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Editorial
Quan prop de 500 centres educatius catalans han decidit 
lliurement de sumar-se al programa Escola Nova 21, quan 
centenars de docents han fet el gest d’assistir a les jornades 
organitzades pels promotors del programa, és obligat de 
preguntar-nos què hi pot haver darrere d’aquest fenomen 
més enllà del seu indiscutible èxit mediàtic.

Per començar hi veiem una necessitat profunda de re-
coneixement per part de molts mestres i molts centres 
abnegats i entregats que, calladament, dia rere dia, curs 
rere curs, s’esforcen a crear un clima de benestar i cul-
turalment enriquidor, a estimular al màxim les capacitats 
i les habilitats de tots i cadascun dels seus alumnes, a 
corregir amb els mitjans disponibles les desigualtats i els 
dèficits amb què molts d’aquests infants i joves accedeixen 
al sistema educatiu, per tal que tots assoleixin les com-
petències considerades bàsiques i imprescindibles. Un 
reconeixement per part de les administracions públiques 
que, en general, ni arriba ni es nota, i més necessari que 
mai en aquests temps de retallades injustificables, de 
pressions artificioses, de solitud i abandonament, malgrat 
les xarxes informals i virtuals d’intercanvi i col·laboració.

Hi veiem també una demanda urgent, gairebé desesperada, 
de formació permanent, una aposta decidida pel desenvo-
lupament professional quan, des de tots els fronts, arriba 
el missatge que ens trobem en un autèntic canvi d’època 
que ha posat en crisi totes les institucions filles de la 
il·lustració que viuen temps desconcertants i incerts. És 
absolutament incomprensible que el Departament d’En-
senyament hagi deixat pràcticament a zero, des de fa ja 
alguns anys, la partida destinada a la formació permanent 
i l’hagi lliurat gairebé en exclusiva en mans de moviments 
de renovació pedagògica, de sindicats, d’empreses amb 
i sense ànim de lucre o a la bona voluntat dels docents 
mateix. És realment inexplicable quan tothom valora el seu 
caràcter estratègic per millorar tant els processos com els 
resultats, i resulta fins i tot curiós que s’hagin esmerçat 



RECONEIXEMENT, FORMACIÓ,
MERCANTILITZACIÓ, PRIVATITZACIÓ

tants esforços en la formació inicial dels 
futurs mestres (paradoxalment només en 
la dels mestres de Primària però no en la 
del professorat de Secundària, com si en 
aquest tram no hi haguessin problemes), 
quan l’accés de nou professorat al sistema 
aquests darrers anys ha estat insignificant 
i els que realment donen la mesura de la 
seva qualitat són els que ja són a dins... Una 
mostra de desídia, d’incapacitat, d’insol-
vència... del Departament d’Ensenyament? 

Hi veiem, en tercer lloc, un pas més cap a 
la mercantilització de l’educació. Quan es 
posa tant èmfasi en la diferenciació dels 
centres, a remarcar que en l’oferta educa-
tiva hi ha unes escoles avançades i, doncs, 
en correspondència, unes altres escoles 
antiquades o endarrerides; quan s’estimula 
que es tingui cura de la marca, de la imatge 
dels centres, es fan passos, volent o sense 
voler, cap a la competència entre ells per 
tal de captar els millors alumnes i evitar 
els que previsiblement presentaran més 
dificultats. Perquè aquesta diferenciació de 
l’oferta s’ha de posar al costat de la lliure 
elecció dels usuaris o consumidors, unes 
famílies que hauran de basar la seva tria 
en la visibilitat i la capacitat de seducció 
d’aquestes marques. Tot plegat, una dinà-
mica que ja sabem que va en detriment de 
la inclusió educativa, de la cohesió social i 
de les funcions socials dels centres.

Finalment, sembla evident que assistim a 
un desdibuixament de les responsabilitats 
públiques en l’educació bàsica, buit que 
és omplert per iniciatives privades. Quan 

el Departament d’Ensenyament renuncia 
a ocupar-se de la formació permanent del 
professorat, quan deixa en mans privades 
la política educativa per millorar l’ense-
nyament a Catalunya, quan els diagnòstics 
sobre la  situació de l’educació a casa 
nostra es deixen reiteradament en mans 
privades, quan, segons dades oficials, la 
inversió en educació per part del govern 
català és de les més baixes d’Espanya i 
d’Europa i això obliga que la inversió de les 
famílies sigui de les més elevades, d’això 
se’n diu senzillament fer passos cap a una 
creixent privatització de l’educació.

És una bona notícia que tants centres 
manifestin de manera tan clara que tenen 
ganes de formar-se, de tenir visibilitat i 
reconeixement, de millorar la seva pràctica; 
és positiu que els mitjans de comunicació 
s’ocupin amb tant d’interès de les moltes 
coses interessants que es fan en els centres 
educatius catalans. Però aquest fenomen 
posa al descobert també els desistiments, 
les renúncies i els errors d’un Departament 
d’Ensenyament i d’un govern que no sembla 
tenir l’educació entre les seves prioritats.

3
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Monogràfic
Contribucions a l'educació lingüística i literària

El Rhythm And Poetry (RAP) neix, durant la dècada del 1970, com un es-
pai d’expressió lírica dins la cultura del hip-hop, que dóna veu al malestar 
dels joves afroamericans del barri del Bronx, a Nova York, que se sentien 
abandonats en una societat ofegada per l’atur i la marginació social. Aquest 
posicionament crític envers el món, la dignitat humana i el que no és just 
segueix essent la substància de les lletres de rap contemporànies, moltes de 
les quals són una declaració de principis que busquen el compromís social 
a través de la queixa i la reflexió crítica. En paràmetres musicals es tracta 
d’un estil recitat que consisteix a “parlar” històries i reflexions inserint-les 
en una base rítmica o instrumental. En paràmetres comunicatius, la compo-
sició d’un rap és un exercici expressiu complex i sofisticat, tant en el nivell 
lingüístic i textual com en el líric, amb forts vincles amb el discurs poètic.

El rap ha tingut una presència escassa i anecdòtica a les aules de l’entorn 
educatiu a Catalunya. Per què? Probablement pel seu esperit contestatari en 
contra de l’establishment sociopolític i ideològic, i perquè fomenta l’enginy 
transgressiu d’experimentació amb la llengua “estàndard” que típicament 
s’ensenya a l’escola. Darrere un rap sempre hi ha un exercici de reflexió 
crítica que repta el pensament establert i les convencions del gènere i la 
forma poètica. En canvi a d’altres països com els Estats Units o Alemanya 
hi ha una llarga tradició pedagògica que experimenta amb la cultura hip- 
hop com a espai cultural d’aprenentatge dins del que s’anomena “la peda-
gogia del hip-hop” (Hill 2009). En el context català (i també a Espanya), 
ha estat recentment que la recerca educativa ha començat a estudiar les 
possibilitats pedagògiques del rap des del punt de vista de l’aprenentatge 
lingüístic (Aliagas, Fernández i Llonch 2016; Morgade, Poveda i Verdesoto 
2016; Garrido i Moore, en premsa).

Aquest monogràfic presenta les bases històriques, musicals i discursives de la 
música rap en català i n’explora les potencialitats a l’aula amb nens i joves. 
En concret, s’examina la connexió entre el rap i la competència lingüística, 
escrita i oral, en diversos contextos d’aprenentatge formals (assignatures 
com la d’anglès i música) i informals (cursos d’estiu, tallers extraescolars). El 
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monogràfic recull i dóna visibilitat a experiències que s’estan 
desenvolupant a Catalunya els darrers cinc anys. 

El conjunt dels articles ofereix al mestre i al professorat una 
entrada, contextualitzada i reflexiva, a l’ús pedagògic del 
rap. Els primers dos articles contextualitzen el món del rap 
en paràmetres musicals i sociolingüístics. El primer, signat 
per la periodista musical de la revista Enderrock Elisenda 
Soriguera, titulat “Sobre la curta història del rap en català”, 
descriu els orígens socioculturals de la música rap, alhora que 
la situa en la complexa cultura del hip-hop. També ens parla 
de l’emergència del rap en català i com ha evolucionat cap a 
la fusió amb altres músiques. Al segon article, “Hip-hop latino 
a Barcelona: cap a una reivindicació de les varietats llatinoa-
mericanes en un context urbà”, el sociolingüista Víctor Corona 
ens presenta dades d’una investigació etnogràfica sobre les 
trajectòries sociolingüístiques i acadèmiques de joves rapers 
llatinoamericans afincats a Barcelona que durant els darrers 
anys han començat a incloure paraules i expressions en català 
a les seves lletres, un fenomen que reflecteix la hibridesa 
social i lingüística d’una societat globalitzada.

El tercer article, “El hip-hop va salvar-me la vida i em va portar 
a la universitat”, és una entrevista a El Meswy (nom artístic) 
/ José Magro, que comparteix la seva història amb el món del 
rap des de posicions i rols diferents: com a artista de rap, 
com a educador de tallers de rap per a joves, com a lingüista 
que investiga la llengua del rap i també com a professor uni-
versitari que aprofita lletres de rap com a material didàctic 
per treballar l’anàlisi crítica dels seus alumnes al voltant de 
temes com el racisme i les desigualtats socials i de gènere.

Els quatre articles següents presenten anàlisis d’experiències 
didàctiques concretes implementades recentment a Catalunya, 
tant en aules d’educació formal com en tallers d’estiu. En conjunt,  

5
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els articles mostren espais d’aprenentatge/ensenyament diferents: l’aula 
de música de Primària (Medina), l’aula de música de Secundària (Aliagas 
i Fernàndez; Altide), el taller al marge de la institució escolar en centres 
comunitaris (El Meswy) i escoles d’estiu (Moore i Garrido).

La investigadora Núria Medina, a “El rap en anglès a Primària, un treball 
interdisciplinari”, analitza un projecte d’aula articulat col·laborativament 
entre les assignatures d’anglès i música que pren la dimensió musical del rap 
per potenciar elements concrets de la competència comunicativa d’alumnes 
de Primària, com el ritme, la rima i l’adquisició de vocabulari. La investi-
gadora Cristina Aliagas i la professora de Música Júlia Fernàndez, a “El rap 
com a pont per a l’escriptura poètica”, analitzen un taller de rimes impartit 
a l’institut Lluís de Peguera (Manresa) per l’artista de rap Pau Llonch per 
veure’n els efectes en l’escriptura poètica d’alumnes de Secundària. D’entre 
els efectes més positius destaquen la relació entre el rap i la deselitització 
de l’escriptura a l’aula, que es planteja com un procés híbrid entre l’oralitat 
i l’escriptura que afavoreix la capacitat expressiva. A continuació, Óscar 
Altide, professor de música de l’Institut Quatre Cantons de Barcelona, a 
“Diem no a la violència masclista a través del rap: anàlisi d’una experiència 
educativa a Secundària”, comparteix una experiència educativa en la qual 
la creació de raps serveix per aprendre música i per reflexionar críticament 
sobre temes d’ètica. Finalment, en l’article “El rap en la didàctica del plu-
rilingüisme”, les investigadores Emilee Moore i M. Rosa Garrido presenten 
una altra experiència centrada en l’ús del rap com a recurs per a la reflexió 
sobre el plurilingüisme entre els joves en una societat globalitzada.

Daniel Cassany tanca el monogràfic mostrant les aportacions que l’ús escolar 
del rap fa a l’educació lingüística i literària. El seu article “El rap entra a 
l’aula: implicacions per a l’educació lingüística i literària” ens ofereix una 
magnífica síntesi del potencial pedagògic del rap i com pot emprar-se per 
reforçar l’aprenentatge lingüístic, l’escriptura i la competència poètica dels 
nostres alumnes.

El monogràfic analitza la intersecció entre el rap i l’educació lingüística des 
de tres mirades complementàries: a) la musical i sociolingüística, b) la de 

Monogràfic



l’artista del rap i c) la de l’investigador en educació lingüística. 
En aquest sentit, el monogràfic compta amb la participació 
de professionals del món del rap (dos artistes i una periodista 
musical), investigadors en educació i sociolingüística, i també 
amb dos professors de Secundària. D’altra banda, els articles 
basats en experiències didàctiques també inclouen les veus 
de nens i adolescents. La diversitat de mirades i veus dóna un 
aire holístic i més complet al conjunt del monogràfic que, a 
més, aspira a donar visibilitat a un fenomen educatiu emergent 
a Catalunya: la integració “amb sentit” del rap a les aules.

Cristina aliagas
Coordinadora del monogràfic

Per saber-ne més

AliAgAs, Cristina; Fernández, Júlia; llonch, Pau (2016). 
“Rapping in Catalan in Class and the Empowerment 
of the Learner”. Language, Culture and Curriculum, 
29(1), 73-92.

gArrido, M. R.; Moore, E. (en premsa). “‘We can speak we 
do it our wa’. Linguistic ideologies in Catalan adoles-
cents’ language biography raps”. Linguistics and Edu-
cation, 0(0).

hill, M. L. (2009). Beats, rhymes, and classroom life: Hip 
hop pedagogy and the politics of identity. Nova York: 
Teachers College Press. 

MorgAde, M.; Poveda, D.; Verdesoto, A. (2016). “El barrio 
entra en la escuela a ritmo de hip-hop”. Eufonía, 68.

EL RAP ENTRA A L'AULAEL RAP ENTRA A L'AULA
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Amb una voluntat introductòria, aquest article caracteritza el rap des del punt de vista 
musical i en descriu, breument, els orígens. També fa un recorregut per la curta història 
del rap en català i com s’ha reformulat en altres propostes musicals. 

Sobre la curta història del rap en català

ELISENDA SORIGUERA

Periodista musical, revista Enderrock

El rap dins la cultura hip-hop

El Rhythm And Poetry (RAP) és un estil 
musical basat en la creació de rimes que es 
va originar al barri del Bronx, a Nova York, 
durant els inicis de la dècada del 1970. 
Rapejar consisteix a “parlar” cançons al 
so d’un beat (el batec de la cançó), amb 
o sense acompanyament. La música rap 
s’origina durant els anys 1970 als carrers 
del Bronx, a Nova York, i evoluciona des 
d’un moviment revolucionari local a un 
fenomen internacional. Avui dia, la música 
rap és molt popular entre els joves i, a més, 
tenim música rap en pràcticament totes 
les llengües d’Europa, inclosa la catalana.

El rap ha evolucionat dins la cultura del hip-
hop, que és un fenomen de masses cons-
tituït per disc jockeys (DJs/turntablists), 
emcees (MC, el cantant), breakdancers 
(b-boys i b-girls), i escriptors del grafit o 
grafitti (els artistes de l’aerosol). Els rols an-
teriors corresponen als actors protagonistes 
de les quatre grans àrees de pràctica que, 
interconnectades, vertebren la complexa 
cultura del hip-hop (vegeu el diagrama 1, 
extret i traduït de Newman 2005): 

• El primer pilar de la cultura hip-hop és 
l’art del grafit, que consisteix a crear 
missatges escrits o pintades en superfí-
cies urbanes diverses. Els grafits solen 
vehicular missatges de protesta política 



i social, o motivacions més artístiques, 
narratives o d’afirmació personal. Els 
autors del grafits s’anomenen “escrip-
tors” i són els “artistes de l’esprai”.  

• El segon pilar de la cultura hip-hop 
és l’art del turntablism, que és l’art 
de crear música inèdita a partir de la 
manipulació de sons dels discos de 
vinil. Aquest art es coneix com “l’art 
de girar les meses” o “els discos”, i 
això ho fan els DJ, que són els “disc-
jockey” o els “pinchadiscos”.  

• El tercer pilar és el b-boying, que és 
l’art de ballar el breakdance, una dansa 
urbana que consisteix a ballar al ritme 
dels beats o breaks dels DJ, tot creant 
coreografies que combinen quatre fa-
ses: el ball de peu, el ball a terra uti-
litzant totes les parts del cos (colzes, 
mans, genolls, peus), els powermoves, 
que són moviments acrobàtics, i final-
ment els freezes, que són postures fixes 
que congelen el moviment del cos.  

• El rap és el quart pilar que integra la 
cultura del hip-hop i és l’art de “parlar” 
lletres rimades, amb una base rítmica 
de fons que s’anomena “instrumen-
tal”. Aquest gènere musical té diversos 
subgèneres: el rap escrit, que és el que 
es compon per tal de ser enregistrat 
en àlbums per a una gran audiència, 
i el rap improvisat o d’estil lliure. El 
darrer inclou dos subgèneres: les ba-
talles, que són combats verbals entre 
dos MC, i els ciphers, que són trobades 
entre rapers que rapegen en rotllana, de 
manera que cada MC té el seu moment 
de protagonisme. 

