Maria
Vidal

Dossier didàctic

©2011-La botzina

Presentació

Aquí teniu un concert per a quartet de corda especialment pensat per a nens i
nenes de 2 a 7 anys.
Hem amanit les cordes amb pintures de molts colors per explicar una història que
va d´insectes, ocells, amor i sobretot, molta música. I tot, especialment dissenyat
per l´ocasió. La música ha estat escrita pels músics del quartet Brossa, les
il.lustracions i els dibuixos són fets per la Maria Vidal i la història és una adaptació
d´un conte del Sr. Eric carle i feta per la gent de la Botzina.
El resultat és un concert per a quartet de corda de 50 minuts de durada que
combina la música, la il.lustració i la narració.
Els reclams d´ocells, les granotes de percussió, la cuca de llum i el picasoques
acaben de donar els moments màgics per tal que el conte sigui ple de sorpreses,
fantasia i interès.
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Intèrprets:
Quartet Brossa:
Aleix Puig i Pere Bartolomé, violins.
Imma Lluch, viola.
Quico Pugès, violoncel.
Maria Vidal, il.lustracions.
Toni Cuesta, narració i trompeta.

Música: Quartet Brossa.
Història i guió: Toni Cuesta a partir del conte d´Eric Carle “ el grill silenciòs”
Disseny del conte amb il.lustracions: Maria Vidal.
Direcció escènica: Iban Beltran.
Escenografia: Taller Castells de Cardedeu.
Atrezzo: Taller Castells de Cardedeu i Toni Cuesta Blanqué.
Vestuari: La Botzina i Quartet Brossa.
Producció: Quartet Brossa, Maria Vidal i La Botzina.
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Guió de l´espectacle
Es tracta d´un conte musicat dividit en dues parts. A la primera us oferirem la
música i farem unes il.lustracions que us donaran unes quantes pistes al respecte de
la història i a la segona us acabarem de donar detalls de la trama gràcies a la
narració, la música i el desenllaç de les il.lustracions.
Hi havia una vegada un grill…
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Objectius didàctics
✓Fer gaudir d´un concert per a quartet de corda.
✓Combinar la música amb una altra disciplina artística com la il.lustració per tal de
crear un espectacle interessant, màgic i engrescador.
✓Oferir l´il.lustració com a disciplina artística capaç d´explicar històries.
✓Vetllar per l´escolta activa dels espectadors.
✓Procurar que el públic s´ho passi bé durant el concert.

Suggeriments per a l´aprofitament didàctic
✓Podeu haver escoltat la formació de quartet de corda i parlat dels diferents
instruments.
✓El conte tracta de les diferents famílies d´instruments i podeu treballar-les a partir
dels personatges del conte. Corda fregada/ grill percussió/picasoques
vent/
escarabat
✓També es poden realitzar moltes activitats de suport al concert des de l´àrea
d’expressió plàstica i dibuix. Dibuixar alguna escena, treballar el món del còmic,…
✓Comentar l´espectacle després d´haver-lo vist. Què ha agradat més, si s´ha
entés, etc.
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La il·lustració
Les il·lustracions que es realitzen en directe durant l'espectacle “Cordes
grillades” sobre el llibre gegant ens expliquen una part de la història
complementària a la que ens explica la música i a la que ens expliquen les
paraules.
En la primera part de l'espectacle, en la qual no hi ha narració, les
il·lustracions ens dónen informació sobre el lloc on es desenvolupa l'acció: un prat,
un bassal; i sobre el moment: si és de dia o de nit, estiu o hivern; i es suggereixen
alguns personatges, i se'n deixen de pintar alguns altres per tal que apareixin a
l'espectacle en forma corpòria com la cuca de llum, les granotes... o amb les
ombres, com el pica-soques.
En la segona part els personatges queden més dibuixats o bé evolucionen,
creixen...
Un cop acabada una escena girem pàgina, ja que la gràcia no està en la
imatge acabada sinó en el procés de fer-la, i en el fet de pintar-la tot escoltant la
música i la narració. Són imatges en moviment en alguns moments: l'ou que es
trenca i en va sortint el grill, les ales que creixen, les antenes que s'entrecreuen...
Són il·lustracions fetes amb témpera líquida de set colors que s'apliquen
directament sense mescles amb rodet, esponges i brotxes sobre un suport de paper
kraft.
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La instrumentació.
El quartet de corda
Un quartet de corda és un conjunt instrumental de quatre instruments de
corda, normalment dos violins, una viola i un violoncel
Encara que qualsevol combinació de quatre instruments de corda pot ser
qualificada de quartet de corda, en la pràctica el terme es refereix a un conjunt
consistent en dos violins (el "primer" violí, que habitualment es fa càrrec de la línia
melòdica en les notes més altes del seu registre, i el "segon" violí, que es fa càrrec
de l'harmonia en notes més baixes), una viola i un violoncel. Quan un compositor
compon música per a una combinació diferent de quatre instruments de corda; per
exemple tres violins i un contrabaix, o violí, viola, violoncel i guitarra; indicarà
específicament la instrumentació. El quartet de corda estàndard està considerat
com una de les més importants formes de la música de cambra, i la majoria dels
grans compositors, de de les darreries del Segle XVIII fins als nostres dies, han
compost quartets de cor

