb el contier del forn.

Si voleu ballar corrandes
no aneu pas a Sabadell
que està ple de nenes maques
i us faran posar vermell.

De cançons i de corrandes
jo us en cantaré deu mil,
que les porto a la butxaca
lligadetes amb un fil.

De cançons i de corrandes
jo us en cantaré un grapat,
que les porto a al butxaca
lligadetes amb un drap.

Corrandes en són corrandes
i cançons en són cançons
que no hi ha millor barreja
que minyones amb minyons.

De cançons i de corrandes
tota una carrera en sé,
ne tinc les butxaques plenes
i un sac que en deslligaré.

Les corrandes són corrandes
les corrandes són cançons
val més una nina d'Arles
que quatre de Camprodon.

Salutació
Les començo amb nom del Pare
i del Fill i l'Esperit Sant,
i amb aquesta jo saludo
del més petit al més gran.

Comiat
I aquí va la despedida,
la que donen els remers,
que quan diuen que se'n van
es queden un ratet més.

Hem vingut de llunyes terres
i hem passat per Viladrau,
i a la gent d'aquesta casa
els diem adéu-siau.

Ara és l'hora de plegar
i com que ha anat molt bé,
visca Sant Sebastià,
passi-ho bé i fins l'any que ve!

Aquí va la despedida
amb un toc de castanyetes,
i a tots els que m'escolteu
us envio a fer punyetes!
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Festeig
En tens la cara pigada
com un cel tot estrellat,
cada piquet un rosa
florida en el mes de maig.

Donzelleta agraciada
el galant teniu aquí,
baixeu a obrir-li la porta,
excuses de treure vi.

Una vida, dues vides,
quantes vides teniu vós?
Vós teniu al meva vida
i la vida de tots dos.

Aquella caputxa fina
que la fa volteiar el vent
la minyona que la porta
m'ha robat l'enteniment.

A l'amo d'aquesta casa
un do li vull demanar:
si em vol dar una minyona
que aquest any em vull casar.

El primer bes que em donares
me va arribar dins el cor,
si els teus llavis repeteixen,
a mi em causaran la mort.

Jo no vinc per la petita
ni tampoc per la més gran,
en só mosso de soldada:
prendré la que em donaran!

Surt de seguida Cinteta,
surt de seguida al balcó,
si no vols que face a trossos
les cordes del guitarró.

Casament
Les corrandes que ara canto
en són per un casament,
per ajudar a la parella
a pair bé el sagrament.

I la parella de nuvis:
això són nuvis com cal!
Ell en sembla un ministre
i ella un pavo real.

Quan la parella se'n casa
tot són flors i menjar bo,
de moment que ells en gaudeixin,
ja els vindran els de dolor.

Als pares, parents i amics
desitgem felicitat,
i que triguin molt encara
a tirar-se els plats al cap.

La gent hi va ben mudada
amb els seus millors vestits,
les dones ben estofades
i els homes ben encongits.

També els volem desitjar
que els acompanyi la sort,
i en tinguin tanta mainada
com fulles de col a l'hort.

Quina lluna fa tan clara...
Quina lluna fa tan clara
i que mai que no la fes
que totes les noies maques
se'n van amb els forasters.

Quina lluna fa tan clara
per anar a collir moscat,
de la parra d'en Segarra
que n'hi ha de coronats.

Ai, mare...
Ai, mare, la meva mare,
quin marit que m'heu donat,
tot el dia a la taverna
i a la nit va ben torrat.

Ai, mares que teniu filles
i no les voleu casar,
fiqueu-les a dintre l'olla,
guardeu-les per confitar.

Les noies de...
Les noies de Rocabruna
totes van a pixar al riu,
i les de Beget es queixen
que l'aigua es torna lleixiu.

Les noies de l'Aleixar
són poques i ballen bé.
Tenen la panxa arrugada
com la panxa del ferrer.
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En aquesta santa casa...
En aquesta santa casa
n'hi ha un llit cobert de flors
per dormir-hi la mestressa
i al costat al seu espòs

En aquesta santa casa
si n'hi ha uns pedrapicats
per a seure-hi les donzelles
i els galants al seu costat

En aquesta santa casa
si n'hi ha un bon caçador:
quan apunta l'escopeta
ja en té la llebre al sarró

En aquesta santa casa
tot el bé del món hi és:
la mestressa n'és bonica
la minyona encara més

Aquí dalt de la muntanya...
Aquí dalt de la muntanya
si n'hi havia un homenet,
fa ballar la seva sogra
sense calces ni barret.