En concret, la música rap és un art que 
articula tres components: el “contingut” 
(generalment associat a missatges de crítica 
social), el flow (el ritme i la rima) i “l’entre-
ga” o performance (la posada en escena). 
L’entrega es realitza alhora amb el beat (el 
batec de la música) i aquest és l’aspecte 
que distingeix el rap de la declamació 
poètica. La música rap utilitza tècniques i 

tecnologies mass media i molts dels seus 
continguts provenen tant de la cultura de 
masses com de l’alta cultura, de manera 
que es tracta d’un “discurs polifònic”. 

Des dels seus orígens, l’essència de la cul-
tura hip-hop s’ha construït al voltant de tres 
elements: la rítmica, la ballabilitat i també 
l’esperit crític, perquè el hip-hop s’associa 
a la cultura underground i, per tant, repre-
senta posicionaments antisistema i la veu 
de queixa que es queixa des dels marges de 
la societat. El rap va emergir, per tant, com 
una pràctica per donar suport a la protesta 
social. Les lletres de les cançons del rap es 
creen amb narratives personals i socials i 
tenen un caràcter contestatari: són l’altaveu 
dels discursos contra l’statu quo. El focus 
en la lluita ha generat diversos subgèneres 
com el rap underground (fora del circuit 
comercial), el hardcore rap (caracterizat 
per la confrontació), el gangsta rap (fo-
calitzat en narratives de vida al carrer), el 
freestyling rap (música improvisada), el 
rap de la consciència (discussions sobre 
aspectes socials i conflictes) i el rap polític 
(repta l’status quo socioeconòmic). 

Rapejar en català

La història del rap en català és molt curta, 
especialment si la comparem amb el des-

Diagrama 1. Mapa de la cultura hip-hop. 

Mapa de la cultura hip-hop
(extret i traduït de Newman 2005)

LA CULTURA 
HIP-HOP

L’art del grafit
(escriptura)

Tumtablism
(Djing)

Break dancing
(B-boying)

Rap

EscritEstil lluire
(Freestylin´)

CiphersBatalles
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envolupament dels mercats de música rap 
en altres idiomes d’Europa com el castellà, 
el francès o l’alemany, que en la dècada 
dels 1990 ja estava consolidat.

L’octubre del 2009, la revista Enderrock 
(número 168) publicava un editorial 
reivindicant un bon moment en l’escena 
hip-hopera catalana, que emmarcava un 
número especial dedicat al rap en català. 
Engegava així:

Fins fa pocs anys, el rap era un gènere mu-
sical on la llengua catalana semblava tenir 
l’accés restringit. Els Països Catalans han es-
tat pedrera de grans formacions de hip-hop, 
des dels primers versos rimats per 7 Notas 7 
Colores o Geronación, fins a formacions com 
Sólo Los Solo, Arianna Puello o Falsalarma, 
que han esdevingut puntals de l’escena del 
rap a l’Estat espanyol. Hem hagut d’esperar 
fins ben entrada la primera dècada del segle 
xxi que hem començat a escoltar propostes 
de hip-hop en català amb consistència i ac-
titud. Tot i que pot semblar prematur parlar 
d’escena, a hores d’ara ja podem constatar 
que hi ha bandes amb molt bon nivell.

La capçalera musical aprofitava l’avinen-
tesa per radiografiar el moment que vivia 
aquesta escena: coincidia amb la publi-
cació del segon disc d’At Versaris titulat 

A cada passa (Propaganda Pel Fet!), el 
primer treball del guanyador del concurs 
de maquetes Sona 9 2008, El Nota, titulat 
Anem a fer-ho fàcil (Propaganda pel Fet!), 
que significava també que, per primer cop 
en vuit anys, un raper guanyava aquest 
concurs per a bandes emergents. 

Però la llista d’artistes que sonaven aquell 
2009 era encara més llarga: Gato-el-Qiman, 
In*Digna, Rapsodes, Vazili, Komando No-
guera, Rapapolvo, Latecnika, Nano, Shian… 
Tots plegats conformaven un bon moment, 
un bon gruix de bandes emergents que 
escollien el rap en català com a llenguatge 
d’expressió musical.

Era la primera vegada que l’escena cata-
lana gaudia d’una potent colla de MC que 
rapejaven i rimaven amb actitud i talent, 
que facturaven produccions des d’estudis 
casolans, gent que penjava les seves de-
mos al Myspace… i també que molta gent 
començava a escoltar-los, descarregar-se 
les seves cançons i veure’ls en directe. 
Semblava que públic i músic trobaven 
punts comuns.

Tot això era el 2009, i des d’aleshores 
fins ara han passat coses. Algunes de les 
bandes mencionades han deixat d’existir, 
d’altres s’han reformulat i d’altres seguei-



xen vigents. El que és important, però, és 
que el rap continua present als escenaris. 

Del País Valencià neixen dues propostes 
musicals interessants. La primera és el col-
lectiu musical Zoo, que ha tingut una gran 
acollida entre el públic des que l’any 2014 
van emprendre la seva trajectòria musical. 
Les seves bases musicals són el rap, el hip-
hop, el rock i l’ska, però també la mescla 
de ritmes electrònics. Una música que 
han plasmat al seu disc Tempestes vénen 
del sud (Propaganda pel Fet!, 2014). A la 
llista també hi podríem afegir propostes 
com la d’Atupa, un quartet valencià de 
rap i hip-hop que han publicat Quasi res 
porta el diari (autoeditat, 2016). I també 
aquest darrer any hem vist com en la darrera 
edició del concurs de bandes emergents 
Sona 9, s’hi han inscrit dues propostes de 
hip-hop, en Nel·lo C, de Sabadell, o Ese i 
Surko aka Fluor Hapless, de Lleida. Potser 
no hi ha hagut una gran proliferació de 
bandes amb publicació de discos, però sí 
que hi ha hagut una forta presència del 
rap en català en l’àmbit digital, i damunt 
dels escenaris.

El hip-hop entre el pop i el rock

Aquest 2016 s’ha presentat La Pols i l’era, 
un projecte encapçalat pel músic Pau Gui-

llamet (Guillamino) i el periodista Oriol de 
Balanzó. Amb la missió de desconstruir el 
pop català, aquesta parella va encapçalar 
un disc i un espectacle (que només es va 
poder veure en dues ocasions, el 18 de 
maig a l’Auditori de Barcelona, i dins del 
festival Canet Rock, el 2 de juliol, al Ma-
resme). La seva voluntat era la de rebuscar 
cançons ie-ié de la dècada dels seixanta 

que havien quedat oblidades dins d’un 
calaix, extreure’n l’essència (en forma de 
beat, de riff o de vers), i, jugant amb tot 
plegat, reconstruir un nou repertori, modern 
i de present. 

A l’hora de plasmar aquestes cançons van 
voler convidar molts músics. Per una banda, 
van reivindicar amb la seva presència els 
mestres de l’època (com Francesc Burrull, 
Núria Feliu o Lita Torelló), però també van 
voler mesclar-los amb artistes de darrera 
generació. Des de Joan Colomo fins a Martí 
Sales (Els Surfing Sirles), passant per Núria 
Graham, Joan Pons (El Petit de Cal Eril) o 
l’MC de Súria El Gordo del Puru.  

“EL RAP ÉS L’ART DE ‘PARLAR’ 

LLETRES RIMADES, AMB UNA BASE 

RÍTMICA DE FONS”
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La incorporació enmig d’aquests noms més 
propers a l’escena pop, folk o rock d’un 
personatge de l’escena hip-hopera com 
El Gordo del Puru, amb total naturalitat, 
mostra la normalització d’una música, 
anivellant-la a d’altres que potser apleguen 
més públic.

La força del trap

En una línia diferent, el 2016 ha servit 
per treure a la llum propostes com la de 
Bad Gyal, un fenomen viral d’una noia de 
Vilassar de Mar que amb només 19 anys 
suma milers de visites als seus vídeos de 
Youtube.

Aquesta artista fa trap, un gènere nascut a 
finals del segle xx als Estats Units, proper 
al hip-hop pel que fa al tempo i estructures 
de les cançons. Amb l’ajuda d’un ordina-
dor, es gesta tot. En el cas de Bad Gyal, a 
partir d’un beat instrumental i un cop té 
la lletra, es grava l’autotune (un programa 
d’ordinador), un processador d’àudio que 
canvia la veu i el so dels instruments. Així 
gesta cançons i videoclips com “Pai” o 
“Indapanden”, amb milers de visualitza-
cions a l’estat espanyol i Amèrica del Sud.

Bad Gyal comparteix l’escena del trap amb 
propostes com P.A.W.N Gang,, amb qui com-
parteixen música i amistat. I s’ha convertit 

en un fenomen digital gràcies a la bona 
rebuda que ha tingut pel públic més jove, 
molt més proper a aquests estils musicals.

Mestissatge raper

El rap també és present en algunes de 
les cançons dels grups més populars del 
moment, que tot i que no són estrictament 
bandes de hip-hop, l’incorporen com un 
element important en el seu particular 
mestissatge musical. 

Els Aspencat en són un bon exemple: la 
banda valenciana fusiona la força del rock 
amb les rimes del rap, i són una de les 
bandes que més concerts han fet aquest 
2016. I també des del País Valencià, el 
col·lectiu musical Zoo ha tingut una gran 
acollida entre el públic des que l’any 2014 
van emprendre la seva trajectòria musical, 
i que a més del rap, el hip-hop, el rock i 
l’ska també mescla ritmes electrònics.

Cantant en castellà, quelcom similar pas-
sa amb un altre fenomen, La Raíz, Premi 
Enderrock 2016 per vot popular a la millor 
artista en llengua no catalana, que fan hip-
hop en castellà i estan tenint molt bona 
rebuda no només als Països Catalans, sinó 
arreu de l’estat espanyol. Abans de publicar 
el seu nou disc —titulat Entre poetas y 
presos (Propaganda pel Fet)—, ja s’havien 
esgotat les entrades per als seus concerts 
de presentació a Barcelona i Madrid.

Sembla que els darrers anys s’ha reafirmat 
que el públic més jove segueix sent el més 
proper al rap i el hip-hop, tot i que aquesta 
manera de fer i entendre la música s’estén 
en d’altres bandes d’estils diferents que uti-
litzen aquest recurs musical per a cançons 
concretes que incorporen en el seu repertori 
habitual. Una manera d’expressar-se que 
només els ofereix el hip-hop, i que fa que 
la seva presència es mantingui ben present 
als escenaris catalans.



A partir d’un corpus de sis entrevistes gravades en àudio i dos concerts gravats en vídeo, 
a més de 17 videoclips seleccionats, aquest article mostra alguns temes, com la discrimi-
nació o el respecte a la mare, que són producte de les trajectòries migratòries d’aquests 
joves latinos en els quals l’escola, directament o indirectament, té protagonisme

Hip-hop latino a Barcelona: cap                                        
a una reivindicació de les varietats  
llatinoamericanes en un context urbà

VÍCTOR CORONA

Investigador postdoctorat ASLAN-CNRS, ICAR, 
École Normale Superiure de Lyon

Introducció

Quan l’any 2012 vaig acabar la tesi, un es-
tudi etnogràfic sobre el que significava “ser 
latino” en el context juvenil de Barcelona, 
hi van quedar molts aspectes incomplets. 
O als quals m’hagués agradat dedicar 
una mica més de temps. Sens dubte un 
d’aquests és el tema del hip-hop en els 
processos de construcció identitària dels 
joves latinos a Barcelona. Aquest va ser 
un tema que vaig abordar en la meva tesi, 
però sobre el qual no vaig poder incorporar 
material com, per exemple, la música que 
aquests joves escoltaven i començaven a 
produir. El rap era central en les seves 
vides: sobretot escoltaven reggaeton latino 
però també d’altres gèneres. Els nois que 
van participar al meu estudi em deien noms 
de cantants, locals o d’altres països, que 
seguien amb regularitat. Així va ser com 
els vaig començar a escoltar i a seguir als 
seus canals de publicació, principalment 
Youtube i Facebook. Entre els anys 2014 
i 2016 vaig seguir sobretot joves d’origen 
llatinoamericà que vivien i feien hip-hop 
a Barcelona, com RxndeAkozta, Piel Roja, 
Achinado Elemental i d’altres. 

Antecedents

Entre 2005 i 2009 vaig dur a terme un 
treball etnogràfic amb nois d’origen llatino-
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americà a Barcelona que havien abandonat 
o que estaven a punt de deixar els estudis. 
A través de l’observació participant en 
diversos espais d’interacció social, com 
l’escola, parcs i discoteques, vaig reunir 
un corpus de dades basat en entrevistes 
i grups de discussió en els quals aquests 
joves reflexionen sobre el paper de les 
llengües i les varietats lingüístiques del 
castellà en la construcció de la identitat 
latina a Barcelona. (Corona et al. 2012; 
Corona 2015).

Tot i ser parlants nadius del castellà, la 
institució escolar qüestionava la legitimitat 
de les seves varietats, en posicionar-les 
com a “menys correctes” que la varietat 
peninsular. Aquesta jerarquització de les 
varietats lingüístiques provocava que molts 
nois latinos es resistissin a adoptar la varie-
tat promoguda per l’escola i potenciessin 
els trets “més latinos” de la seva parla. 
Em refereixo a una varietat seseante, que 
aspira consonants com la s i que lateritza 
la r al final de síl·laba o de paraula. Aquests 
trets no són compartits per totes les varie-
tats parlades a Amèrica Llatina, però en 
les dades que vaig recollir a la meva tesi 
s’observava que, en la pràctica, els joves 
llatins pronunciaven la c i la z castellanes 
com una s independentment de “la seva 
varietat”.

L’emergència d’aquesta varietat o estilitza-
ció emergia quan els participants expres-
saven el seu sentiment de pertinença a “lo 
latino”, fos com a identitat o estil, i sobretot 
quan descrivien conflictes, generalment 
amb la institució escolar o amb la societat 
d’acollida. És important dir que aquesta 
“varietat llatina” es construïa prenent pa-
raules i trets del castellà d’Amèrica Llatina, 
de l’espanyol peninsular de Barcelona i 
també del català. De fet, sense l’efecte de 
l’accent i la musicalitat d’aquesta forma de 
parlar es podria percebre com una forma 
conversacional/lingüística bàsicament 
peninsular.

L’emergència d’aquesta forma de parla 
pot ser una conseqüència natural de la 
socialització dels joves. En els grups de 
discussió, els participants argumentaven 
que compartien una història comuna, 
no només d’immigració, sinó també una 
història llatinoamericana, concretament 
la Conquesta, que els situava en oposició 
a Espanya. 

Recollint dades sobre rap

La metodologia que vaig seguir va ser 
bastant diferent a la que havia fet servir en 
la meva tesi, fonamentada en l’etnografia 
i en l’observació participant. En aquesta 
ocasió, vaig contactar amb certs joves del 
meu primer estudi i vaig tenir-hi algunes 
converses sobre la música que escoltaven. 
Em van donar el nom d’alguns artistes 
locals i jo els vaig seguir per Youtube, 
Facebook i altres canals digitals. En total, 
vaig recollir un corpus de sis entrevistes 
gravades en àudio i dos concerts gravats en 
vídeo, a més de 17 videoclips que he anat 
seleccionant i extraient-ne fragments per 
crear una base de dades. El que m’interessa 
en aquest article és mostrar alguns temes, 
com la discriminació o el respecte a la 
mare, que són producte de les trajectòries 
migratòries d’aquests joves, en els quals 
l’escola, directament o indirectament, té 
protagonisme. Per fer-ho, mostraré tres 
fragments breus de cançons produïdes per 

“EL RAP ÉS UN GÈNERE 

INTRÍNSECAMENT ARRELAT ALS 

CARRERS I AL CONTEXT PROPER 

DELS PARTICIPANTS. ÉS PER 

AIXÒ QUE, SI SEGUIM EL RAP 

DE BARCELONA, PODEM FER UN 

RECORREGUT PELS BARRIS EN QUÈ 

VIUEN ELS JOVES”



tres joves artistes d’origen llatinoamericà 
que fan rap a Barcelona. 

Com és el rap latino de Barcelona

Què fa diferent el rap latino de Barcelona 
del de Madrid, per exemple? Una cosa molt 
elemental i potser evident. El rap és un 
gènere intrínsecament arrelat als carrers i al 
context proper dels participants. És per això 
que, si seguim el rap de Barcelona, podem 
fer un recorregut pels barris en què viuen 
els joves i la seva forma de socialitzar-se. 
Així doncs, els barris del Carmel, el Raval, 
el Paral·lel, Canyelles, l’Hospitalet (que no 
és un barri de Barcelona, però com si ho 
fos) són context i/o continguts centrals en 
les cançons. La presència del català és un 
altre dels elements que he trobat sovint. 
Amb això no pretenc dir que els nois facin 
cançons en aquest idioma, però sí que hi 
insereixen paraules i frases, com “què dius” 
o “t’estimo”. Quant als gèneres, podem 
trobar des del reggaeton més comercial, 
electromambo, electrosalsa o Dembow 
fins al rap underground més tradicional, 
caracteritzat pel compromís social.