Brossa quartet de corda
Alguns altres conjunts instrumentals de cambra poden ser considerats com
variacions del quartet de corda, com per exemple el quintet amb piano, que és un
quartet de corda més un piano; el quintet de corda, que és un quartet de corda
amb una viola, violoncel o contrabaix addicional; eltrio de corda, amb un violí,
una viola i un violoncel; i el quartet amb piano que és un quartet de corda amb un
violí substituït per un piano.
(font: wikipèdia)
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Història del Quartet de corda
La forma va començar a utilitzar-se en la segona meitat del Segle XVIII. Les
primeres obres de Franz Joseph Haydn per a quartet de corda tenien cinc
moviments i s'assemblaven als divertimentos (un títol que van portar en algunes
edicions) o a les serenates. Però els quartets de l'Opus 9, composts entre 1769 i
1770, ja mostren l'estructura moderna que esdevindria estàndard tant per a Haydn
com per als compositors següents: quatre moviments; un moviment ràpid, un
moviment lent, un minuet i trio, i un moviment final ràpid. Atès que el seu exemple
va ajudar a codificar una forma musical que tenia els seus orígens en la suite
barroca, Haydn és sovint considerat el pare del quartet de corda. Ocasionalment
Haydn va interpretar els seus quartes de corda en cerimònies de caràcter social
amb un conjunt improvisat de músics del que també va formar part Mozart.
Des del temps de Haydn, el quartet de corda ha esdevingut una forma
musical cada vegada més prestigiosa, i ha estat considerada com la prova de foc
de l'habilitat artística d'un compositor. Això es deu en part a que la paleta tímbrica
és més restringida que en cas de l'orquestra, forçant al compositor a treballar en
l'essència musical abans que el color tonal, així com en la tendència
contrapuntística inherent en l'ús de quatre instruments de la mateixa família.
Les composicions per a quartet de corda van florir en el classicisme musical,
i tant Mozart com Beethoven van escriure cèlebres sèries de quartets, considerats
a la mateixa altura dels de Haydn. En el Segle XIX va haver-hi un - molt lleu descens de l'atractiu del quartet, veient-se el curiós fenomen de molts compositors
cèlebres que només van compondre un quartet; potser per fer palès que podien
enfrontar-se al repte. Amb l'inici de l'era musical moderna, el quartet va tornar a
aconseguir una gran popularitat entre els compositors.
(font: wikipèdia)

Manuscrit original d’un quartet de corda d’en W. A. Mozart
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La trompeta
És un instrument de la família vent metall, amb
embocadura curvilínia de perfil parabòlic,( en forma de
copa). El seu tub, d’aproximadament un metre de
llargada, està doblegat dues vegades.
La història de la trompeta es remunta als orígens de
la humanitat. Es van trobar trompetes a la tomba del faraó
egipci Tutankamon ( va regnar de 1358 a 1353a.C.). En
l’escultura romana es pot observar que les trompetes
apareixen a totes les processons. Dels quaranta-dos
instrumentistes adscrits a la cort d’Enric VIII, catorze eren
trompetistes.
Als primers anys del s. XVII i amb el naixement de
l’orquestra, s’utilitzaven trompetes naturals de diferents
afinacions.
No fou fins a principis del s. XIX que dos alemanys,
Blühmel i Stölzel, van aplicar a la trompeta el veritable sistema de pistons que ha estat i és objecte de continues
modificacions per buscar una major perfecció de
l’instrument.
De timbre clar i brillant és un dels instruments més
difícils de fer sonar, ja que el so, la vibració, la produeixen
els llavis dels músics, el que determina unes condicions
físiques per poder tocar-la.
El músic que toca una trompeta pot aconseguir un
cert nombre de notes emprant els pistons. Cada pistó té
forats que poden desviar l’aire que vibra cap a una secció
lateral dels tubs. Això allarga la columna d’aire que vibra
dins l’instrument i fa la nota més greu.