Aquí dalt de la muntanya
el cucut hi ha cantat:
-Quan les cabres duran llana
les dones faran bondat.

Aquí dalt de la muntanya
n’hi refila un ocellàs
que amb el bec canta corrandes
i amb la cua el contrapàs.

Aquí dalt de la muntanya
n'hi ha un vell molt remenut,
n'ha arrencat la correguda,
s'ha fotut a dins d'un buc.

Aquí dalt de la muntanya
no sé què me'n faran fer,
si em faran ratllar el formatge
o picar sal al morter.

Aquí dalt de la muntanya
ballaven uns homenets
que els hi han caigut les calces
i han quedat amb calçotets.

Aquí dalt de la muntanya
tot el bé de Déu hi tinc,
les roses de quatre en quatre
i els clavells de cinc en cinc.

Aquí dalt de la muntanya
si n'hi ha un pi florit
on el rossinyol hi canta
al bell punt de mitjanit.

Aquí dalt de la muntanya
m'hi volien fer casar;
el que em donen no m'agrada
el que vull no em volen dar.

Aquí dalt de la muntanya
hi ha un pi que n'és novell
carregat de pinyes verdes:
que us caiguessin al clatell!

Diners i treball
Per a què voldran més quartos
tots aquells que en tenen tants,
si per a estirar la pota,
no es necessita ni un ral?

Al que crida tots l’escolten
no fan cas del que no crida.
Tots los que treballen callen,
lo món és una mentida.

Per molt que valgue el saber
alguns, poc valor li donen
s’estimen més que a mil savis
a un burro carregat d’onces.

Tot lo dia pujo i baixo
cabassets del terraplé,
una pesseta que’n guanyo
no sé si la cobraré.

Un cante són setze sitges
vuit sitges, un canteret,
una mitja dos quartillos,
un quartillo dos gotets.
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Música i ball
Si la gaita s’embussava
i el tabal se rebentés,
fugiria l’alegria
de la festa del carrer.

La balladora quan balla
sempre mira el ballador
si li penja o no li penja
la punta del mocador.

Qui del meu cantar se’n burla
jo no li vull gens de mal:
xarampió, pigota i ronya
i dotze anys a l’hospital!
Altres
Dos pardals en una espiga
no s'hi poden sostenir,
dos fadrins amb una nina
no s'hi poden avenir.

Aquell jove que ara balla
que no sap bellugar els peus,
té una berruga a la panxa
com el vell campanar d'Eus.

Si l'espiga és prou valenta
els pardals s'hi sostindran;
si la nina és carinyosa
els fadrins s'hi avindran.

Vaig anar a no sé on,
vaig trobar jo no sé qui,
em va dir jo no sé què,
jo no sé què li vaig dir.

A la sèquia de l’arròs
se cria la llengua d’oca,
a la mar se cria el peix,
i al garrofer la garrofa.

Set cabassos, catorze anses,
sis calçons, dotze camals,
dotze culs, vint-i-quatre anques
i cinc pessetes, vint rals.

La mare prompte s’oblida
del temps que va festejar,
lo Rector mai se’n recorda
de quan ell era escolà!

Una rata, un gos i un gat
i un escarabat pelut,
han sortit esgarranyats
d’una rinya que han tingut.

Ma mare m’envia a l’aigua
en un cante foradat,
la posava per la boca
se n’anava pel forat.

Fragments de la lletra d’audicions per treballar
Es cantava i es canta (jotes de l’Ebre)
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, en el disc del mateix nom que la cançó
Per què voldran més quartos
tots aquells que en tenen tants,
si per a estirar la pota
no s’ha d’estalviar ni un ral?

Estes coses del folklore
Alguns les han oblidat,
Perquè ja no els interessa
Que es digue la veritat.

Qui té diners mai té pressa,
Qui té pressa és que té anhel,
Qui té anhel demana el preu,
Qui posa el preu mai té prou.

Al que crida tots l’escolten
no fan cas del que no crida.
Tots los que treballen callen,
lo món és una mentida.

Uns diuen que això es cantava,
altres que si encara es canta.
uns i altres tenen raó,
perquè es cantava i es canta.