Els participants

Per portar a terme aquesta recerca he 
contactat sis rapers, no necessàriament 
latinos. De fet, ells m’han ensenyat que 
en l’esfera musical la gent no es diferencia 
tant per qüestió ètnica, sinó per tendències 
musicals. En aquest estudi han participat 
tant artistes com Machete Groy, inscrit 
en el gènere comercial, com artistes tan 
importants com Rxn de Akozta, una icona 
del rap underground d’Amèrica Llatina. 
Malgrat això, per a aquest article he triat 
tres participants menys populars, però no 
menys importants: Achinado Elemental, 
Darip Caicedo i Piel Roja. 

Els tres tenen en comú que van ser esco-
laritzats a Catalunya una part important 
de les seves vides. Achinado va arribar de 
Guayaquil per fer l’últim any de Secundària 

i va entrar a Batxillerat, però va abandonar 
els estudis al cap de poc temps. Ara tre-
balla d’ajudant de cuiner, professió que va 
aprendre en un curs de formació PQPI. Piel 
Roja va arribar des de Bogotà i tampoc va 
acabar els estudis. Ell fa un rap cada cop 
més professional, encara que de moment 
ha de treballar com a tallador de pernil al 
mercat de la Boqueria. Darip Caicedo va 
arribar de molt petit a Barcelona des de 
Pereira, Colòmbia. Va acabar el Batxillerat 
i volia fer estudis de FP en imatge i so, 
però de moment treballa en una fruiteria 
a Barcelona.

Les trajectòries migratòries, l’escola,  
les llengües i el rap a Barcelona

La tematització de la Conquesta d’Amèrica 
era una constant del discurs d’aquests joves 
que empraven per exemplificar certes di-
nàmiques de discriminació que trobaven a 
l’escola o al barri. Una d’aquestes era, sens 
dubte, la jerarquització de les varietats del 
castellà. Argumentaven que els espanyols 
jutjaven les seves varietats com a menys 
correctes, en ser originaris d’excolònies. 
Aquests tipus de temes eren recurrents en 
les nostres converses, però també en les 
seves lletres, tal com es mostra a l’extracte 
següent. 
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Extracte 1

colonización europea en continente ame- 
                                                     ricano
exportación de esclavos
imperio español en territorio ecuatoriano
revolución liberal grito de independencia
de la corona española
amaneció independiente
un nueve de octubre de 1820
populosa Santiago de Guayaquil…
no te equivoques no escribo autógrafos 
porque dibujo en el papel viví dos párrafos               
                              de este cholo mestizo
nieto de ancestros blancos indios chinos 
egipcios griegos negros hijo de culturas y  
                     culturas de habla hispánica
nacido y criado en la perla del pacífico de  
                                            Sudamérica
primogénito de migrantes ecuatorianos 
madre graduada en química padre físico  
                                             matemático
crecido en España Cataluña Hospi de  
                                                 Llobregat
Esplugues Cornellà Barna multicultural

Forever de ella. Achinado Elemental and 
Big Torres (Ecuador-Barcelona, 2015).
<https://www.youtube.com/watch?v 
=FXnkgAp7MiY>.

Pierre Bourdieu (1977), un dels sociòlegs 
més importants del segle xx, argumentava 
que malgrat que socialment totes les 
llengües tenen el mateix valor, la societat 
les valora segons els seus parlants. So-
vint, a l’escola em vaig trobar una relació 

propera entre la forma en què s’avaluava 
la manera de parlar dels llatinoamericans i 
la Conquesta d’Amèrica. En certa manera, 
se sobreentenia que la varietat peninsular 
era millor que les altres per una qüestió 
d’autoritat colonial. Els emigrants llatino-
americans eren vistos, fins i tot pel mateix 
professorat, com a persones precàries eco-
nòmicament, però també lingüísticament, i, 
de retruc, intel·lectualment. Per això trobo 
que aquest tema d’Achinado és una forma 
de resposta davant d’aquests discursos que 
circulen/operen no només a l’escola, sinó 
també a la societat en general.

La diàspora llatinoamericana a Espanya va 
ser, primordialment, femenina (Pedone, 
2008). Moltes dones de països com Co-
lòmbia, Equador, República Dominicana o 
Bolívia van emigrar-hi com a dones de la 
neteja o assistents de gent gran. Aquestes 
dones tenien fills i moltes van haver de 
separar-se’n durant molt de temps. Els seus 
fills i filles van venir després i van entrar 
a l’escola aquí. El tema de les mares, de 
la separació, també apareixia molt sovint. 
Per això, vull comentar-lo a través dels dos 
extractes següents.

Extracte 2

esta canción es para la persona más im- 
                                 portante en mi vida 
para mi mama que yo la quiero mucho  
                                                       y dice



hoy le quiero dar las gracias por todos sus  
                                                 esfuerzos
porque no es suficiente sólo con decir te  
                                                      quiero
gracias por su sacrificio por tener tanta  
                                                   paciencia
hoy gracias le da su hijo por cuidarlo con  
                                               frecuencia
me porto mal pero es que actúo sin cons- 
                                                    ciencia
mamá te pido perdón por los dolores de  
                                                    cabeza
gracias a su iniciativa no falta un plato  
                                              en la mesa
gracias a que nos motiva hoy la family  
                                                  progresa
es amable admirable y a la vez la mejor  
                                                        madre
buena gente y muy fuerte con un corazón  
                                                    gigante
mis respetos por sacar seis hijos adelante
es activa y luchadora hay miles de adjetivos  
                                                  positivos
que definen su persona
imagínate si es fuerte y a la vez trabajadora
que ella sola emigró de Colombia a Bar- 
                                                       celona
con fuerza y valentía trabajando cada día
ella consiguió un hogar y reagrupar a la  
                                                    familia
para mí es una alegría por eso en esta vida
a quien yo más admiro es a la madre mía
se merece el universo se merece hasta  
                                                        la luna
sé que madre sólo hay una pero como ella  
                                      ninguna ninguna

Tu hijo te admira, Darip Caicedo (2011).
<https://www.youtube.com/watch?v 
=t007bGy29o8> (a partir del minut 2.45).

Extracte 3

cruzar el continente pa encontrarme con  
                                                mi madre
empezar de cero sin conocer a nadie  
problemas en la clase por mi acento por  
                                                  mi carne
esperar a que acabe esta angustia incon- 
                                                    trolable
que suene la campana corriendo para ir  
                                               a pelearme 
y aunque tuviera miedo nunca quise ser  
                                                   cobarde
la vida se hace dura cuando está ausente  
                                                  tu padre
tener que echar palante sin que nadie te  
                                         eche un cable
ya con los dieciséis yo deje el instituto
dedicándome al chanchullo y a pequeños  
                                                     hurtos
con una idea clara ganas de comerme al  
                                                     mundo

Mi niñez. Piel Roja (Colombia-Barcelona, 
2015).
<https://www.youtube.com/watch?v 
=JLP7vVeQbjw>.

El primer extracte és un homenatge a l’es-
forç d’aquestes dones que van fer un gran 
sacrifici per poder trobar una millor situació 
per a les seves famílies. Darip Caicedo fa 
una cançó que resumeix, en gran mesura, 
la història personal d’aquests joves. Piel 
Roja, tot i tocant el mateix tema de la 
mare, ja ens permet de veure els conflictes 

“MALGRAT QUE SOCIALMENT TOTES 

LES LLENGÜES TENEN EL MATEIX 

VALOR, LA SOCIETAT LES VALORA 

SEGONS ELS SEUS PARLANTS”
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que va trobar a l’escola. Parla de la seva 
pell, del seu accent i de l’absència del seu 
pare com un element inicial de l’abando-
nament escolar. Temes, malauradament, 
no presents només en els temes del rap 
d’aquests joves, sinó en una gran majoria 
d’estudiants d’aquest origen que van venir 
a Espanya i que no han aconseguit acabar 
els estudis mínims obligatoris.

Què hi podem fer des de l’escola?

La intenció del meu article no és, com tro-
bareu en altres articles d’aquest monogrà-
fic, fer servir el rap com a material didàctic. 
El meu objectiu busca un apropament a la 
música i als gustos que els alumnes tenen 
i com hi troben respostes a preguntes 
sobre les seves identitats. Personalment, 
com a sociolingüista, he trobat fascinant 
la gran diversitat de paraules, accents i 
creativitat lingüística que els joves que fan 
rap despleguen pel fet de parlar de la seva 
quotidianitat. També m’ha impressionat la 
forma en què fan servir recursos informà-
tics per produir els videoclips de les seves 
cançons. M’ha impactat que, malgrat que 
sovint es pensa en el rap, sobretot el que fan 
els llatinoamericans, categoritzant-lo com 
a música supèrflua i masclista, en realitat 
també s’hi tracten temes tan forts com els 
de la relació colonial, la discriminació i la 
injustícia social.

Això és el que trobem en el rap i jo em 
pregunto: com s’ensenya el tema de les 
varietats lingüístiques a l’escola, amb aules 
diverses? Com s’ensenya la història de la 
Conquesta d’Amèrica? Però encara més, 
em pregunto: com estem formant els futurs 
professors davant d’aquesta diversitat?
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Entrevista a El Meswy/José Magro,
un artista de rap amb vocació educativa 
“El hip-hop va salvar-me la vida i em va portar a la universitat”

CRISTINA ALIAGAS
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

El Meswy és un artista de hip-hop amb 
vocació educativa i de recerca. El 1999 
deixa el barri d’Alcorcón de Madrid, on ha-
via fundat El Club de los Poetas Violentos, 
i s’instal·la a Brooklyn, a Nova York, on es 
relaciona amb altres artistes, i consolida 
el seu renom dins el rap llatí. Ha publicat 
dotze àlbums, set en solitari (el primer titu-
lat Tesis Doctoral), i ha estat l’únic artista 
espanyol que ha actuat al llegendari teatre 
Apollo de Harlem. A Nova York, s’embarca 
en projectes socioculturals basats en el rap: 
crea el Festival Internacional de Hip-Hop 
en Español, munta l’empresa Broncoestilo 
(http://www.broncoestilo.com), una marca 
de roba urbana que representa el rap llatí, 
i també organitza accions educatives ba-
sades en la producció de rap per a grups 
de nens i joves del Bronx.

Després de llicenciar-se en psicologia 
social, es forma com a investigador en 
lingüística al New York City (CUNY). Ac-
tualment és professor a la Universitat de 
Maryland, on aprofita les lletres de rap 
com a material pedagògic per mobilitzar 
l’aprenentatge lingüístic i la lectura crítica 
dels seus alumnes. Amb la tesi doctoral 
Llengua i racisme, inscrita en l’àmbit de 
la sociolingüística, ha mostrat com varie-
tats lingüístiques de l’espanyol com ara 
el dominicà, que estan estigmatitzades 
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en l’entorn acadèmic dels Estats Units, 
adquireixen prestigi social en el context 
informal del hip-hop en espanyol. 

Escolteu la cançó “Aquellos maravillo-
sos años” (https://www.youtube.com/
watch?v=0Z4Y6c9DC90) per conèixer més 
a fons la seva història i concepció del rap, 
narrada en clau de conte i confessió d’un 
pare al seu fill. 

La trajectòria com a artista de rap

Comencem per la teva història com a artista 
de rap. Què et porta al món del rap?

Vaig començar ballant break l’any 1985 
(era bastant mediocre), i de seguida em 
vaig endinsar en la disciplina del graffiti 
en la qual sí que em vaig destacar en 
un dels barris més competitius a escala 
mundial, Alcorcón. El grup The Jungle 
Kings em va fer creure que era possible 
translocalizar/glocalizar el rap al nostre 
entorn de manera creïble i original. Al final 
dels vuitanta, el desplegament d’estils 
que arribava principalment de Nova York 
i Los Angeles va ser aclaparador. Jo vaig 
tractar de desenvolupar un estil diferent 
dels que s’estaven fent a Espanya (el 
qual va aparèixer en discos com el Rap in 

Madrid, grups com DNI o MC Randy, etc.), 
estil que no ens representava en absolut al 
sud de Madrid, concretament a Alcorcón i 
Móstoles. L’estil que vaig practicar cap a 
l’any 1988 va agradar molt al meu barri, 
particularment en els “rimaderos” i a les 
festes que organitzàvem en petites disco-
teques del barri. Es va començar a parlar 
de mi per tot Madrid i tot el que va venir 
després es va anar sedimentant sobre 
aquestes bases.

Experiència com a formador 

Del carrer a les aules. Com sorgeix la idea 
d’instrumentalitzar el rap amb finalitats 
educatives? I què aporta el rap a l’educació?

La meva idea de l’ensenyament té molta 
influència de Dewey, Vigotsky i Freire, 
per tant crec que tant l’estudiant com el 
professor es beneficien si en l’intercanvi 
diari s’integra allò que ja es porta de fora 
de classe. El hip-hop és la cultura amb 
més repercussió dels últims quaranta anys. 
Els elements de resistència, creativitat, 
originalitat i credibilitat, a més a més  del 
seu aspecte lúdic i el factor “cool”, que va 
evolucionar dintre d’un context de privació 
i absència de privilegi, atorguen al rap, com 
a element d’expressió artística oral del hip- 
hop, unes característiques úniques a l’hora 
d’“enganxar” estudiants que d’una altra 
manera presentarien resistència en deter-
minats contextos educatius. La integració 
del hip-hop en general, no només el rap, 
en el currículum escolar i universitari és 
un excel·lent vehicle per assolir diferents 
objectius educatius. Equival a utilizar una 
eina amb la qual els estudiants ja estan 
familiaritzats i que ofereix un ventall molt 
ampli de solucions per a diferents proble-
mes i promou el pensament divergent i 
crític, habilitats essencials per al ciutadà 
del segle xxi, especialment després dels 
recents esdeveniments polítics tant als 
Estats Units amb el sorgiment del trum-
pisme, com a Espanya amb la reelecció 
del règim feixista del PP.



Volem saber més coses sobre la teva expe-
riència com a formador en els tallers de Nova 
York. En què consistien? Qui hi participava?

A Nova York, els estudiants que participa-
ven als tallers eren infants i joves residents 
al Bronx. Eren principalment negres afro-
americans, caribenys i hispans de classe 
obrera, amb estatus socioeconòmic baix o 
molt baix. Aproximadament la meitat eren 
bilingües/translingües en espanyol i una 
minoria en d’altres llengües com el crioll 
haitià o diferents llengües africanes. La 
meva feina, la feia a tres llocs: un progra-
ma afterschool en una escola pública i un 
programa especial a dos centres juvenils (en 
un dels quals els participants eren accep-
tats pel seu talent en diferents programes 
artístics com ball, cant, música, etc., però 
a les meves classes hi podia participar 
qualsevol jove que ho volgués fer).

En els teus tallers, com aprenien a rapejar 
els nens i els joves? 

La primera cosa és que, com passa fora de 
l’entorn educatiu/acadèmic, no tothom pot/
vol rimar. Alguns estudiants s’estimaven 
més treballar en la producció de ritmes, i 
d’altres fer de DJ. Fins i tot n’hi havia que 
preferien centrar-se en el concepte gràfic 
dels treballs (art del CD, fotografia, disseny 
de logotips). Ara, cal dir que, després d’una 
introducció teòrica al hip-hop i les seves 
ideologies associades, tots els estudiants 
seguien una introducció a cada aspecte 
relacionat amb la creació del producte final: 
un àlbum de hip-hop. Es treballava dintre 
d’un abordatge de backward design, és a 
dir, en el desenvolupament d’habilitats per 
poder completar una tasca final, una cosa 
que també és la metodologia més habitual 
en les classes de llengua.

En les primeres classes feien anàlisis de 
forma i contingut d’un parell de cançons. 
D’aquesta manera els estudiants aprenien 
a veure com les diferents idees que l’artista 
de rap vol transmetre es formategen en 

una cançó de rap. Això els permetia també 
familiaritzar-se amb el lèxic que els ajudaria 
a expressar-se en els tallers (compassos, 
tempo, bpm, tornada, etc.). 

Amb quin tipus de reptes discursius s’en-
frontaven? Estem parlant d’infants i joves del 
Bronx, on va néixer el hip-hop...

Pel que fa a la forma, de reptes no n’hi 
havia gaires, perquè aquests estudiants 
havien pujat escoltant hip hop des de petits. 
Els reptes més grans eren de contingut, 
perquè molts joves no tenien, per diferents 
raons (edat, maduresa, falta d’educació en 
aquests temes, socialització, falta d’expo-
sició a que tractin temes socials, etc.), la 
capacitat crítica suficient per tractar els 
diferents temes que es presentaven abans 
de començar a escriure, tots en relació 
amb problemes de la comunitat que els 
afectaven directament i els posaven en 
situació de risc. En aquesta àrea és on 
s’havia de treballar en grups de focus, fer 
braimstorming, jocs de rol i d’altres tècni-
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ques que ajudaven l’estudiant a entendre 
un problema des de moltes perspectives 
per després expressar-ho en rima.

