Dossier didàctic

PRESENTACIÓ
Aquest concert ens proposa un recull de cançons populars catalanes que tenen com a centre de interès el mercat: quant veneu
els ous, la masovera, una dona llarga i prima, etc.
La veu s’acompanya de l’acordió, el violí i les percussions i també hi ha temes on ﬁgura el piano i la tuba.
La música es barreja amb les arts plàsEques. De vegades pintura o també estampació,coloració amb spray, dibuix, etc. D´aquesta
manera els dos llenguatges es reforcen, es complementen i enriqueixen un espectacle que vol arribar a les nenes i als nens de
manera simpàEca, diverEda i interessant.
El dossier us ajudarà a treballar la sessió amb profunditat.

Fitxa ar2s4ca:
Maria Vidal: pintura, retallables, estampació, mòbils i dibuix.
Edu Acedo: violí i piano.
Toni Cuesta: tuba, acordió, percussions i veu.

Idea original i guió: La Botzina
Direcció escènica: la Botzina
Selecció musical i arranjaments: Toni Cuesta i Edu Acedo.
Vestuari: La Botzina.
Escenograﬁa i atrezzo: Taller Castells de Cardedeu i Maria Vidal.
Muntatge de vídeo i fotograﬁa: Arian Botey.

Guió de l´espectacle
A escena, un mercat tancat a primera hora. Es desperta el dia i comença el moviment. La Maria dels queviures obre la
paradeta i els músics comencen el concert ajudant a col·locar les fruites i verdures.
La cançó de la masovera, una dona llarga i prima i la història de la ploma de perdiu.
Després marxem al forn i enfornarem uns llonguets després de deixar reposar la massa de pa. Els croissants, pans de quilo i
coques barrejades amb magdalenes i la cançó del pa amb tomàquet.
Per seguir marxem a la botiga de la roba on vestirem a la Margarideta amb l´ajuda de´n Pere que li duu les coses del mercat.
Us explicarem el conte de la Marieta que feia cistells, la petita de Cal cistellaire i per acabar el passeig per les paradetes
tornarem a la parada de queviures per col·locar la carn, la llet i els ous. Llavors serà l´hora de tancar el mercat i esperem que
la visita us hagi anat de bon grat.

Objec4us didàc4cs
Fer escoltar música en directe als nens i nenes.
Presentar una instrumentació interessant i que vagi d´acord amb la música popular que es proposa.
Treballar com a centre d´interès el mercat. Les paradetes i el fet de comprar i vendre.
Mostrar diferents disciplines dins de les arts plàsEques: dibuix, pintura, estampació, impressió...
Vetllar per la parEcipació acEva de les nenes i nens.
Procurar que els oients s´ho passin bé escoltant i veient un espectacle d´aquestes caracterísEques.

Suggeriments per a l´aproﬁtament didàc4c
Es pot treballar el tema del mercat abans de venir al concert. La gent, les parades, els productes...
Podeu aprendre una cançó de cantarem: cançó del pa amb tomàquet. ( SpoEfy/ tramvia blanc/ pa amb tomàquet). També
cantarem la cançó de la masovera i la de Quant veneu els ous ( versió crestomaEa Maideu)
Podeu treballar la diferent instrumentació que més endavant us detallarem.
Pel que fa les arts plàsEques, podeu treballar la tècnica d´estampació com fem amb els cistells o la dels motllos com a la boEga
de queviures.

Repertori del concert
Mercadeig
La Masovera
Una dona llarga i prima
la ploma de perdiu
Pa amb tomàquet
Margarideta lleva´t de maE
Marieta cistellera
Quant veneu els ous?

informació sobre els instruments

El violí
Prové de la Fidula, el Rabel i la Lira de braccio (braç). La evolució d’ aquests
instruments es manifesta al segle XVI al nord d’Itàlia en el violí popular que al cap de pocs
anys ens consolidà com a instrument de la música culta, primer en el barroc i més tard en la
orquestra simfònica. Durant el segle XVII a Itàlia Antonio Stradivari va ﬁxar les dimensions
que té actualment el violí. Es l’ instrument principal de l’ orquestra simfònica i ni podem
trobar ﬁns a 30.
Construït de banús, avet o arç i recobert amb varies capes de pintura que acaben de
moldejar la seva sonoritat. La caixa fa uns 35,5 cm i es l’ encarregada d’ ampliﬁcar el so. Dins
de la caixa hi ha una peça de fusta anomenada anima que uneix la tapa amb la resta de l’
instrument que transmet les vibracions.
Normalment es toca amb un arquet però sovint també amb els dits, creant així el so de
“pizzicato”. Es un instrument molt versàEl, capaç de fer moltes notes i molt agudes.