Qui busca treball no en troba
I qui ja en té en troba més,
Qui no té amics ho té magre
I al que en té mai li cal res.
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Nyacres epigramàtiques
De Calaix, a Pantone 1505
Embriac de paisatge,
de vent, de mar i de cel,
tragediant el bruel
no he assolit gaire avantatge.
La Muga se'n va a Girona,
el Fluvià va a Roquetes;
el Ter se'n va a Barcelona
i l'Onyar a fer punyetes.
A Empúries el museu;
a Cadaqués, ploraneres,
per àmfores, Cap Norfeu
i per la fruita, Figueres.

Al carrer de Monturiol,
l'inventor del submarí,
jo i en Salvador Dalí,
-tres genis-, hem vist el sol.
Si distingeixen els savis
tres mil plantes labiades,
fadiguem els nostres llavis
besant-nos tres mil vegades.
Els dardells del meu buirac
m'obeeixen amb orgull:
escassejo l'afalac,
tiro dret i ofenc quan vull.

Exemple de poemes per treballar les mètriques musicals i el ritme poètic
Binària

Ternària

GERDOR HIVERNENCA

REVETLLA

Aigua fina, gotellina,
tany de murtra, nova rel.
Cau, pausada, l’aubaïna
que ha pintat un arc-en-cel.
La taronja mandarina
guaita fresca, com un gel.
Cau, pausada, l’aubaïna,
La vedella fa el bruel.
Rosa vera, blat que brina,
Pluja fina, cel fidel.

Lluna, barraca barroca;
palp policíac del vent;
grills, musiqueta que toca;
taxi, pujol de forment.
Passa, nocturna boirina,
àvola fembra del xal,
xal de penombra que fina,
ombra de nit i de mal.
Obre del taxi la porta.
Fica't a dintre llisquent.
Deixa-t'hi caure somorta.
Para el motor del torrent.

Maria Antònia Salvà
(1869-1958)

Guerau de Liost
(1878-1933)
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LES CORRANDES – les nyacres
Unitat didàctica interdisciplinària entre llengua i educació musical
realitzada durant el curs 2008-09

TEMPORALITZACIÓ
FASE I: Introducció - 4 sessions de música
FASE II : Aprofundiment - 2 sessions de música + 10 sessions de llengua
FASE III: Final - La lliga - 3 sessions conjuntes

CALENDARI REALITZAT
Música

Llengua

La lliga

1a setmana d'octubre
2a setmana d'octubre
3a setmana d'octubre
4a setmana d'octubre
1a setmana de novembre
2a setmana de novembre
3a setmana de novembre
4a setmana de novembre
1a setmana de desembre
2a setmana de desembre
3a setmana de desembre
4a setmana de desembre
Vacances de Nadal

1a setmana de gener
2a setmana de gener
3a setmana de gener
4a setmana de gener
1a setmana de febrer
2a setmana de febrer
3a setmana de febrer
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE
1a SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal (6 d'oct. - 19 d'octubre)
ACTIVITATS
z Ensenyar per imitació la melodia de “Les nyacres” amb lletres tradicionals (ex.
“De cançons i de corrandes,...)
z

Fixar-nos en la tornada i treballar l'obstinat rítmic (q ♫) amb començament
anacrúsic.

z

Acompanyar la tornada amb instruments de percussió senzilla tot seguint
l'obstinat treballat anteriorment

z

Començar a treballar amb carilló la melodia de la tornada (frase B)

A CASA
z Aprendre amb el carilló la tornada de les nyacres
MATERIAL NECESSARI
z Fitxa de la melodia per la mestra
z Instruments de percussió senzilla: fusta, metall i membrana
z Carillons
OBSERVACIÓ / AVALUACIÓ:
z Vigilar la variant melòdica que fan alguns nens al començament de la melodia.
És important corregir-ho i fer-ho bé. Ja hi serem a temps a fer variants...
z El treball de l'obstinat amb començament anacrúsic hi ha grups que els costa
més i d'altres no tant. És important posar-nos d'acord. Podem triar què ens
agrada més.
z Vocabulari musical treballat: estrofa-tornada / frase A-frase B / començament
anacrúsic / obstinat rítmic / ritme de sardana / melodia / variació melòdica / nom
d'instruments.