La visió personal sobre el rol del rap a l'esco-
la i  a la universitat nord-americanes

Com definiries breument el rap a algú que 
el desconeix?

Ràbia continguda a punt d’explotar.

Hi ha força reticència entre el professorat 
pel que fa a la idea d’integrar el rap a l’aula 
com a recurs educatiu; se sol associar amb 
“la vida del carrer” i “el llenguatge vulgar”, 
entre altres coses. En canvi, tu defenses el 
contrari: la integració acadèmica del rap. 

Les aules sempre han tendit a convertir-se 
en espais monoglòssics on  s’estigmatitzen 
diferents veus alhora que s’atorga prestigi 
i estatus a d’altres. Aquest procés viatja 
estretament relacionat amb el desequili-
bri de poder entre diferents grups socials 
i la creació d’una “altredat” basada en 
diferents eixos identitaris com ara la raça, 
l’etnicitat, la llengua, el gènere, la nacio-
nalitat, etc. La integració de la vida de 

carrer (és a dir, les experiències que els 
estudiants porten del seu  entorn) com 
també els seus vehicles de comunicació 
(el llenguatge vulgar) són imprescindibles 
per tal de crear un aula heteroglòssica en 
la qual totes les veus siguin reconegudes 
i empoderades. Això només ho fa l’abor-
datge deweyià/freirià de l’ensenyament, 
metodologia amb molt d’èxit sobre la qual 
ha aparegut una extensa bibliografia. La 
distància cultural, una temàtica sobre la 
qual Manel Lacorte ha publicat bastant, 
és un element crucial per a l’intercanvi 
a l’aula. No es pot esperar èxit educatiu i 
una disminució de la resistència per part 
de l’estudiant en una situació de complet 
distanciament social com la que sorgeix 
quan el professor se sent reticent a integrar 
les necessitats, els gustos i les experiències 
dels seus estudiants en el currículum a 
l’hora  d’assolir els objectius educatius, ja 
siguin lingüístics o de qualsevol altre tipus. 
En aquest sentit, el rap, especialment en 
contextos urbans i entre les classes socials 
menys afavorides (encara que això no vol 
dir que en d’altres àmbits socioeconòmics 
no funcioni) permet l’escurçament de la 
distància social, facilita l’aprenentatge a 
causa de la seva naturalesa lúdica i promou 



el pensament crític, divergent i, mitjançant 
la transgressió en incloure aquestes formes 
artístiques estigmatizades, redueix la re-
sistència envers els continguts educatius 
que es presentin.  

La literatura acadèmica ha acumulat força 
experiències d’aula en escoles dels Estats 
Units que es basen en l’ús pedagògic de la 
cultura hip-hop per donar suport a l’aprenen-
tatge formal. La impressió és que el rap es fa 
servir amb certa naturalitat en les classes de 
Secundària de les escoles dels Estats Units. 
Això és ben bé així? 

Sí, com més va menys educadors hi ha 
que se sentin reticents a la inclusió de 
metodologies innovadores que facilitin la 
transferència bidireccional de coneixement 
entre l’estudiant i l’educador. En les classes 
de Llengua i Literatura (tant de L1 com de 
L2) és una pràctica cada cop més corrent, 
tot i que no hi ha gaires educadors que se 
sentin preparats per dur-la a terme. Ima-
gina’t la típica senyora que ve d’un altre 
país, de classe mitjana o mitjana alta, a 
ensenyar espanyol a Brooklyn. Amb tot, 
he vist gent que no és del moviment que 
integrava hip-hop a les seves classes de 

manera preciosa i eficient. Els joves són 
els que porten això a l’aula, no cal que 
l’instructor sigui El Meswy o KRS-ONE. 
Tots, com a professors, tenim l’obligació i el 
privilegi d’aprendre dels nostres estudiants. 
És responsabilitat de l’educador acostar-se 
a l’estudiant, no al revés. Jo em vaig veure 
en el paper contrari quan vaig haver d’en-
senyar a estudiants de classe mitjana alta 
i alta a la George Washington University. 
Em va caldre buscar, i familiarizar-m’hi, 
els gustos i les necessitats d’aquella po-
blació estudiantil. No cal que digui que 
vaig integrar continguts antiracistes en les 
classes, i vaig procurar incloure materials 
hip-hop, especialment amb aquest tipus 
d’estudiantat, però l’abordatge va haver 
de ser diferent.

Recomana’ns artistes o cançons de rap amb 
potencial per aprendre a les aules. 

Avui mateix, una estudiant afroamericana 
i de la “moguda” (hip-hop head en anglès) 
del meu curs de Traducción de Textos Téc-
nicos, una classe d’espanyol avançat, ha 
elegit fer una presentació preciosa sobre 
una traducció de les dues primeres estrofes 
de Líneas Torcidas (CPV, 2012). En un 
doble procés de translocalització, dintre 
del concepte de Hip-hop Nation Language 
(Alim, 2009), essent el hip-hop en espanyol 
un producte de translocalizació en el qual  
s’adopten i s’adapten elements de la matriu 
–el hip-hop estatunidenc–, ha traduït la 
cançó a l’anglès, translocalitzant-la, con-
servant-ne la rima, i, amb la col·laboració 
d’un amic MC, l’ha rimat sobre una base. 
La reflexió sobre la traducció ha estat en-
certadíssima, especialment la comparació 
cros-cultural i cros-lingüística, i ha estat 
d’una enorme utilitat per a tota la classe. 

Amb estudiants més joves funciona molt bé 
“Sights in the city” de l’àlbum Jazzmatazz 
Vol. 1 (Guru, 1993). L’estructura simple 
i clàssica de tres estrofes amb tornades 
cantades, per la cantant de jazz Carleene 
Anderson és una bona introducció al format 
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d’una cançó de rap de tipus història (story 
telling) i a les influències històriques del 
rap, a més d’integrar una veu femenina i 
donar pas a la discussió del tema de gènere 
en el hip-hop, amb la qual cosa atorguem 
protagonisme a les veus femenines de 
l’aula. Pel que fa al contingut, la temàtica 
és atemporal, perquè participa dels matei-
xos problemes que continuen amenaçant 
avui dia, a escala global, els joves més 
desafavorits econòmicament de les ciutats.

Quina importància té la llengua en la selecció 
de raps per ser usats a les aules?

Per a mi és molt important la varietat lingüís- 
tica que usa l’MC. Per això, no defenso la 
proposta d’altres educadors que insisteixen 
a integrar únicament MCs que fan servir va-
rietats lingüístiques més estandarditzades 
(aquelles que tenen més prestigi entre les 
classes més benestants/cultes, en mercats 
lingüístics que no són els del hip-hop). Jo 
no recomano exclusivament MCs els trets 
lingüístics dels quals s’allunyen de les 
varietats estigmatitzades per la societat 
mainstream, que són les que es parlen 
amb naturalitat als barris, perquè aquestes 
varietats atorguen prestigi, a través de la 
credibilitat, a qui les usa de manera natural 
en el mercat lingüístic del hip-hop i són 
les que els estudiants solen portar de casa 
i que, en ser reconegudes, els empoderen. 
Aquesta és una de les conclusions d’una 
de les meves investigacions, Talking Hip-
hop: When stigmatized language varieties 
become prestige varieties (Magro, 2016). 
Així mateix, segons una de les conclusions 
de la meva tesi doctoral, incrementar la 
consciència lingüística de l’estudiant (lin-
guistic awareness) mitjançant l’exposició a 
continguts relacionats amb aquesta natu-
ralesa sociopolítica del llenguatge, influeix 
la motivació de l’estudiant, i la motivació, 
per la seva part, en el desenvolupament de 
la seva  competència lingüística. 

Ara que estàs a la universitat, fas classes, 
investigues…, què passa amb la teva identitat 
com a MC? Com s’articulen facetes tan distintes?

Afortunadament ara mateix treballo en una 
universitat que no solament reconeix allò 
que porto de fora del món acadèmic, sinó 
que a més a més s’enorgulleix de poder 
comptar a les seves files amb un MC. Haver 
estat en altres ambients laborals on havia 
de demostrar el doble que els altres docents 
a causa de l’estigma associat al fet de  
ser un “jipjopero”, com alguns d’ells em 
deien, em fa valorar enormement la meva 
situació actual. La manera com integrem 
les nostres diferents identitats és allò que 
forma la nostra identitat com a educadors. 
És el conjunt de totes aquestes identitats, 
vivències i experiències que portem d’abans 
de l’acadèmia i des d’altres entorns, i que 
ara tenim les eines per conceptualitzar, allò 
que ens pot diferenciar entre educadors 
excepcionals i mediocres. 

En el meu cas, el hip-hop va salvar-me la 
vida i em va portar a la universitat. A ser 
el que sóc hi han contribuït molts factors, 
però crec que el hip-hop és el de més pes. 
Tractar de mantenir una distància profes-
sional sota un aparell epistemològic que 
aspira a dotar de cientificitat les ciències 
socials mena a una contradicció metodolò-
gica, especialment si tenim en compte les 
novetats que les últimes investigacions ens 
estan aportant. El fet de vestir les ciències 
socials de ciències “dures” pel prestigi 
que se’ls atorgava fins a les darreries de 
la dècada de 1990 cada vegada esdevé 
més obsolet. Actualment, la tendència és 
apostar cada cop més per una perspectiva 
que integri el fet quantitatiu i el qualitatiu 
dintre d’una perspectiva acadèmica. Això 
no obstant, aquesta ideologia empiricista 
de les ciències “dures” com les úniques 
ciències reals està molt fossilitzada en el 
pensament de la gent corrent i en alguns 
acadèmics formats en altres èpoques. 



L’ensenyament ha de deixar de ser fred i 
distant, objectiu, perquè no som objectes, 
sinó subjectes. Ha de ser més humà si 
volem ciutadans més humans que puguin 
causar un impacte positiu en el camí cap a 
l’equitat i la justícia social. En un context 
natural és pràcticament imposible reproduir 
una situació de laboratori, per tant no té 
sentit continuar comptant cigrons. 

Quant a la meva identitat, no amago les 
meves Adidas Pro-model ni la meva gorra 
Kangol quan ensenyo. No tracto de disfres-
sar-me d’un personatge que no sóc, integro 
la indumentària de la docència universitària 
amb la meva identitat de B. Boy, a més de 
les altres facetes que integren la meva iden-

titat, perquè aquesta és, com a constructe 
social, dinàmica i canviant en el transcurs 
del temps i en l’espai. Depèn de nosaltres 
atorgar valor simbòlic a la nostra identitat 
d’educadors hip-hop, per això no l’oculto; 
ben al contrari, la mostro amb orgull, perquè 
és part integrant de la meva persona.

És clar… el hip-hop va salvar la teva vida i 
et va dur a la universitat. No hi ha cap motiu 
per ocultar-ho. 

Gràcies per les reflexions, interessantísi-mes.
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En aquest article es descriuen els avantatges de l’ús de la música per a l’aprenentatge 
de l’anglès i es presenten els resultats d’una recerca sobre el projecte “Rap en anglès a 
Primària”, fruit d’una proposta de treball interdisciplinari en el qual intervenen les assig-
natures d’Anglès i de Música.

El rap en anglès a Primària, un treball 
interdisciplinari

NÚRIA MEDINA CASANOVAS

Professora de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya

Introducció

L’ensenyament de l’anglès ha sofert di-
versos canvis d’ençà dels seus inicis als 
anys vuitanta del segle passat. Abans, a 
les escoles, se solia fer un ensenyament 
de l’anglès purament lingüístic, amb poca 
aplicació pràctica. En l’actualitat, en canvi, 
es procura dotar la classe de llengua de 
recursos que potenciïn la competència 
comunicativa dels alumnes.

Un projecte interdisciplinari és un treball 
que, partint d’un context o problemàtica, 
requereix l’aplicació de coneixements de di-
verses àrees. L’associació de coneixements 
lligats a assignatures diferents proporciona 
un aprenentatge més efectiu de la llengua. 
La seva metodologia facilita l’adquisició de 
competències bàsiques atès que prioritza la 
construcció del propi coneixement, incen-
tiva processos d’investigació, potencia el 
treball cooperatiu, i facilita la comunicació 
i el diàleg. La interdisciplinarietat pretén 
superar les divisions de les àrees per tal 
d’aconseguir un apropament global a una 
situació.

Aprenentatge de l’anglès com a llengua 
estrangera

Al llarg de la història s’han utilitzat molts 
mètodes per a l’ensenyament-aprenentatge 
de l’anglès com a llengua estrangera. Hem  



passat dels més tradicionals, seguint el 
model de gramàtica i traducció, als més co- 
municatius. L’enfocament receptiu donava 
més importància al docent, l’enfocament 
comunicatiu el dóna a l’alumnat.

Estudis com el de Lightbown i Spada 
(2006) mostren que els aprenents d’una 
segona llengua coconstrueixen el conei-
xement lingüístic quan s’impliquen en 
tasques de producció oral o escrita, ja que 
els requereixen posar atenció a la forma i al 
significat.  Amb aquest esperit es planteja 
el treball de producció escrita i oral d’un 
rap en anglès per tal de ser interpretat 
musicalment davant d’un auditori escolar. 

Les potencialitats de la música per                
a l’ensenyament de l’anglès

La música sovint s’ha utilitzat en l’ense-
nyament de l’anglès com a instrument 
per estimular-ne l’aprenentatge. Des de 
la perspectiva de l’aprenentatge lingüístic, 
diferents estudis avalen que la fusió de 
llenguatge i música en la cançó augmenta 
la motivació i confiança de l’aprenent, aju-
da el desenvolupament de les emocions, 
incrementa la memorització, enriqueix el 
vocabulari i millora la pronunciació.

En el context d’un treball interdisciplinari 
de música i anglès, també contribueix a la 
integració de coneixements i ajuda a resol-
dre problemes en diferents contextos amb 
qualitat i eficàcia. Es constata, doncs, que 
la cançó contribueix i millora la comprensió 
i l’expressió oral i escrita.

L’anglès i el rap

L’ús del rap a l’aula com a vehicle d’ex-
pressió oral i escrita és una eina útil per 
millorar el ritme, la rima i l’adquisició de 
vocabulari. Diversos estudis constaten 
que el seu ús pedagògic pot contribuir a 
l’entusiasme, la motivació i l’habilitat dels 
alumnes per poder expressar-se. Alguns 
indicadors demostren que, en comparació 

amb situacions lletrades més acadèmiques, 
els alumnes hi són més receptius i mos-
tren menys vergonya per a l’aprenentatge 
de la lectoescriptura de les seves pròpies 
produccions de rap (Toop, 2000). 

El ritme, l’accent i l’entonació, elements 
que contribueixen a una bona pronunciació 
i proporcionen fluïdesa en una llengua, es 
poden millorar cantant o creant lletres de 
rap. Els jocs rítmics propis del rap, com 
el reconeixement de l’al·literació i la rima, 
així com la repetició de patrons, ajuden a 
la millora de la producció oral en llengua 
estrangera.

A l’aula d’anglès com a llengua estrangera 
a Primària, el rap pot tenir un aprofitament 
especial si tenim en compte que la mè-
trica de la poesia anglesa està basada en 
la freqüència de l’accent, que és també 
la base de la mètrica de la música rap. 
L’humor o el joc de paraules fan del rap un 
altaveu d’allò que potser en circumstàncies 
normals d’aula l’alumnat no gosaria dir. El 
rap, pel fet de ser transgressor (Nicolau, 
2005), permet que l’alumnat s’expressi 
genuïnament. 

Metodologia 

El Cicle Superior de Primària pot ser un 
bon moment per crear poemes en anglès 
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i rapejar-los. Es pot plantejar en clau de 
projecte interdisciplinari de les assigna-
tures de Música i Anglès, tot i que no cal 
que l’assignatura de Música s’imparteixi 
en anglès.

Metodològicament es proposa un model 
d’intervenció didàctica basat en 10 ses-
sions i un concert final (Medina, 2014). 
En les sessions d’anglès es potencia el 
reconeixement de la rima a base de jocs, 
activitats i exercicis específics com embar-
bussaments, endevinalles, humor, cançons 
i poemes del folklore anglès (kennings i 
limericks). Les diverses activitats donen 
suport a l’escriptura de poemes de creació 
pròpia (Medina, 2015). 

Cal tenir present la dificultat que repre-
senta per a l’alumnat de 6è de Primària el 
reconeixement de la rima en anglès, ja que 
la grafia i la fonètica en anglès sovint no 
coincideixen. En comparació, la correspon-
dència grafia-so és més semblant en català 
que en anglès. Per tant, si volem que els 
nens i nenes reconeguin i produeixin textos 
que rimen cal que entenguin la relació entre 
les lletres (grafies) i els sons (fonemes) de 
l’anglès. Mitjançant el joc l’alumnat podrà 
reconèixer, per exemple, que paraules com 
sea, tree, key, me poden rimar, tot i que la 
grafia final sigui diferent.