el piano elèctric.
És un instrument musical elèctric de teclat.
Els pianos elèctrics produeixen els sons mecànicament i els sons es converteixen en senyals electròniques mitjançant pasElles
(pickups). A diferència del sinteEtzador, el piano elèctric no és un instrument electrònic, sinó electromecànic. Els primers pianos
elèctrics es van inventar a ﬁnals dels anys
vint, un dels primers va ser el piano elèctric
d e C o l N e o - B e c h ste i n , d e l 1 9 2 9 .
Possiblement, el primer model sense
cordes va ser el «Vivi-Tone Clavier» de
Lloyd Loar.

L’acordió
L’acordió va ser patentat el 6 de maig de 1829 per Cyrill Demian, realment sorgia com el resultat d’una recerca de un
instrument amb potencia sonora i amb facilitat de fraseig.
Realment, el sistema de llengüetes que uElitza el acordió ja es coneixia en el món
asiàEc des de fa 5.000 anys. L’aire el produeix una manxa, arriba a les llengüetes i
aquestes sonen al prémer un sistema de tecles idènEc al de un piano. Amb l’altre mà, a
més de manxar, l’instrument
incorpora un sistema de botons amb acords
preconﬁgurats, tot això el converteix en un instrument que fàcilment pot fer-se una
melodia i un acompanyament.
Actualment trobem diferents Epus d’acordions: el Diatònic, que té botons a les dues
bandes de la manxa i que el so produït quan es manxa en un senEt es diferent de quan
es fa en el contrari, al igual que la harmònica i també esta limitat a algunes tonalitats
concretes . L’acordió CromàEc, igual funcionament que aquest úlEm, però amb totes les
notes de l’escala musical i tonalitats i l’acordió
piano, amb un teclat de piano en lloc de
botons és el més comú.

Bombo i Xarles.
Son els dos instruments provinents de la bateria que es fan sonar a través dels peus,
amb un pedal per cada instrument.
El bombo és el tambor més greu de la bateria, i amb un pedal amb una massa tèxEl
al ﬁnal percudeix a la membrana i fa un so molt greu.

El Xarles Consisteix en dos plats metàl·lics muntats sobre un suport també metàl·lic, amb un mecanisme de pedal
ideat perquè els plats puguin ajuntar-se o separar-se en qualsevol moment a una distància predeterminada. Es
toca percuEn amb baquetes, però en aquest cas, només l’escoltareu percudit a través del pedal amb el peu, ja que
el músic toca altres instruments amb les mans.

La Tuba.
La Tuba és l’instrument més greu dels de la família de vent-metall. De grans dimensions produeix el so els
llavis del músic vibrant dins d’una embocadura o broquet i fa les diferents notes amb un sistema de pistons o
vàlvules combinat amb diferents pressions d’aire i dels llavis.
Els seus orígens es remunten a ﬁnals de l’edat mitjana, amb un instrument
que es deia serpentó , com el seu nom indica, en forma de serp i també de grans
dimensions, però uElitzava un sistema de claus per fer les diferents aﬁnacions o notes.
Més endavant, a principis del segle XIX a Irlanda , Joshep Halliday va inventar
L’Ophicleide un instrument ja molt semblant a la tuba actual, però amb claus per fer les
diferents notes en lloc de pistons o vàlvules.
Finalment a 1835 un director de banda Prussià Wilhelm Wieprecht i un constructor
d’instruments alemany, Johann Gouried Moritz varen inventar i patentar la tuba.
hi ha diferents Epus de tuba, les contrabaixes, que poden estar en to de C (do) o Bb (si
bemoll) i les Tubes baixes, en G ( sol) o F (fa). La tuba del nostre concert, es una tuba
contrabaix en C (do)

La veu.
En aquest concert, la veu serà el principal instrument, ja que les cançons populars amb
lletra la veu és l’únic instrument capaç de fer música i fonemes.

Bibliograﬁa
Llibre de cançons. CrestomaEa de cançons tradicionals catalanes. Joaquim Maideu.
Costumari català. Amades.
Atlas de los instrumentos musicales. Autors varis. Ed. Alianza Atlas.

Discograﬁa
BaEbull. Tramvia blanc.
Sac de danses 3. Orquestrina galana.
Cançons de tothom. Ara va de bo.
Ralet ralet. Mirna Vilasís. Samfaina de colors.
Cançons de la nostra Mediterrània. Maria del Mar Bonet.

Fitxa tècnica
Escenari de 8X5
pressa de corrent
Il·luminació General
Sonorització que dependrà de la sala.