2a SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal (20 d'octubre - 31 d'octubre)
ACTIVITATS
z Repàs: Cantar una corranda fixant-nos molt en l'obstinat rítmic.
z Aprendre la repetició del tercer verset de la melodia amb el carilló
z Repassar la melodia de la frase B amb tots els instruments Orff
z Treball d'una segona veu: fer adonar als nens que fer terceretes a la melodia
queda molt bé. Tots ho fan a la frase B
z Posar acords a la frase B i fer observar als nens que hi ha moments que
determinat acompanyament no hi va bé (treball de tònica i dominant a nivell
sensorial)
z La mestra improvisa corrandes sobre el que està passant a la classe (pot anar
dient el nom dels nens, què fan, quins instruments toquen ...) i ells van fent la
tornada amb els instruments, La repetició del tercer vers la fan ells amb els
instruments i la veu.
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A CASA
z Treballar la tornada harmònicament amb grups de 5 nens (2 carillons, xil., met.
i timbal) i intercalant una estrofa amb la veu
MATERIAL NECESSARI
z Instruments Orff
z Piano, guitarra i altres instruments que portin els nens
z Fitxa amb l'harmonia bàsica per la mestra
OBSERVACIÓ / AVALUACIÓ
z L'obstinat rítmic cal fer-lo molt fluixet per no tapar la veu
z Ens adonem que cal estar molt atents per fer a temps la repetició del tercer
verset
z Ens adonem que cada instrument té una funció dintre un grup instrumental.
Igual que en una cobla o en una orquestra...
z Cal que quedi ben clar quins són els grups i fer horari d'assajos
z Vocabulari musical treballat: fer terceres / segona veu / tònica / dominant /

3a SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal (3 de novembre - 14 de novembre)
ACTIVITATS:
z Per grups, ens fan “un concert” del que han preparat. Entre tots ho avaluem i
proposem millores. Podem convidar una classe perquè ens vingui a veure
z Repartir nyacres de veritat, que experimentin el so i fer l'obstinat rítmic.
z Joc dels pergamins: Reparteixo a cada un d'ells un “pergamí” amb la corranda
sencera i l'han de cantar quan els hi toqui tot seguint l'ordre de la classe. Poden
fer-ho per parelles. Insistir en la dicció del text. Els altres han de cantar la
tornada (vigilar l'obstinat rítmic)
MATERIAL NECESSARI:
z Joc dels pergamins
z Instruments Orff
OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ:
z Remarcar els hàbits d'ordre, escolta, atenció i gust pel que toquem i també
l'hàbit del silenci, les ganes d'emocionar-se i de la comprensió pels que toquen
z Ens adonem que “fer un concert” és més difícil del que sembla, però que alhora
també és fàcil. Requereix un esforç de preparació i assaig però després queda
compensat amb el resultat
z Ens adonem que ens fa vergonya cantar sols, que sovint els gestos corporals
ajuden a entendre la corranda, que els companys a vegades no entenen el que
diem, que cal jugar amb les síl·labes perquè quadri amb la cançó ...

4a SESSIÓ de MÚSICA
Mig grup quinzenal (17 de novembre - 30 de novembre)
ACTIVITATS :
z Lectura de notes de la partitura per pantalla gegant
z Analitzem les frases musicals sobre “paper”
z Analitzem què toca cada instrument
z Ara, tots, treballem la melodia de la frase A
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z
z
z

La melodia la fa un instrument (solo) i la tornada tots (tutti).
Analitzem el text d'una corranda i observem que rima el segon vers amb el 4t
vers
Joc dels pergamins tallats: La mestra reparteix els pergamins “tallats” per la
meitat. Cada alumne té dos trossets, un amb els dos primers versos i l'altre
amb els dos segons. Quan un alumne canta els dos primers versos ha de
contestar el company/a que tingui la meitat corresponent. La tornada tothom

MATERIAL NECESSARI:
z Partitura instrumental
z Pantalla gegant i ordinador
z Instruments Orff
z Joc dels pergamins
OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ:
z Observem que podem llegir la música en sentit horitzontal i també vertical
z Cal estar molt atents a la meitat de la corranda que canta el company per mirar
com acaba i què diu.
z Cal vigilar que la tornada i el tercer verset sempre es cantin