D’altra banda, en les sessions de Música 
es treballa el ritme de rap, els instruments 
de percussió i la percussió corporal, la 

melodia, les cançons del folklore anglès 
(Nursery rhymes), la composició i la im-
provisació. D’aquesta manera, l’alumnat 
es familiaritza amb la vocalització i esdevé 
capaç de cantar i alhora expressar-se amb 
fluïdesa.

Estudi. Canvis en la motivació i resultats 
d’aprenentatge

Després d’aplicar aquest model d’inter-
venció didàctica a diverses aules de 6è 
de Primària, s’han constatat canvis en la 
motivació de l’alumnat (Medina, 2014), 
alhora que també han incrementat els 
resultats d’aprenentatge de l’anglès com 
a llengua estrangera (Angelats, 2016). 

Motivació

Pel que fa a la motivació, després d’aplicar 
els deu manaments de Dörnyei (Dörnyei 
& Csizér, 1998) transformats en dotze 
categories d’anàlisi per a l’estudi del pro-
jecte English Rap (Medina, 2014), es pot 
concloure que, en línies generals i sense 
buscar la generalització en tot i els resultats, 
el projecte globalment motiva els alumnes 
d’una aula de 6è de Primària perquè...

1)  Poden actuar seguint models (els pro-
posats pels mestres i a les audicions 
de vídeos de rap en anglès).

2)  Poden treballar en un ambient relaxat 
(riuen, fan bromes, expressen emo-
cions; desenvolupen el gust per es-
coltar música; valoren el treball propi 
i el dels altres).

3)  Poden conèixer els objectius i les parts 
de la tasca (es produeixen explicacions 
amb preguntes i respostes).

4)  Poden fer aportacions i contribuir 
al desenvolupament de l’activitat 
d’ensenyament-aprenentatge (desen-
volupen la seva creativitat amb apor-
tacions que s’allunyen del model de 
les mestres; creen ritmes i melodies 
per confeccionar els raps).



5)  Poden rebre suport i mostrar autocon-
fiança (s’utilitza la tècnica de bastida 
per part de les mestres).

6)  Mostren interès per l’aprenentatge (par-
ticipen i fan preguntes).

7)  Poden actuar de forma autònoma (prenen 
decisions i escriuen sense limitacions 
per part de les mestres; utilitzen re-
cursos com diccionaris i llibres per fer 
rimes).

8)  Tenen espai d’actuació personal/individual 
(cada grup fa el seu poema rap sense 
cap restricció i segons el seu gust).

9)  Poden relacionar el que s’aprèn amb la 
cultura i la vida fora de l’aula (expressen 
en el rap allò que viuen dins i fora de 
l’aula).

10)  Tenen capacitat per identificar-se amb 
el rol de l’activitat que se’ls demana 
(incorporen vocabulari informal; usen 
gesticulacions i accions pròpies de 
cantants de música rap; utilitzen els 
escrits com a plataforma de protesta 
d’allò que no els agrada de l’escola).

11)  Saben treballar de manera cooperati-
va (ajuden els companys que tenen 
dificultats; s’ajuden per trobar parau-
les que rimin; es proposa de practi-

 Inici del projecte Final del projecte

LISTENING
Comprensió de totes             
les paraules

14%  34%

READING/WRITING         
Reconeixement i producció 
de totes les paraules

17% 31%

SPEAKING Poca precisió
Poca fluïdesa

Poca millora en la precisió
Força millora en la fluïdesa

VOCABULARI
Reconeixement de totes   
les rimes

10% 21%

car col·lectivament un patró rítmic i 
interpretar-lo).

12)  Són capaços de transmetre als companys 
allò que se’ls ha explicat (s’han ajudat per 
fer entendre la idea del que és fer rap).

Resultats d’aprenentatge

D’altra banda, pel que fa als resultats 
d’aprenentatge (Angelats, 2016), en 
algunes aules de 6è s’ha comprovat que 
l’alumnat millora els resultats del nivell 
d’anglès en les quatre habilitats de lis-
tening, speaking, reading, writing, i que 
també incrementa el vocabulari. Per a 
aquesta segona fase de l’estudi es van 
portar a terme les proves estandarditza-
des del nivell Starters de University of 
Cambridge ESOL Examinations. Aquest 
test es va fer en les quatre habilitats de 
listening, reading, writing i speaking, tant 
a l’inici com al final del projecte. A més 
d’aquest examen es va plantejar un poema 
a l’alumnat per tal de reconèixer la rima. 
Els resultats, recollits a la Taula 1, mostren 
que l’alumnat experimenta una millora 
en els resultats d’aprenentatge de totes 
les habilitats després de portar a terme el 
projecte d’anglès i música rap.

Taula 1. Resultats de la investigació sobre l’increment de l’aprenentatge de l’anglès.

29

gener - febrer ´17 
391

M
M O N O G R À F I C



30

Reflexions finals

L’ús del rap a l’aula d’Anglès a Primària 
s’ha d’entendre com un instrument de 
motivació que beneficia l’aprenentatge 
lingüístic. Aquest projecte pren el rap com 
a recurs per escriure poemes en anglès, per 
així fer ús de la llengua anglesa d’una ma-
nera natural i real. Amb aquesta aportació 
s’aconsegueix un doble objectiu: portar el 
rap, com a manifestació musical, del carrer 
a l’escola, utilitzar-ne tot el potencial i els 
efectes positius de treballar conjuntament 
música i llengua. I retornar el rap en an-
glès de l’aula al carrer, després d’haver 
confeccionat els poemes amb el vocabulari 
corresponent a la programació de 6è de 

Primària i fer-ho públic, mitjançant algun 
tipus de mostra pública; per exemple, una 
actuació o un concert.

Certament, els poemes rap creats s’allu-
nyen una mica del rap original en el sentit 
que no són improvisacions àgils i agudes 
(Nicolau, 2005), sinó que han estat el fruit 
d’un treball portat a terme al llarg d’un tri-
mestre escolar. D’altra banda, el vocabulari 
utilitzat queda molt lluny dels insults, les 
agressions o el llenguatge groller més propi 
de les bandes dels carrers d’alguns barris de 
Nova York. El llenguatge que s’utilitza per 
confeccionar els raps d’aquest projecte és 
el vocabulari que es vol treballar a l’escola 
amb alumnes de 6è de Primària. 

Els poemes rap estimulen l’ús de l’enginy 
humorístic, els jocs de paraules i la rima 
que neix del cor i del cervell, que no pretén 
cap rivalitat, sinó més aviat el contrari. 
Aquesta rima acompanyada del ritme 
és fruit del treball del grup. A més dels 
beneficis per a l’aprenentatge lingüístic, 
la creació dels poemes rap permet ajudar 
a la inclusió de tots els alumnes indepen-
dentment del seu domini de l’anglès, ja 
que el fet de treballar en grup i cantar en 
una llengua estrangera els pot motivar a 
treballar per aconseguir un objectiu comú. 
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L’ensenyament de la poesia segueix essent un gran repte a les aules de Secundària. L’ex-
periència educativa que presentem tenia, entre altres objectius d’aprenentatge, apropar 
la poesia als joves a través de l’escriptura d’una lletra de rap, un subgènere poc explotat 
a les aules. En aquest article mostrem alguns dels efectes de l’experiència educativa en 
l’escriptura poètica de l’alumnat, que també va desencadenar un procés de deselitització 
de l’escriptura a l’aula. 

El rap com a pont per a l’escriptura poètica

CRISTINA ALIAGAS 
Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva

Universitat Pompeu Fabra
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

JÚLIA ALBA FERNÀNDEZ I GAYÀ
Professora de Música a l’INS Lluís de Peguera

de Manresa (Bages)

El rap com a ‘pont’ pedagògic 

La poesia, entesa des d’una perspectiva 
canònica, és un gènere literari que ge-
nera reaccions d’amor o odi: si bé alguns 
alumnes se’n senten fascinats, la majoria 
la resisteixen, la troben feixuga, hermètica, 
aspra. En canvi, sobta que la música rap, 
amb qui la poesia comparteix el fons poètic, 
sigui una forma expressiva dominant en la 
cultura adolescent (Morgade, Poveda i Ver-
desoto, 2016). Poesia i rap comparteixen la 
funció expressiva, però les formes en què 
es concreten desencadenen efectes signi-
ficativament diferents en les actituds dels 
joves envers el discurs poètic. L’experiència 
didàctica que presentem en aquest article, 
basada en un taller de rimes impartit per 
un artista de rap en un institut del Bages 
(vegeu l’estudi complet: Aliagas, Fernández 
& Lonch, 2016), parteix de la constatació 
anterior i l’aprofita per crear “ponts” entre 
els espais discursius del rap i la poesia. En 
concret, l’article explora alguns dels efectes 
de l’experiència educativa en l’escriptura 
poètica dels alumnes participants. 

Des del punt de vista de l’educació literària, 
la música rap pot introduir-se a l’aula per 
fer de “pont pedagògic” entre la cultura 
adolescent i la poesia. Són les arrels líriques 
comunes les que faciliten l’apropament 
entre aquests dos gèneres textuals, asso-
ciats a comunitats discursives socialment 



allunyades que, a més, “funcionen” en 
ordres socials diferenciats dins l’entorn 
escolar: si bé la poesia ocupa un lloc pri-
vilegiat en l’ordre acadèmic i forma part de 
les expectatives d’aprenentatge recollides 
al currículum, en canvi la presència escolar 
de la cultura del rap se circumscriu a l’es-
fera social de l’alumnat. Partint d’aquesta 
situació, el reconeixement a l’aula de la 
complexitat del rap com a pràctica textual 
i lingüística pot despertar connexions entre 
un discurs poètic convencional (la poesia) 
i un discurs líric poc reconegut (el rap), de 
manera que la connexió pugui encoratjar els 
alumnes a recórrer a les maneres pròpies 
de concebre la poesia i els seus gustos i 
coneixements estètics per plantejar els 
exercicis acadèmics d’interpretació i crea-
ció de textos poètics. En aquest sentit, 
l’ús didàctic del rap ofereix un espai de 
navegació en el qual els alumnes poden 
partir dels seus coneixements previs sobre 
els textos poètics per donar sentit als textos 
canònics o convencionals. Aquesta conne-
xió també desencadena transformacions en 
els coneixements i les percepcions que els 
alumnes tenen d’ambdós gèneres.

El potencial d’aquest plantejament pe-
dagògic, tal com argumentem en aquest 
article, es relaciona en bona part amb el 
caràcter híbrid del rap, que es constru-
eix entre l’oralitat i l’escriptura, entre la 

poesia i la música. El caràcter híbrid de 
l’escriptura de raps ofereix a l’alumnat 
un accés diferent a la forma lírica, alhora 
que contribueix a suavitzar les possibles 
resistències actitudinals acumulades al 
voltant del text poètic.

Arrels comunes 

Els vincles entre el rap i la poesia són molts, 
i per això diverses recerques educatives 
internacionals n’han explorat el potencial 
pedagògic en activitats d’interpretació 
textual i anàlisi retòrica. Per exemple, es-
tudis com el de Leigh (2013) han mostrat 
que les lletres del hip-hop ofereixen rutes 
alternatives a l’acadèmica per incidir en 
les habilitats textuals específiques que 
conformen la competència literària, com 
la interpretació dels mecanismes literaris 
o l’anàlisi lingüística i narrativa. En canvi, 
hi ha menys estudis que se centrin en l’ús 
pedagògic del rap com a espai discursiu 
de creació poètica, en consonància amb 
uns currículums educatius que fomenten 
la recepció literària en detriment de la 
creació literària.

Les lletres del rap escrit són “textos hí-
brids” (Christianakis, 2011) entre l’escrip-
tura i l’oralitat, entre la poesia i la música. 
La lletra de rap és un text escrit per ser 
compartit oralment, i això és el motiu pel 
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qual el text s’imbueix d’un flow (ritme i 
rima) durant el procés de creació. L’entrega 
o posada en escena és un dels aspectes que 
fa que el rap sigui diferent a la declamació 
poètica malgrat la quantitat d’elements que 
comparteixen com, per exemple, el ritme, la 
rima, la construcció en vers o l’al·literació. 
En aquest sentit, les diferències entre el 
rap i la poesia són de naturalesa social, ja 
que cada gènere discursiu representa una 
comunitat de pràctica concreta, utilitza 
el seu propi llenguatge analític, té valors 
diferents sobre l’oralització dels textos, ex-
plora temes diferents i deriva de tradicions 
discursives diferents.

Una anàlisi contrastada entre els gèneres 
del rap i la poesia mostra la gran quantitat 
d’elements que els apropa. Ambdós gèneres 
constitueixen un mitjà d’expressió lírica que 
aspira a una expressió singular, tot i que el 
rap s’assembla més a la parla quotidiana, 
ja que es “canta” amb un ritme sincopat. 
A més, ambdós gèneres comparteixen la 
preocupació estètica per la retòrica i la 
poètica del contingut: s’articulen en versos 
i estrofes i recorren a recursos lírics com 
la rima, els jocs de paraules, els camps 
semàntics i les figures retòriques. Quant a 
les figures retòriques, al rap hi predominen 
les que són de tipus fònic, més freqüents en 
l’oralitat, en consonància amb el caràcter 
híbrid del gènere, que es construeix entre 
l’oralitat i l’escriptura. 

Un taller de rimes amb At versaris
El 2012, Pau Llonch, vocal del grup de rap 
en català At versaris, va impartir un taller 
de rimes a l’Institut Lluís de Peguera, amb 
cofinançament de la Casa de la Música de 
Manresa i de les famílies (Imatge 1). Hi 
van participar 75 alumnes, distribuïts en 
dos cursos de l’assignatura troncal de 3r 
d’ESO i l’optativa “Fem un musical” de 
2n de Batxillerat Artístic. El taller es va 
plantejar com un projecte d’escriptura d’un 
rap individual que finalitzava en un concert 
rapejat de Nadal. La professora va integrar 
el taller de rimes al currículum educatiu 
de les assignatures on es va impartir amb 
la voluntat d’oferir a l’alumnat un espai 
d’expressió musical des d’on donar forma 
al propi imaginari, intentant trobar l’equi-
libri entre el ritme, el vers i l’expressió dels 
punts de vista propis sobre la societat i el 
món. A més dels coneixements musicals 
i històrics, la professora també volia que 
el taller contribuís a altres competències 
bàsiques com la comunicativa i literària, i 
per això en el transcurs de les sessions es 
va insistir especialment en les relacions 
entre el rap i la poesia. 

Les sessions del taller es van enregistrar 
en vídeo i es van fotocopiar els esborranys 
dels raps que l’alumnat anava generant. La 
recollida de dades es va completar amb en-
trevistes breus als alumnes, a la professora 
i a l’artista de rap que va impartir el taller.



L’escriptura poètica, entre l’oralitat i 
l’escriptura

El taller va trencar amb la conceptualització 
de la situació d’escriptura com una activitat 
intel·lectual, centrada en la forma i la rima. 
Al contrari, l’alumne tenia llibertat per tal 
de deixar fluir el pensament i expressar-se 
donant prioritat al plaer estètic per sobre de 
les regles mètriques o rítmiques típiques de 
la poesia. Aquest intent de deselitització 
de l’escriptura va tenir efectes positius en 
l’expressió poètica dels alumnes.

En aquest sentit, el taller del Pau va fomen-
tar l’escriptura intuïtiva —aquella que dóna 
preferència al desenvolupament pragmàtic 
i resolutiu del text en detriment de l’anàlisi 
racional del procés—, en coherència amb 
les maneres com els coneixements musicals 
es transmeten en les comunitats de rap, 
que emergeixen de la pràctica i l’inter-
canvi. Així, doncs, el Pau va explicar què 
és un “bon” rap a través de l’anàlisi dels 
esborranys de les lletres que els alumnes 
anaven creant. Un exemple d’això va ser el 
moment que el Pau va agafar el rap d’una 
alumna per mostrar com un mateix vers 
es pot oralitzar amb flows diferents i va 
demostrar que sempre n’hi ha algun que 
“mola” més: “Una mateixa frase, provada 

de maneres diferents, a lo millor pot molar 
o no”, adverteix. Per crear textos que facin 
gaudir l’oient, el Pau dóna alguns consells: 
“Quan ja heu escrit alguna cosa, no es 
tracta només de continuar escrivint buscant 
rimes”. I a continuació argumenta que cal 
escriure movent el cos al ritme de la “base” 
o beat, i anar cantant la lletra en veu baixa, 
per trobar la coordinació entre l’escriptura, 
l’oralització del text i la performance. En 
definitiva, el Pau anima l’alumnat a escriure 
partint de l’expressió oral. Per una banda, 
els suggereix que escriguin en català “tal 
com parlen”, sense deixar que la puresa 
lingüística pugui bloquejar o cohibir l’ex-
pressió. Per l’altra, els demana que integrin 
la verbalització del text durant l’escriptura: 
“Heu de jugar amb els silencis, què marco 
i què no, d’acord? Per això té importància 
l’oralitat. No es tracta només d’escriure: es 
tracta de rapejar!”. I els anima a escriure 
des de l’acció: “No cal intel·lectualitzar-ho 
tot, sigueu pràctics”.