Diferents xiulets
reclams de caça

Guiro de fusta en forma de
granota , originari de Thailandia
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BROSSA QUARTET DE CORDA
Es forma el gener del 2004 en el si de la formació Orquestra de Cambra Terrassa
48 amb la vocació de conrear repertori allunyat dels escenaris habituals de la
música clàssica i de cercar afinitats amb tota mena d’estils musicals. De Joan Brossa
n’extreuen, a més del nom, la voluntat d’imaginació i l’ideal d’unitat del fenomen
artístic. Per sobre de construir fronteres entre etiquetes musicals, el quartet pretén
trobar espais comuns i diàleg entre músiques de tots els estils (música clàssica,
contemporània, electrònica, folk, pop, d’autor, etc...). Les seves propostes sovint es
recolzen també amb col·laboracions d’artistes diversos provinents d’altres
disciplines com el teatre, dansa, literatura, escultura, poesia o imatge.
Des de la seva formació, BQC ha realitzat concerts arreu del país presentant els
seu particular repertori, les seves accions musicals o col·laborant amb altres artistes
d’àmbits ben diversos (Bandaèria de Xavier Maristany, Elies Barberà, Gregori
Ferrer, Lluís Solà, Albert Mestres, Marlevar, Roger Mas, David Carabén, Sílvia
Pérez, Astrud, Standstill, entre d’altres). Ha participat en festivals com el Festival
Internacional de Música de Torroella de Montgrí, el Festival Internacional de la
Portaferrada, la Fira d’Arrel Tradicional de Manresa, el Festival Grec de Barcelona,
Primavera Club, Festival del Mil·leni, Festival de l’Anche de Hyerès, d’Arles
(França) i Cuneo (Itàlia), , entre molts d’altres. Ha enregistrat per ràdio, cinema i
com a col·laboració de projectes discogràfics de tota mena. “Músiques de
l’Holocaust” (Temps Record, 2008), concert que ha visitat multitud d’escenaris per
tot l’estat, és el seu primer enregistrament discogràfic.
Durant el 2009 ha estrenat repertori per quartet de corda de Josep Maria Mestres
Quadreny, Tomàs Peire i Sergi Sirvent, escrit a partir de l’any 2000 i ha participat,
conjuntament amb Enric Montefusco en la creació, interpretació de la banda
sonora i estrena al Teatro Arriaga de Bilbao de l’espectacle de dansa
contemporània “Pobres Béstias” de la Intrusa Danza. (enregistrament discogràfic
previst pel 2010). També ha protagonitzat experiències singulars en el camp del
cinema musicant una selecció de curtmetratges de Segundo de Chomón i en el
camp del teatre, en
temporada estable a l’Espai Brossa (dsembre 2009)
presentant 4 accions musicals de J.M. Mestres Quadreny i Joan Brossa, sota el
nom de “Tocatina”.
Els components de BQC (Aleix Puig, Pere Bartolomé, Imma Lluch i Quico Pugès)
provenen tots ells d’una àmplia formació clàssica i contemporània. Han format part
de formacions cambrístiques guardonades amb diferents premis i han estat
membres d’orquestres com la JONC, la JONDE i d’altres professionals. Actualment
dediquen la seva activitat acadèmica i professional a diferents grups de cambra i
Conservatoris de Catalunya, a més de la ja esmentada Orquestra de Cambra
Terrassa 48, amb qui realitzen com a protagonistes destacats concerts arreu de
l’estat.
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RIDER	
  -	
  “Cordes	
  grillades”	
  -	
  
ESPECTACLE:	
  “Cordes	
  grillades”
COMPANYIA:	
  Brossa	
  quartet	
  i	
  la	
  botzina	
  
Components	
  companyia:	
  6	
  persones
GESTIÓ
Toni	
  Cuesta
toni@labotzina.com
mòb:607112348
CONTACTE	
  TÈCNIC
Jaume	
  Badrenas
jaume@labotzina.com
mòb:	
  656970886
TEMPS	
  DE	
  MUNTATGE
la	
  companyia	
  necessita	
  una	
  hora	
  per	
  montar	
  la	
  seva	
  escenografia.
CAMERINOS
-	
  2	
  per	
  6	
  persones
-	
  tovalloles
ESCENARI
-	
  mínim	
  8x	
  5m
-	
  4	
  cadires	
  sense	
  braços
IL.LUMINACIÓ
-Llum	
  general,	
  frontal	
  millor	
  que	
  contres.	
  La	
  companyia	
  no	
  porta	
  técnic	
  de	
  
llums.
SONORITZACIÓ
veu	
  que	
  porta	
  i	
  munta	
  la	
  companyia.	
  (conexió	
  cannon).
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