5a SESSIÓ de MÚSICA
Gran grup (3 novembre - 9 novembre)
ACTIVITATS:
z Com que tots ja han treballat la corranda a nivell sensorial i instrumental ara, la
mestra, demana què creuen que és la corranda per ells.
z Repartir fitxes del Tema 3:Les corrandes. Observar la partitura i cantar les
lletres de repertori que hi ha. Cada nen en tria 3 i se les haurà d'aprendre de
memòria
z Fer entre tots una corranda. Explicar com es fa (últim exercici de la fitxa)
z Audició: “Les nyacres epigramàtiques” (De Calaix)
8 Explicar autor de les lletres (Carles Fages de Climent)
8 Explicar el grup (concepte de polifonia) i dels instruments que sentiran
8 Escoltar la cançó
A CASA
z Aprendre 3 corrandes de memòria
z Fer una corranda (últim exercici de la fitxa)
MATERIAL NECESSARI:
z Fitxes Tema 3: Les corrandes
z CD del grup De Calaix

1a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (3 novembre - 9 novembre)
Es preveu que totes les primeres sessions es facin oralment. En tot cas, els darrers
minuts es realitza un exercici individual escrit.
LA RIMA
z Motivació: la mestra comença la sessió cantant unes corrandes (ja mig

88

preparades) explicant què faran aquell dia. Els nens que volen s'hi afegiran
cantant la tornada.
Joc d'encadenament de paraules amb la mateixa rima
La mestra exemplifica com s'han de fer les cadenes (balcó - camió – nació
...)
8 Un nen diu una paraula i entre tots s'ha de fer la cadena com més llarga
millor.
8 Joc de memorització. Quan s'ha acabat una tirallonga de rimes cal recordar
com més paraules millor i escriure-les a la llibreta
z Exercici a la llibreta
8 Qui fa la cadena més llarga? Joc de memorització d'encadenament de
rimes.
z

8

Observació:
1. aprenem que hi ha paraules que van molt bé per rimar (acabades amb -a , amb
-o)
2. aprenem a discriminar auditivament quines rimen i quines no
3. aprenem la rima assonant i la rima consonant

6a SESSIÓ de MÚSICA
Gran grup (10 novembre - 16 novembre)
ACTIVITATS:
z Llegir la fitxa (la part teòrica de les corrandes i de les nyacres) (passar-los-hi el
vídeo del ball)
z Corregir alguna corranda que han fet a casa
z Fer els exercicis proposats
z Audició: escoltar una mostra de diferents tonades catalanes que hi ha per
glosar
A CASA:
z Fer una corranda
MATERIAL NECESSARI:
z Fitxes Tema 3
z CD de tonades per improvisar

2a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (10 novembre - 16 novembre)
CÒMPUT SIL·LÀBIC
z Cantar corrandes tradicionals
z Comptar les síl·labes a partir de lletres tradicionals de corrandes. Cal explicar
que s'ha de comptar fins l'última síl·laba forta.
z Dir una frase qualsevol (avui fa sol) i la transformem amb una frase
heptasíl·laba (ai, avui quin sol que fa). La piquem amb les mans
Observació:
1. Observar que sempre n'hi ha 7 (heptasíl·labs)
2. Discriminar síl·laba forta /síl·laba àtona. (agudes, planes i esdrújules)
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RODOLÍ
z Fer un llistat de paraules que rimin
z Fer un rodolí (heptasíl·lab) a partir de dues paraules que rimen.
z Exercici a la llibreta
8 Fer uns quants rodolins
Observació:
1. La música hi ajuda molt.

3a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (17 de novembre – 23 de novembre)
RODOLÍ
z Llegir rodolins del dia anterior
z Adonar-se que a vegades cal unir paraules (sinalefa) i a vegades separar-les
(elisió)
Observació:
1. Aprenem què vol dir sinalefa i elisió
QUARTETA
z Adonar-se de les diferents estructures de quarteta i les diferents combinacions
de rima.
z Cantar a ritme de corranda diferents fragments de cançons conegudes amb
versos heptasíl·labs i dir la combinació de rima.
Observació:
1. Aprenem que hi ha diferents combinacions de rima (ABBA , ABAB, ABCB ...