Capturar sensacions a través del “jo” 
narratiu

El fet de deselititzar l’escriptura poètica 
vinculant-la amb l’oralitat va ajudar els 
alumnes a capturar i expressar sensacions 
complexes. Encapsular un sentiment o 

Imatge 1. Pòster publicat al 
web de la Casa de la Música 
de Manresa per promoure el 
taller de rimes impartit per 
Pau Llonch a l’INS Lluís de 
Peguera, Manresa.
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una visualització —aquesta és la funció 
que tradicionalment ha exercit la paraula 
literària. I això és, precisament, el que 
els alumnes van aconseguir fer a través 
de la forma lírica del rap. El text del rap 
de seguida els situava en una emissió 
discursiva emesa per un “jo” en lluita, 
que és el que desencadenava la força 
narrativa. Des d’aquesta veu, els alumnes 
van aconseguir transmetre visualitzacions 
de la realitat, algunes dures, com les que 
mostrem a continuació. A més, els alumnes 
van escriure en vers, tot i que van emprar 
rimes a conveniència, focalitzant en la 
història narrada, a més d’intentar mantenir 
l’atenció de l’oient. 

Alguns dels raps aspiraven a capturar vi-
sions i sensacions al voltant del Nadal, amb 
una actitud de crítica social. La Yousra, per 
exemple, qüestiona, a través del seu rap, 
la sensació d’eternitat associada al Nadal.

Avui, 25 de desembre
i es que no em sento membre d’aquest  
                                           (per sempre),
per sempre és una unitat molt petita
que s’evapora ràpid i de seguida.
oblida els que no t’han apreciat sincera- 
                                                      ment
i convida al futur a ser part del que ets,  
                                                 realment
Aquest és un moment de fer reviure 
pensaments i sentiments. I a tornar a som- 
                                                       riure
recordant vells temps.

           yousrA (Marroc, 3r d’ESO)

La Núria descriu un Nadal nostàlgic i ple 
de tristor on es pot imaginar la felicitat, 
però no pas experimentar-la. Com altres 
alumnes, el missatge es reforça amb un 
dibuix inspirador d’una adolescent assegu-
da a terra, absorta pel flow del pensament 
(Imatge 2). 

 Imatge 2. El rap de la Núria.

Per escriure aquests raps, la Yoursa i la 
Núria van prendre moltes decisions textu-
als, musicals i de contingut. Els seus raps 
donen fe de com els elements híbrids del 
discurs del rap, entre l’oralitat i l’escriptura, 
ajuden a coordinar forma i sentit, tal com 
també passa en la poesia. 

Reflexions finals

El silenci pedagògic del rap en context 
català s’explica pel clixé social que el do-
mina, que el preconcep associat a l’argot, 
les tribus urbanes i la dissidència. Si bé 
aquest estereotip funciona en l’ordre social 
general, en la cultura underground el rap 
es valora com una forma poètica amb un 
valor artístic i expressiu indubtable. Tant 
la poesia com el rap es consideren, en els 
seus contextos socioculturals, un art i un 
llenguatge per a l’expressió.

El taller va mostrar en quina mesura el 
fet d’oferir el discurs del rap com un gè-
nere d’expressió a l’aula pot empoderar 
l’aprenent en paràmetres acadèmics. 



L’empoderament acadèmic és conseqüèn-
cia de posar un text de la cultura popular 
dels adolescents al centre del fenomen 
pedagògic, ja que això canvia els valors i 
les regles d’expressió lletrada a la classe, 
incidint en elements de contingut, forma 
i llengua. Un dels canvis està relacionat 
amb el fet que per a molts joves el rap és 
un “lloc de resiliència” (Kinney, 2012) a 
través del qual s’expressen emprant la veu 
en primera persona. El desplegament ex-
pressiu des del “jo” desencadena narratives 
de desenvolupament, és a dir, històries al 
voltant de situacions, pensaments i canvis 
que reflecteixen aprenentatge, creixement 
i autoestima. Una altra característica és 
que la música rap es crea entre l’oralitat 
i l’escriptura, i això dóna fluïdesa a l’ex-
pressió. Aquest caràcter híbrid amplia les 
possibilitats d’expressió, en donar més 
opcions per coordinar forma, contingut i 
oralització/performance. 

En definitiva, el taller de rimes impartit pel 
cantant de rap Pau Llonch en un institut 
multicultural i multilingüe va tenir un 
impacte positiu en les actituds envers l’ex-
pressió poètica dels alumnes participants. 
El caràcter híbrid del rap, entre l’oralitat i 
l’escriptura, en coordinació amb la idea de 
rapejar “tal com es parla al carrer” (és a dir, 
sense evitar l’argot o els castellanismes) 
va deselititzar el procés d’escriptura en 
català, alhora que va augmentar la precisió 
comunicativa dels missatges que els 
alumnes van compartir amb la comunitat 
educativa al concert de Nadal. En aquest 
sentit, el taller va “empoderar” els alumnes 
acadèmicament; és a dir, lingüísticament, 
textualment i també culturalment. 

Per saber-ne més

AliAgAs, C.; Fernández, J.; llonch, P. 
(2016). “Rapping in Catalan in class 
and the empowerment of the lear-
ner”, dins Language, Culture and 
Curriculum 29 (1), p. 73-92.

christiAnAkis, M. (2011). “Hybrid texts: 
fifth graders, rap music and writing”, 
dins Urban Education 46 (5), p. 
1131-1168. 

hill, M. L. (2009). Beats, Rhymes, and 
Classroom Life, Nova York, Teachers 
College Press.

MorgAde, M.; PoVedA, D.; Verdesoto, A. 
(2016). “El barrio entra en la escue-
la a ritmo de hip hop”, dins Eufonía 
6, p. 7-14.

Els tallers de rimes es van finançar entre la Casa de la 

Música de Manresa i les famílies. Volem agrair tant la 

participació de Pau Llonch com la dels estudiants de 

l’INS Lluís de Peguera.

La Dra. Cristina Aliagas ha gaudit de la beca postdocto-

ral Juan de la Cierva-2016 (2017-2019) i forma part de 

dos projectes de recerca d’I+D+i vinculats a la Universi-

tat Pompeu Fabra (2015-2018): Identitats i cultures di-

gitals en l’educació lingüística (EDU 2014-57677-C2-

1-R, dir. Cassany, web: https://sites.google.com/site/

icudel15/research-team) i Procesos translingües y trans-

culturales en jóvenes de origen autóctono y extranjero 

(FFI2014-52663-P, dir. M. Trenchs). 
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Aquest article descriu una experiència educativa en la qual conflueixen, en clau disci-
plinària, diversos aprenentatges. Per una banda la consolidació del ritme a través de la 
creació musical, i per l’altra la transmissió de valors ètics que l’escola ha d’impulsar per 
aspirar a construir una societat més justa. Pel camí no hem d’oblidar el desenvolupament 
de la competència comunicativa, que és l’eix de l’activitat que presentem.

Diem no a la violència masclista a través           
del rap: anàlisi d’una experiència educativa         
a Secundària

ÓSCAR ALTIDE CRESPO

Professor de Música a l’institut Quatre Cantons 
de Barcelona

 

Estudiants de 2n d’ESO s’afegeixen a la de-
núncia social contra la violència de gènere

Persona que maltrate no se va a tolerar el 
mal ya está hecho del infierno no saldrás.

És horrible no poder trencar els teus movi-
ments que no em deixen avançar 
m’agafes m’enfonses no em deixes parlar 
però que sàpigues que no em faràs callar.

Figura 1. Alumnes de 2n B presentant el seu rap.
<https://youtube/fqyMZUJY-pk>. 

Aquestes són algunes de les reivindicacions 
que estudiants de 2n d’ESO de l’Institut 
Quatre Cantons van fer per denunciar la 
violència contra la dona. Van expressar-se 
mitjançant cançons en estil hip-hop, 
creades per ells mateixos. I després van 
aprofitar els raps per organitzar un acte 
de denúncia a la biblioteca del seu barri, 
la Biblioteca Manuel Arranz, al Poblenou.

De vegades les propostes didàctiques que 
semblen banals o frívoles són les que 
esdevenen més riques per a l’alumne i, si 



se’m permet dir-ho, les que més s’apropen 
a l’excel·lència pedagògica. M’agradaria 
compartir-ne una. 

Quin objectiu es perseguia?

L’objectiu d’aquesta experiència educativa 
va ser el de treballar el ritme i el treball 
de valors (en concret, l’eradicació de la 
violència masclista) conjuntament en un 
mateix projecte. L’experiència educativa es 
va articular en cinc fases (ritmicocorporal, 
escriptura, musicalització, sincronització 
del text amb la música i interpretació), que 
es descriuen a continuació. 

Quines passes vam seguir?

El projecte que els alumnes havien de 
fer i que van rebre en forma d’encàrrec 
consistia a escriure en grup una lletra de 
rap. En la primera fase, la ritmicocorporal, 
els alumnes treballaven el ritme musical 
a través de l’activitat següent: havien de 
crear un ritme corporal i solapar-hi un text. 
D’aquesta manera s’anaven familiaritzant 
amb l’exercici base de la música hip-hop, 
que és el de sincronitzar els accents rítmics 
amb els d’un discurs oral. Al final d’aquesta 
fase d’escalfament o pretasca els alumnes 
van mostrar al grup el ritme que havien creat.

 

                                                                                                    

Figura 2. Alumnes de 2n D mostrant els seus ritmes cor-
porals a l’aula. <http://www.youtube.com/watch?v= 
bsIwIl4b0CU&sns=em>. 

Figura 3. Alumnes de 2n E mostrant el seu ritme corpo-
ral. <http://www.youtube.com/watch?v=R1xi5A2Hb1 
E&sns=em>. 

La segona fase es va enfocar cap a l’es-
criptura d’un rap. L’únic requisit era el 
tema, ja que se’ls demanava que el rap 
desenvolupés una reflexió sobre la violència 
masclista. Per plantejar l’escriptura havien 
de prendre algunes decisions textuals: a) 
la perspectiva des d’on escrivien el text 
(des del punt de vista de l’agressor, del de 
la víctima o el dels testimonis que havien 
presenciat conductes), b) la llengua o 
llengües en què volien expressar-se, i c) 
la història que volien narrar.

En la tercera fase de musicalització, 
centrada a donar forma musical al text, 
els alumnes havien d’escollir una base 
instrumental lliure de drets d’autoria o bé 
crear-ne una fent ús de l’aplicació Garage 
band (altres plataformes tenen les mateixes 
utilitats, com ara  <http://www.synthtopia.
com/>). La música instrumental l’escollien 
tenint en compte el caràcter que volien 
donar a la seva obra, per exemple, més 
tràgic, dramàtic o esperançador. En el 
cas de trobar una base no lliure de drets 
d’autor sempre podien recórrer a demanar 
permís a l’autor, lògicament en el cas que 
la base tingués un autor conegut i que el 
coneguessin o fos localitzable a través de 
la xarxa.

En la quarta fase de sincronització del text 
amb els accents musicals els alumnes rees-
crivien el text tenint en compte els accents 
del text, amb l’objectiu de fer-los coincidir 
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amb els rítmics. En algun cas, el recitat 
de la tornada el van convertir en melodia. 

  

Figura 4. Alumnes de 2n A mostrant una lectura drama-
titzada amb melodia. <http://www.youtube.com/wat
ch?v=oaIipFfa0J4&list=PLkPhS3I8GUpVOA73eW_ 
cIe6YJDHIJfpSE&sns=em>. 

Finalment la cinquena fase consistia a 
donar forma a la interpretació del rap per 
poder-lo compartir oralment. Cada grup 
va escollir un o dos portaveus. En aquesta 
fase va ser interessant observar com alguns 
grups van recuperar la coreografia dels rit-
mes corporals per donar forma a l’entrega o 
performance del rap. Cada grup va elaborar 
un guió per muntar el videoclip del rap i 
poder eternitzar el seu producte artístic, 
amb la intenció de penjar-lo a la xarxa. La 
idea era escollir per a cada grup classe la 
millor proposta musical i tirar endavant la 
creació videogràfica.

Figura 5. Alumnes de 2n C mostrant el seu rap. <http: 
//www.youtube.com/watch?v=Mn-DIrtT53M& 
sns=em>.

Malauradament, aquest projecte de di-
vulgació dels raps va quedar en un exer-
cici en paper. Això va anar així perquè va 
sorgir la possibilitat de compartir els raps 
a la biblioteca del barri, en el marc d’un 
acte públic. El 26 de novembre de l’any 
2015, coincidint amb el Dia Internacional 
de l’Eliminació de la Violència Contra la 
Dona (25 de novembre), estava previst un 
acte en el qual es lliuraven els premis de 

Jove de còmic Sant Martí per la prevenció 
i eradicació de la violència masclista, or-
ganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i 
que va tenir lloc a l’auditori de la biblioteca 
Manuel Arranz del Poblenou. En aquest 
acte els alumnes van interpretar les seves 
obres musicals, animats per una gran 
expectació i l’ovació del públic.

Figura 6. Cartell de l’acte on els alumnes van parti-
cipar amb una actuació amb els seus raps.

Quina valoració en van fer els estudiants?
Els alumnes van acollir la iniciativa molt 
bé tal com queda palès als seus comentaris 
valoratius.1 De fet aquesta predisposició 
positiva va facilitar i donar fluïdesa al 
desenvolupament del projecte.

L’anàlisi de les valoracions dels alumnes 
ens dóna informació sobre el seu punt de 
vista quant a l’activitat. Per una banda, 
alguns alumnes van valorar molt positiva-
ment el grau de responsabilitat i autonomia 
que se’ls va donar durant el desenvolupa-
ment de les tasques i també el fet que el 
producte final s’hagués de representar en 
un acte públic.

1. La transcripció dels comentaris valoratius de l’alum-

nat respecta sempre que es pot l’ortotipografia del text 

manuscrit original.



Tot i que totes les activitats de música 
m’han agradat, el rap ha sigut la tasca que 
m’ha semblat més entretinguda i creati-
va perquè teníem llibertat per treballar i 
perquè el resultat ha estat impressionant. 
(Rita M.)

El treball del rap m’ha encantat perquè 
mai havíem tingut que inventar-nos una 
cançó feta per nosaltres mateixos, fer el 
seu videoclip, i alguns de nosaltres repre-
sentar-ho en una sala. Trobo que s’hauria 
de fer cada any, i així tots viurien una nova 
“aventura”. (Medine)

Per altra banda, els alumnes també van 
valorar en clau positiva el fet que durant 
l’activitat s’abordessin problemàtiques 
socials:

He reflexionat, i m’he donat compte de 
que vivim en un món ple d’injustícies, he 
pogut implicar-me més contra la violència 
de gènere. Amb aquest projecte he après a 
saber quan una persona t’està maltractant 
i a saber dir PROU. Ara tinc molta més 
consciència sobre el que és la desigualtat 
(Paula R.)

Va ser molt gratificant per la nostra part 
veure tanta gent implicada amb un pro-
blema tan important com la violència de 
gènere. Ha estat un experiència inolvida-
ble i molt interessant (Núria G.)

A alguns alumnes, l’activitat els va connec-
tar amb la seva realitat quotidiana:

La següent activitat va ser la del rap, la 
meva reacció va ser genial ja que sempre 
he volgut fer cançons de rap i ara amb 
l’Àlex el meu somni s’ha fet realitat. (P. 
Benavente)

A més, també van comentar que el procés 
en si havia estat gratificant, especialment 
el fet d’adonar-se com el producte artístic 
anava creixent:

Anaven passant les classes, i anaven que-
dant uns raps molt originals, cada un amb 
el seu estil. (Silvia C.)

...i què se’n pot extreure d’un tipus de projec-
te com aquest?

El lector deu haver notat que encara no 
he esmentat la matèria des d’on partien 
aquestes iniciatives. La proposta venia de 
l’àrea de Música però, pel seu caire inter-
disciplinari, l’activitat podria haver estat 
organitzada des de qualsevol assignatura; 
lingüística, socials, cultura i valors ètics i 
fins i tot des de l’educació física o artística. 
Cal remarcar que la interdisciplinarietat 
va ser un element clau de l’experiència 
que va permetre mobilitzar conjuntament 
aprenentatges de naturalesa diferent: 
musicals, lingüístics i filosoficosocials. A 
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més, després de l’anàlisi de l’experiència 
educativa, sembla que la interdisciplinari-
etat va fer l’activitat més atractiva als ulls 
dels alumnes i, en aquest sentit, va ser una 
estratègia força eficaç per tal d’implicar 
l’alumne en una activitat d’aprenentatge. 

Hi ha, però, altres elements de la proposta 
que van contribuir a fer-ne una experiència 
certament exitosa, com la responsabilitat 
de l’aprenent, la connexió de l’activitat amb 
la vida o la integració de les TIC. 

D’entrada, el disseny de l’activitat situava 
l’aprenent com a constructor del seu procés 
d’aprenentatge. Durant el desenvolupament 
del projecte, el professor es va limitar a 
fer l’encàrrec i a orientar l’activitat, bàsi-
cament donant models (per exemple, il-
lustrant com interpretar un ritme corporal). 
Els alumnes podien enriquir el procés de 
creació utilitzant lliurement eines TIC. Per 
tant, se li va atorgar, a l’alumnat, un grau 
de responsabilitat i d’autonomia força alt, 
i a més en un context de pressió, ja que el 
rap s’havia de lliurar en un termini curt.

D’altra banda, l’activitat es beneficiava de 
dos aspectes sociològics: del fet que la 
majoria d’estudiants estaven familiaritzats 
amb l’estil hip-hop i que, a més, la temà-
tica social abordada durant el projecte, la 
violència de gènere, és omnipresent als 

mitjans de comunicació. Per tot això, el 
fet d’integrar el rap a l’aula aportava la 
possibilitat de connectar l’aprenentatge 
formal amb la vida quotidiana dels alum-
nes. A més, els nous continguts apresos (el 
ritme, però també la reflexió social) s’apli-
caven a una tasca concreta i socialment 
compromesa, ja que l’activitat d’aula es 
va transformar en un concert rapejat, fet 
que va aportar un context d’aprenentatge 
significatiu i rellevant. 

El projecte va ser sensible a l’atenció a la 
diversitat de ritmes d’aprenentatge i va oferir 
la possibilitat als estudiants de treballar en 
diferents tasques amb diferents formats: 
els que dominaven més l’escriptura es 
van atrevir amb l’elaboració del text; els 
que tenien una intel·ligència més musical 
van preferir inventar-se el ritme, i els més 
creatius visualment van fer més aportacions 
en la fase de creació del vídeo musical. La 
col·laboració va ser un element essencial 
per al desenvolupament de les tasques 
associades al projecte i així els alumnes 
es van poder sentir integrants d’un equip 
al qual podien contribuir amb aportacions 
imprescindibles. L’activitat, també pel fet 
d’atendre els interessos i les necessitats dels 
diferents perfils d’alumnes, va ser satisfac-
tòria per a un elevat nombre d’ells. Així, la 
varietat de formats en la presentació dels 
continguts i la possibilitat de tasques que es 
podien fer va suscitar l’interès en la majoria 
d’estudiants. L’adaptació a la diversitat i 
l’augment de motivació dels alumnes que 
vaig poder observar reforcen investigacions 
educatives prèvies, també portades a terme 
a Catalunya, que mostren com la creació de 

“EL PROFESSOR ES VA LIMITAR A FER 

L’ENCÀRREC I A ORIENTAR L’ACTIVITAT, 

BÀSICAMENT DONANT MODELS”



raps a l’aula empodera els alumnes lingüís-
ticament i textualment (Aliagas, Fernández 
i Llonch 2016; Aliagas 2016).

Independentment dels ritmes d’aprenentat-
ge i les capacitats individuals, el projecte va 
ser un repte per a tots els alumnes, cadascun 
en el seu nivell. El projecte incloïa moltes de 
les categories cognitives descrites per Bloom 
(Anderson i Krathwohl eds., 2001); des de 
la més senzilla, que és “recordar”, fins a 
“crear”, que és la més complexa, passant 
per les altres categories intermèdies, com 
aplicar, analitzar o sintetitzar, les quals 
també són necessàries per tal d’enriquir 
el procés d’ensenyament-aprenentatge. A 
més, la interacció entre els alumnes i amb 
el professor (que és un element tan positiu 
per al procés d’aprenentatge) va ser present 
i necessària en tot moment, sobretot en la 
presa de decisions.

I com a conclusió, una reflexió de caràcter 
pedagògic. El fet que l’aprenentatge es 
basi en la interacció, idea que ja defensa-
ven els constructivistes els anys setanta, 
beneficia l’aprenentatge en molts aspectes 
però especialment en un: els docents ens 
podem enriquir dels punts de vista, les 
vivències i fins i tot el bagatge cultural del 
nostre alumnat. I el fet d’incorporar-lo en 
les nostres experiències, reverteix en ells i, 
en definitiva, en l’aprenentatge a les aules. 
En aquest sentit, i en concret en aquesta 
activitat, vaig aprendre dels alumnes quan 
la seva reacció davant les injustícies socials 
es van formular amb frases com la següent:

“Ella siempre fue mi mejor amiga pero 
con el tiempo se le borró la sonrisa”.

Figura 7. Alumnes 2n A mostrant el seu rap. <http://www. 
youtube.com/watch?v=lH45ZsXgDq4&sns=em>. 
 

 Els Quatre Cantons diu no a la violència

<http://musica.4cantons.cat/els-quatre-
cantons-diu-no-a-la-violencia-masclista-
a-traves-del-rap/>.

Per saber-ne més

AliAgAs, Cristina (2016). “Rap en cata-
là a secundària: un taller de rimes, 
escriptura, llengua i vida”, dins Pers-
pectiva Escolar 388, p. 63-67.

AliAgAs, Cristina; Fernández, Júlia;  
llonch, Pau (2016). “Rapping in Ca-
talan in Class and the Empowerment 
of the Learner”, dins Language, Cul-
ture and Curriculum 29 (1): p. 73-
92. En línia: <http://dx.doi.org/10.10
80/07908318.2016.1132658>.

Anderson, L. W.; krAthwohl, D. R. (eds.). 
(2001). A taxonomy for learning,  
teaching and assessing: A revision of 
Bloom’s Taxonomy of educational ob-
jectives. Nova York: Longman.

L’article ofereix la possibilitat de visualitzar fragments 

en vídeo, als quals es pot accedir mitjançant l’enllaç al 

Youtube o utilitzant l’aplicació QR. D’altra banda, vull 

agrair a l’editora del monogràfic, Cristina Aliagas, l’aju-

da i el suport en la fase de redacció d’aquest article. 
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El nostre article descriu els tallers “Talking languages, parlem (de) llengües”, que es van 
organitzar des del 2013 fins al 2015 dins d’un programa socioeducatiu a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) anomenat Campus Ítaca. El Campus Ítaca està dirigit a 
alumnes que han acabat 3r d’ESO i té com a objectiu general animar aquests adoles-
cents a seguir l’educació postobligatòria. Inclou un campus d’estiu de dues setmanes a la 
UAB com a activitat principal. Dins d’aquest marc, les dues autores d’aquest article vam 
participar en la creació i execució de tallers “d’anglès” de dues hores per a grups de 24 
alumnes, que tenien com a objectiu trencar amb l’ensenyament tradicional de la llengua 
estrangera.

El rap en la didàctica del plurilingüisme

EMILEE MOORE
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Didàctica de la Llengua,  
la Literatura, i de les Ciències Socials

MARIA ROSA GARRIDO
Université de Fribourg/Universität Freiburg

Institut de Plurilingüisme/ 
Institut für Mehrsprachigkeit

El hip-hop i el plurilingüisme

A Catalunya, i a l’entorn europeu, ja fa més 
de 15 anys que es parla d’un enfocament 
plurilingüe en ensenyament. Són diverses 
les propostes educatives que posen l’ac-
cent en el fet que, en el món globalitzat 
actual, les persones i les seves llengües i 
varietats lingüístiques interactuen, i que 
aquestes interrelacions haurien de ser 
una font d’enriquiment social, individual 
i educatiu (Nussbaum, 2014). Aquest 
posicionament s’aprecia, per exemple, 
en els currículums d’Educació Primària i 
de l’ESO de l’àmbit català, i, en l’àmbit 
europeu, en el Marc comú europeu de 
referència per a les llengües (MCER) o en 
el Marc de referència per als enfocaments 
plurals de les llengües i de les cultures 
(MAREP). Malgrat l’aposta institucional, 
algunes propostes didàctiques d’anglès en 
les escoles i els instituts parteixen d’una 
postura monolingüística en què es privile-
gia la varietat estàndard de l’anglès —una 
varietat amb pocs parlants— i en canvi es 
tracta com a problemàtic el fet de recórrer a 
altres llengües o varietats en els processos 
d’aprenentatge i comunicació.

En la planificació dels tallers d’anglès del 
Campus Ítaca volíem promoure la reflexió 
crítica sobre els repertoris plurilingües dels 
participants i sobre la diversitat lingüística 
de la nostra societat. També volíem fomen-



tar la seguretat per part dels alumnes a l’ho-
ra d’afrontar noves llengües i de fer servir 
l’anglès, tot valorant les pràctiques trans-
lingüístiques (Oteguy, García i Reid, 2015), 
o els usos integrats, híbrids i dinàmics del 
llenguatge. Inspirant-nos en la denominada 
pedagogia del hip-hop, vam incorporar el 
rap, un dels elements del hip-hop, a l’aula, 
per la seva potencialitat per promoure pràc-
tiques comunicatives “il·limitades” (Alim, 
2011), o sense prescripcions lingüístiques, 
i per la seva naturalesa reflexiva i crítica. 
El hip-hop, tant en anglès com en altres 
llengües, també forma part de la cultura 
juvenil a Catalunya, i per tant ens facilita-
va l’apropament de la proposta didàctica 
a la vida dels adolescents. A més, el rap 
inclou alguns elements de la poesia (per 
exemple, la rima, els versos i les estrofes), 
que és un gènere escolar més tradicional 
que es treballa típicament a les aules de 
Secundària, i en aquest sentit pot fer de 
pont amb els objectius curriculars (vegeu 
Aliagas i Fernández en aquest monogràfic).

Els tallers “Talking languages, parlem (de) 
llengües” 

Els materials utilitzats en aquest taller 
estan disponibles per consultar-los, des-
carregar-los, utilitzar-los i adaptar-los a 
<http://hiphopitaca.wikispaces.com>. El 

taller segueix una seqüència basada en 
tasques comunicatives, que explicarem 
pas a pas en aquest apartat.

A mesura que els alumnes entren a l’aula, 
comencem les activitats de pretasca. Els 
llums s’apaguen i reproduïm un videoclip 
amb un rap comercial mentre els alumnes 
s’asseuen. Després de presentar-nos, es-
coltem fragments de cançons de hip-hop 
en diferents llengües i varietats lingüísti-
ques, que els alumnes han d’identificar. 
D’aquesta manera promovem la comprensió 
de llengües properes, la seguretat davant 
de l’ambigüitat i la valoració positiva de la 
diversitat lingüística. 

Les cançons representen diferents àrees 
geogràfiques i inclouen artistes femenines. 
Les cançons incorporen l’alternança de 
llengües (per exemple Sniper feat. Leïla 
Rami: Entre deux, amb lletres en francès 
i en àrab), l’ús de varietats no estàndards 
com l’spanglish (per exemple, Tony Touch: 
Freak ja) i crioll haitià (per exemple, Kisa 
Poum Fe Anko: Shyne Zion), i llengües mi-
noritzades (per exemple Atversaris: Sense 
por, amb lletres en català i en anglès).

Encara dins de la fase de pretasca, partim 
dels coneixements previs dels participants, 
per parlar dels orígens del hip-hop als 
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Estats Units i la seva expansió global, po-
sant èmfasi en les llengües i les varietats 
lingüístiques del hip-hop produït arreu 
del món i en les influències de l’anglès 
afroamericà. Després d’això, per tal de 
preparar els alumnes per a la tasca d’es-
criure i interpretar rimes en grups, mostrem 
un vídeo en el qual el professorat dels 
tallers representem el nostre propi rap. El 
presentem com un model imperfecte per a 
la tasca, posicionant-nos com a rapers no 
experts. A continuació, a partir del nostre 
rap, comentem la temàtica de la biografia 
lingüística dels raps que els adolescents 
hauran de fer i introduïm alguns elements 
de la varietat de l’anglès que són apropiats 
per al gènere discursiu del rap (expressions 
i formes típiques del hip-hop), molts dels 
quals cal dir que els alumnes ja coneixen. 
A més, proporcionem versions instrumen-
tals de les cançons amb què hem obert 
el taller, a partir de les quals els alumnes 
poden fer els seus raps, i uns diccionaris 
multilingües, de rima i d’altres recursos 
disponibles a internet. 

Durant la tasca principal els alumnes 
treballen en grups de quatre per escriure 
raps sobre les seves biografies lingüístiques 
compartides. D’aquesta manera fem una 
adaptació en clau hip-hop de les propostes 
per treballar sobre la biografia lingüística 

dels aprenents que s’han fet populars en 
l’ensenyament d’idiomes els últims anys. 
Els alumnes parlen, escriuen, revisen i 
practiquen les seves produccions. Enco-
ratgem els alumnes a utilitzar els seus re-
pertoris plurilingües i, per tant, pràctiques 
translingüístiques, en la construcció dels 
seus raps, i de no deixar-se inhibir per les 
normes de l’anglès estàndard i monolingüe. 
Alhora, els animem —no els obliguem— a 
incorporar el seu anglès tant com puguin en 
la producció final; és a dir, que el resultat 
del procés sigui principalment unilingüe. El 
fet que la llengua vehicular del taller sigui 
l’anglès fa que s’orientin implícitament cap 
a aquest producte final.

Després d’uns 45 minuts, convidem els 
grups a la part davantera de l’aula per re-
presentar el seu rap amb l’acompanyament 
instrumental que han triat. Per finalitzar el 
taller, tornem al rap que havíem reproduït 
mentre els alumnes entraven a la sala al 
començament, i tots junts cantem una ver-
sió subtitulada de la cançó que projectem 
a la pantalla.

La nostra proposta didàctica queda re-
presentada al diagrama 1, que mostra les 
principals activitats i la nostra manera 
de concebre els usos i els aprenentatges 
lingüístics al llarg de la seqüència.



Llenguatge sense prescripcions, reflexió i 
expressió crítica 

Activitats de 
pretasca

Activitats de 
preparació

Tasca Postasca

Activitats per promoure 
la comprensió de 
llengües properes, 

la seguretat davant 
de l’ambigüitat, la 

valoració positiva de la 
diversitat lingüística 

Introducció de nous 
recursos lingüístics en 
la llengua vehicular, 

adequats per al gènere, 
i d’altres recursos (per 
exemple diccionaris, 
bases instrumentals) 

per fer la tasca

Treball en grup 
plurilingüe, orientat 
cap a un producte 

principalment en la 
llengua vehicular, 

respectant les 
convencions del gènere 

discursiu

Presentació i avaluació del 
producte principalment 
en la llengua vehicular, 

conforme amb el gènere, 
i altres activitats de 

tancament

Usos plurilingües Usos unilingües

Diagrama 1: Activitats i usos lingüístics.

Repertoris plurilingües i usos lingüístics 

El rap que presentem en aquest apartat (ve-
geu Imatge 1) el va produir un grup d’ado-
lescents durant l’estiu del 2013/2014. 
Està reproduït a la dreta en la seva versió 
original, i a la pàgina següent en una 
transcripció que intenta mantenir tots els 
elements ortogràfics de l’original. El rap 
té molts punts en comú amb d’altres que 
hem pogut llegir, escoltar i analitzar (vegeu 
Garrido i Moore, 2016). Quant al contingut, 
tracta sobre la presència de l’anglès a la 
vida quotidiana dels adolescents, sobretot 
a través de la cultura juvenil, i contrasta 
els usos lingüístics dels autors a les aules 
de l’ESO amb els seus usos informals. A 
més, els joves es posicionen com a perso-
nes que tenen un repertori plurilingüe que 
va més enllà de les llengües curriculars, i 
prenen una postura sobre el bon ús de les 
llengües. Segons els alumnes, la forma del 
missatge importa menys que allò que es vol 
comunicar: “For speaking there’s no rules, 
while your words doesn’t offend”.

Pel que fa als recursos lingüístics que 
els alumnes empren en el seu rap, volem 
remarcar que van produir un text totalment 
en anglès, malgrat haver fet un procés del 
tot plurilingüe. Incorporen elements de 

l’anglès del hip-hop presentats en el taller, 
i d’aquesta manera mostren un apropament 
a les normes pròpies del gènere, en el qual 
l’anglès estàndard no seria adequat. La 
seva lletra conté evidències de revisions 
i correccions com a resultat de la reflexió 
metalingüística grupal. Els alumnes, a més, 
intenten incorporar elements com la rima 
alterna i l’estructuració del text en versos 
i estrofes força homogenis quant a la seva 
llargada, elements que són també propis 
de pràctiques de literacitat més dominants 
en el context escolar.