4a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (24 de novembre - 30 de novembre)
ELS CAMPS LÈXICS
z Amb el camp lèxic de la classe anem omplint la pissarra amb paraules. Hi
afegim també tots els noms propis dels alumnes i professors.
z A continuació els alumnes individualment troben parelles de paraules que
rimen (nom propi i objecte).
z Amb les parelles fem rodolins o quartetes de versos heptasíl.labs.
z Cada alumne es dirigeix a l’alumne amb qui ha fet la combinació i aquest ha de
provar de contestar-lo o pensar la resposta pel proper dia.
Observació:
Amb l'última activitat aconseguim establir una dialèctica entre ells.

5a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (1 de desembre – 5 de desembre)
POEMA de nadal.
Revisem tot el que hem après (rima, còmput sil·làbic, camp lèxic, rodolí, quarteta)
TOTS PLEGATS:
z Fem un gran camp lèxic amb paraules referides a Nadal.
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Les posem per grups de rima.
Ara construïm frases heptasíl·labes que poden acabar amb les paraules
anteriors amb la combinació que ens convingui.
z Les agrupem de quatre en quatre i ja tenim un poema de nadal!
z Que el podem cantar a ritme de corranda.
z Exercici a la llibreta
8 Ens apuntem a la llibreta diferents produccions de la classe que ens han
agradat per poder fer la nostra pròpia creació
z
z

INDIVIDUAL
z Portar un poema de Nadal escrit. (CONCURS DE POEMES DE L’ESCOLA)

6a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (8 de desembre – 14 de desembre)
POEMA de Nadal
z Llegim en veu alta tots els poemes creats.
z Un cop escoltat cadascun, en fem la crítica analitzant la correcció de la rima, el
ritme i el significat...
z Els posem nota.
INDIVIDUAL
z Portar un poema de Nadal escrit. (CONCURS DE POEMES DE L’ESCOLA)

7a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (15 de desembre – 21 de desembre)
ENS FELICITEM A RITME DE NYACRES!
Com que ja s’acaba el trimestre ens felicitem intentant improvisar tots

8a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (12 de gener – 16 de gener)
Després de les vacances tornem a agafar el fil amb les corrandes. Per començar, en
repassem unes quantes.
SITUACIONS IMPROVISADES
z Els alumnes estan agrupats en parelles i se’ls dona una targeta amb una
situació fictícia (hi ha situacions contràries).
z Tenen un temps breu per pensar una corranda de defensa (suport escrit)
z Comencen el debat.
Les situacions pensades són:
8 Juga el Barça-Madrid: som del Barça, el defensem/ Som del Madrid, el
defensem.
8 M’agrada l’escola, defenso el privilegi d’anar-hi/ no m’agrada l’escola, són millor
les vacances.
8 He agafat la xicota a un company / m’han agafat la xicota
8 Arribo a casa amb tot suspès: Sóm la mare / Som el fill
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8
8
8

M’agrada el futbol/ no m’agrada el futbol
Defenso el diàleg per solucionar problemes / Defenso l’agressió
M’agraden les maquinetes per jugar / Les maquinetes no serveixen per res

9a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (19 de gener – 23 de gener)
IMPROVISEM CORRANDES A PARTIR D'UNES RIMES DONADES
z Els alumnes estan agrupats en parelles i se’ls dóna una parella de paraules
que rimen.
z Tenen un temps breu per improvisar una corranda, on surtin aquestes
paraules(2on i 4rt vers)
z Per adequar-se al ritme de la corranda aquestes dues paraules han de ser
agudes: fuster/paper - Balcó/avió
z Fem la posada en comú

10a SESSIÓ de LLENGUA
Gran grup (26 de gener – 30 de gener)
IMPROVISEM CORRANDES A PARTIR D'UNES SITUACIONS FICTÍCIES
z Els alumnes es posen en parelles o grups de tres.
z Es reparteixen les situacions que han pensat ells, es dona temps per pensar la
corranda i es posa en comú.
z Algunes de les situacions són: M’agrada TV3 i la defenso/ No m’agrada TV3, la
critico.
z Aquesta activitat es fa sense suport escrit

COMENÇA LA LLIGA: QUARTS DE FINAL
(2 de febrer – 6 de febrer)
FORMACIÓ DELS GRUPS.
z Prèviament ja havíem dit als alumnes que s’agrupessin de tres en tres
(lliurement) i que pensessin un nom pel seu grup.
z En grup; realitzen un cartell amb el nom del grup i es fa una fotografia.
LA LLIGA
z Es realitzen diverses activitats d’avaluació inicial per fer la selecció:
8 Fer una corranda de presentació
8 Fer una corranda a partir d’una rima
8 Fer una corranda de comiat
z En acabar es demana a tots els grups que votin. Es trien els 3 millors
OBSERVACIÓ:
1. Aquesta activitat té lloc a la classe.
2. Voten els alumnes (amb la supervisió de la mestra)
3. Es fa tot oralment però al ser una activitat de grup es deixa una petita estoneta
per pensar-ho i posar-ho en comú.
4. Canten la corranda tot el grup
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LA LLIGA: SEMIFINALS
(9 de febrer – 13 de febrer)
Les semifinals s'organitzen al teatre de l'escola. A dalt de l'escenari hi ha els equips
participants i l'orquestra. El públic es troba a la platea.
Les proves que es realitzen són:
1. Corranda de presentació del grup
2. Corranda de repertori
3. Corranda a partir d’una rima
4. Improvisar.
z Cada grup és el rei Carnestoltes i han d'improvisar un discurs
z Els de 5èA volen anar de colònies al Delta de l'Ebre i els de 5èB a esquiar. Han
de defensar l'opció donada
5. Corranda de comiat
Observació:
1. Organitzem les semifinals al teatre.
2. Les classes de sisè competeixen entre elles i l'endemà les de cinquè
3. S’escull dos o tres grup per classe que seran els que passaran a la final.
4. Fan l'avaluació els mestres de català i algun tutor
5. Al final es fa un torn d’improvisació amb el públic
6. Hi ha una petita orquestra formada per nens voluntaris que toquen la tornada
de les nyacres (es va fer amb Do Major i va quedar massa greu)

LA LLIGA: LA GRAN FINAL !
(16 de febrer al 20 de febrer)
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Ens trobem al teatre de l'escola tot el Cicle Superior (unes 130 persones)
Competeixen 7 grups que es troben situats dalt de l'escenari
Es forma una orquestra amb alumnes voluntaris (toquem amb Re Major)
Presenten la lliga les tutores de llengua (presentació, desenvolupament de
l'acte, ...)
Avaluen l'activitat la mestra de música i un professor de la UAB. També es
compta amb la presència d'una professora de la UDG
L'acte és enregistrat per un equip de la UAB
L'encarregat de dinamitzar la lliga (dir les proves, cantar en moments de
dubtes dels alumnes, ...) és un glosador professional: en Brillant
Al final es fa un torn d’improvisació amb el públic
Les proves realitzades van ser:
1.Corrandes de presentació ( Dues)
2.Corranda de repertori
3.Corranda a partir de dues paraules que rimaven
4.Corrandes improvisades:
8 Un grup defensa el carnaval i l’altre fa de quaresma
8 Explicar com es soluciona una roda rebentada de la bicicleta quan
es va d'excursió el dijous gras
8 Cada grup felicita l'orquestra
8 Es valora l’activitat d’aprendre a fer corrandes.
8 Es valora l' escola i es defensa davant altres escoles
5.Corranda de comiat
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[CONTRAPORTADA]
Catalunya, com d’altres països, té un ric cançoner tradicional format per diversos
gèneres que han viscut alts i baixos al llarg de la seva història, molt sovint a cavall de
les dificultats o facilitats sociopolítiques de la llengua catalana. Dins d’aquest ampli
repertori, existeix un interessant corpus de tonades que s’han utilitzat –i algunes es
continuen utilitzant– com a vehicle per a la improvisació de versos: corrandes,
garrotins, jotes, cançons de pandero, nyacres, etc. És el que genèricament
denominem cançó improvisada o glosa.
En aquest llibre, mestres de llengua i de música proposem introduir-la a l’escola
primària com a recurs per a la millora de la llengua oral, la convivència escolar,
l’aprenentatge musical i, en últim terme, l’educació com a persones i com a
ciutadans.
El llibre que teniu a les mans, no vol ser una publicació erudita o un simple al·legat en
favor de la cançó improvisada com a instrument educatiu, sinó que pretén aportar uns
materials que siguin pràctics i que permetin donar suport a les escoles i als mestres
que es decideixin a experimentar-ho. Un esforç que –n’estem convençuts– pot donar
molts fruits.
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