Imatge 1: Un rap produït pels participants en els tallers.

▼

▼

▼
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Yeah!
Let’s do is this
C’mon guys
That’s the way it goes in the city
of Barcelona

English, this is the young language
spoken around the world
That’s what we speak in the village
We don’t speak it in the village
but we listen to it in all the ‘songs’

We speak catalan at school
We speak spanish with the friends
choose the language
For speaking there’s no rules
‘cuz while your words doesn’t offend.
We also know another languages,
Like french, Italian or german
No matter about the ages.
But we don’t wanna t give you a sermon.

Reflexions finals

L’experiència d’integrar un enfocament 
plurilingüe amb una pedagogia del hip-hop 
ha resultat ser una aposta potent en els 
tallers d’anglès. Tal com ens va dir un grup 
de participants a través del seu rap, “we 
can speak we do it our way”. Els alumnes 
ens ofereixen així un missatge punyent 
sobre les possibilitats expressives del seu 
repertori plurilingüe emergent, i sobre la 
potencialitat de les formes d’expressió que 
són pròpies de la cultura juvenil. 

En la didàctica de les llengües estrange-
res, cal rebutjar postures monolingüísti-
ques, per adoptar una postura coherent 
amb les realitats d’ús social i del procés 
d’aprenentatge de les llengües. En les 
aules d’anglès del segle xxi, la diversitat 
lingüística i les pràctiques translingüísti-
ques han de considerar-se un recurs per 
al desenvolupament del plurilingüisme. 
El rap obliga a qüestionar les concepcions 
prescriptivistes de la llengua, i obre pas a 
noves pràctiques lingüístiques creatives, a 
la reflexió i al pensament crític.

Per saber-ne més
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El rap entra a l’aula: implicacions                     
per a l’educació lingüística i literària

DANIEL CASSANY

Universitat Pompeu Fabra

El rap ha arribat a la vida dels joves, a 
l’oci, a la roba, a les converses..., tal com 
d’altres activitats de fans o aficionats (com 
el còmic, el videojoc, el fanfic). I d’aquí 
ha saltat a algunes activitats que provenen 
de l’escola, com mostren diverses recer-
ques. Morgade, Verdesoto i Poveda (2016) 
detecten en un corpus de soundscapes 
(produccions narratives i col·laboratives 
digitals) d’alumnes espanyols de Secundà-
ria diverses traces de l’estètica d’aquesta 
música com breaks i beats, cicles, orga-
nització del ritme en 4/4, estructures del 
beat basades en repeticions de 16, bases 
electró-beat. Així mateix, als EUA, Mahiri 
(2006) documenta com alguns estudiants 
de Secundària, en la tasca d’elaborar un 
PowerPoint, utilitzen recursos tecnològics 
per compilar, triar, tallar i enganxar re-
cursos, cosa que els porta a donar noves 
formes i sentits als textos i a les imatges 
originals, tal com fan els DJ quan mesclen 
sons i paraules. Els dos estudis mostren 
que els joves importen les seves pràctiques 
lletrades a l’escola —amb permís dels pro-
fessors o sense— i que les insereixen en 
les produccions acadèmiques com a recurs 
per crear significats i aprendre.

Però a Catalunya el rap encara compta 
poc, lamentablement, tant en l’educa-
ció com en la recerca, si prenem com a 
referència l’interès vigorós que aquesta 
música i les seves aplicacions pedagò-

De mica en mica el rap va guanyant l’interès de les audiències generals i va adquirint 
estatus social —com suggereix l’èxit de la sèrie televisiva The Get Down—. Això permet, 
així mateix, aprofitar-lo per dinamitzar i enriquir l’educació literària, lingüística, musical i 
cultural de molts joves a les aules. Els articles en aquest volum mostren aquest treball, 
centrant-se en el component musical (article de Soriguera), el sociocultural i lingüístic 
(article de Corona) i l’educatiu (resta d’articles). El conjunt mostra les possibilitats del 
rap de desencadenar aprenentatges i mobilitzar elements rellevants de la competència 
comunicativa dels joves.
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giques han despertat en d’altres països, 
en congressos internacionals i en revis-
tes especialitzades. En aquest sentit, 
recordem aquella iniciativa del 2009, 
interessantíssima i malaguanyada —per 
la crisi econòmica—, endegada pel Depar-
tament d’Educació i la Secretaria General 
de Política Lingüística de promoure un 
concurs de rap en català denominat “hip-
hop.cat”, amb la intenció de promoure la 
música i la llengua catalanes i de vincular 
l’escola amb el carrer.

Només en els darrers anys han aparegut, 
en el nostre context, els primers treballs 
sobre el hip-hop com a recurs per a l’apre-
nentatge a l’aula (Aliagas, Fernández i 
Llonch 2016; Morgade, Verdesoto i Poveda, 
2016; Garrido i Moore, en premsa). Als 
instituts hi ha algunes iniciatives locals, 
com les recollides en aquest monogràfic, 
encara que no són gaire visibles ni populars 
més enllà de la comunitat escolar. Potser 
aquest rebuig al rap com a recurs edu-
catiu prové de creure que és una música 
de poca qualitat, que s’expressa en una 
llengua inapropiada, explícita o vulgar, per 
abordar tabús com les drogues, el sexe o la 
misogínia. Tot i que això pugui ser cert en 
alguns subgèneres del rap (per exemple, el 
gangsta rap) o en algunes cançons i autors 
concrets, aquest fet és general en tota la 
música pop i seria sens dubte injust ge-

neralitzar-lo i vincular-lo amb aquest tipus 
de música. Al contrari, el rap és també —i 
fonamentalment— un espai discursiu per a 
l’expressió de sentiments i punts de vista 
sobre la vida i la societat dels més joves. Un 
exemple d’això és el rap de la consciència, 
que és el subgènere que els alumnes de 
l’Óscar Altide, de l’INS Quatre Cantons de 
Barcelona, escriuen per reflexionar sobre 
la violència masclista.

Portar el rap a l’aula és un exemple es-
plèndid d’una recomanació didàctica que 
fèiem ja fa anys (Cassany et al. 2008), 
que consisteix a connectar el currículum 
amb l’oci, és a dir, les pràctiques lletra-
des dominants (per exemple, l’escriptura 
reflexiva o la poètica) amb l’escriptura de 
textos vernacles, o allò que els joves fan per 
voluntat pròpia en el seu temps d’oci, fora 
de l’aula i sense mestre. La introducció d’un 
nou gènere discursiu target a l’aula (el rap) 
genera expectatives noves i això incideix en 
la motivació de l’alumnat, que pot renovar 
les actituds “enquistades” lligades a la 
producció de gèneres més canònics. Això és 
el que mostren les avaluacions entusiastes 
dels alumnes de l’Óscar Altide havent creat 
un rap contra la violència de gènere amb 
un llenguatge informal menys rígid, amb 
els recursos lingüístics propis dels joves. 
I és que el rap dóna veu als alumnes i els 
empodera textualment i lingüísticament. 



El rap esdevé un element de sorpresa 
als tallers d’E. Moore i M. R. Garrido, 
“que tenien com a objectiu trencar amb 
l’ensenyament tradicional de la llengua 
estrangera”, o és motor de la motivació als 
tallers del famós raper P. Llonch, impartits 
a l’INS Lluís de Peguera.

Un element que el rap porta a les aules és 
la naturalitat de les pràctiques lingüístiques 
híbrides i multilingües. L’etnografia de 
Víctor Corona amb artistes llatinoamericans 
afincats a Barcelona menciona que aquests 
joves integren paraules en català en les 
lletres. També hi ha moltes cançons amb 
alternança de llengües, en les quals cada 
“gall” o cantant usa una llengua diferent, 
en una espècie de diàleg escenificat entre 
cultures i parles. És una marca identitària 
que deixa constància de les trajectòries  
sociolingüístiques de cada individu. Pre-
cisament per això, El Meswy/J. Magro 
argumenta la importància que té reconèixer 
a les aules la varietat lingüística del MC 
(el Mestre de Cerimònies, gall o cantant), 
sense escollir especialment aquelles que 
estan més estandarditzades perquè són, 

precisament, les que tenen més prestigi 
en les classes més cultes. Aquesta reco-
manació busca l’empoderament a través 
del reconeixement lingüístic:

Yo no recomiendo exclusivamente MCs 
cuyos rasgos lingüísticos se alejen de las 
variedades estigmatizadas por la Sociedad 
mainstream, los que se usan con naturali-
dad en los Barrios, pues estas variedades 
otorgan prestigio, a través de la credibili-
dad, al que las usa de manera natural en 
el mercado lingüístico del Hip-Hop y son 
las que los estudiantes suelen traer de 
casa y que, al reconocerse, les empode-
ran. (El Meswy/J. Magro)

El rap també s’empra com a recurs pedagò-
gic per reptar les normes monolingües a les 
aules. En l’experiència de Moore i Garrido, 
els alumnes han d’identificar les varietats 
lingüístiques (francès, àrab, l’anglès, 
etc.) que empren cantants de rap d’àrees 
geogràfiques molt diverses, incloent-hi 
varietats no estàndards com l’spanglish i 
el crioll haitià. D’aquesta manera, entren a 
l’aula idiomes extracurriculars, la diversitat 
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lingüística esdevé una realitat “normal” i 
en la fase d’escriptura o de producció de 
lletres de rap el plurilingüisme es converteix 
en un recurs d’expressió. Així ho expliquen 
les autores:

Encoratgem els alumnes a utilitzar els 
seus repertoris plurilingües i, per tant, 
pràctiques translingüístiques, en la cons-
trucció dels raps, i de no deixar-se inhibir 
per les normes de l’anglès estàndard i mo-
nolingüe.

El rap també porta a l’aula el valor de la 
parla com a mode de creació i aprenentat-
ge, en un context escolar que s’ha centrat 
tradicionalment en la lletra. A la recerca 
de Medina, a Primària, l’oralitat esdevé 
un element de reforç de l’idioma anglès, 
a través de la pràctica del ritme, l’accent 
i l’entonació. A la recerca d’Altide hi ha 
una seqüència del procés de creació de 
rap que treballa en concret la cohesió 
entre contingut, trets suprasegmentals 
(entonació, velocitat, volum, etc.) i el 
llenguate no verbal. D’altra banda, tant 
a les recerca de Moore i Garrido com a 
la d’Aliagas i Fernández, l’execució oral 

del rap, en forma d’actuació, exhibició o 
concert, és el moment que dóna sentit a 
l’escriptura perquè se situa en un context 
social i comunicatiu autèntic. Saber que 
“diràs” o “cantaràs” el text oralment aporta 
la consciència d’un receptor i també pot 
estimular actituds de protecció de la pròpia 
identitat (fer-ho bé perquè no se n’enriguin 
i perquè m’apreciïn més). En concret, a la 
recerca d’Aliagas i Fernández l’escriptura 
es planteja com un procés híbrid entre 
la redacció i l’oralització, un dinamisme 
simbiòtic que contribueix a allò que Pau 
Llonch anomena “un procés de deselitit-
zació de l’escriptura a les aules”.

La lectura i la reflexió crítiques són també 
presents en la pràctica d’escoltar i produir 
raps. Llegir críticament els raps, en el 
sentit d’adonar-se de la ideologia i del po-
sicionament del cantant (Cassany 2006), 
és una activitat implícita en algunes de les 
recerques d’aula. Per exemple, els alumnes 
de l’INS Quatre Cantons reflexionen sobre 
la violència de gènere i tots els de l’INS De 
Peguera, que tenen llibertat per crear el rap 
que vulguin, trien temes socials, ideològics 
o polítics. En concret, els tallers que El 



Meswy feia a joves del barri del Bronx de 
Nova York precisament intentaven estimular 
la capacitat crítica en l’escriptura amb la 
pràctica de la pluja d’idees i l’estimulació 
de la creativitat. Aquest ús del rap fins i tot 
ha arribat a les aules universitàries, tal com 
explica El Meswy/José Magro, que utilitza 
lletres de rap a les sessions d’espanyol com 
a llengua estrangera.

No són tampoc menyspreables les aporta-
cions del rap a l’educació literària. Seguint 
Aliagas i Fernández, el rap esdevé un 
“pont” per apropar la poesia als alumnes. 
Als seus tallers, Pau Llonch treballa les 
relacions entre poesia i rap des de dos 
plans: la lectura interpretativa (quan ana-
litza col·laborativament amb el grup classe 
algunes lletres des del punt de vista dels 
efectes retòrics) i des de l’escriptura (quan 
els alumnes escriuen i posen en pràctica 
recursos tradicionals del llenguatge poè-
tic, com l’al·literació, la metàfora o la 
personificació.

Diversos articles del monogràfic fan palesa 
la importància de la col·laboració inter-
disciplinària entre docents o del caràcter 
interdisciplinari del rap. Així, l’experiència 
desenvolupada a Primària (Medina) és un 
projecte de les assignatures de Música i An-
glès. També és interessant la col·laboració 
amb agents socials com els artistes de rap 
(El Meswy o Llonch): aquí el rap connecta 
l’aula interior amb el món a través de per-
sones que porten noves maneres de pensar, 
escriure i actuar al context de l’aula, però 
venint de fora.

En definitiva, el rap és viu i té una força 
inusitada per aprendre, prendre consci-
ència de les nostres realitats, treballar en 
equip i entusiasmar els joves aprenents, 
amb música, poesia, literatura, llengües 
i educació crítica. Esperem que aquest 
monogràfic sigui només un primer tast 
d’un camí més llarg i fecund.
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com>.

Pau Llonch: <http://paullonch.cat/pro-
jectes/tallers-de-rima/>.

El Meswy: <http://www.meswy.com>.
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Escola
Una mestra de quart de Primària, mirant les medicacions dels seus alumnes, 
deia: “Hi ha més TDAH que refredats”. Hi ha un augment de casos? És un 
diagnòstic que està de moda? Analitzarem alguns punts claus per a la com-
prensió d’aquest fenomen i parlarem del tractament des d’un punt de vista 
psicoterapèutic. 

TDAH: reflexions i tractament 

JORDI ARTIGUE

Psicòleg clínic, psicoterapeuta, 
psicoanalista (IPB) 

i doctor en Psicologia.
Associació SAPPS (Servei d’Atenció 

i Prevenció en Salut Mental).

Introducció: és un trastorn 
sobredimensionat?
El TDAH és un trastorn per al qual, actual-
ment, “no existeixen proves tipus ressonàn-
cies magnètiques, ni anàlisis genètiques, ni 
proves de neuroimatge que diagnostiquin la 
hiperactivitat”, com deia un cap de servei 
de psiquiatria infantil. El diagnòstic del 
TDAH és observacional. És bo recordar que 
els criteris diagnòstics utilitzats habitual-
ment diuen que els símptomes han d’estar 
presents en diferents àmbits de la vida del 
nen1 o la nena: escola, casa, temps lliure 
o altres. Per tant no es podria diagnosticar 
observant només un d’aquests entorns. 

Però la variabilitat de xifres és evident:

• El 2010, a Catalunya, les xifres de 
prevalença oscil·len entre l’1 i el 2 % 
en estudis fets amb criteris diagnòs-
tics ICD i el 5 – 10 % en estudis que 
utilitzen criteris diagnòstics DSM.

1. Quan s’utilitza la paraula nen es fa en referència a la 

infància en general i no únicament als infants de gènere 

masculí.



• A Catalunya, la prevalença de casos 
atesos als CSMIJ ha sofert un incre-
ment important en els darrers anys: el 
2008 representava el 14,84 % dels 
pacients atesos als CSMIJ i el 2013 
ha estat del 23,46 %. 

• L’observatori del sistema de salut, so-
bre dades del 2012 assenyala com 
als CSMIJ de Catalunya, del total de 
les visites realitzades en els centres, 
les dedicades a pacients diagnosticats 
amb aquest trastorn variaven entre el 
2 % d’un CSMIJ de la zona del Baix 
Llobregat i el 47,4 % d’un CSMIJ de 
la zona del Vallès. 

Els símptomes i el seu origen

La possibilitat d’entendre el que signifiquen 
els trastorns de salut mental sempre passa 
per la comprensió de la seva gènesi. Això 
és bàsic per poder fer prevenció i dilucidar 
els motius de la variabilitat de les xifres 
descrites. 

A la guia per a mestres i professors sobre 
el TDAH (Departament d’Ensenyament, 
2013), es fa referència també a aquest 
fet des del model cognitivoconductual, 
citant el model d’autoregulació de Barkley, 
i s’explica el trastorn com una dificultat 
a la inhibició de la resposta impulsiva. 
L’exemple posat és el següent: Els nadons, 
quan perceben la sensació de fam, inicien 
el plor i només l’aliment podrà consolar-los. 
Gradualment, aprenen que els preparatius 
del menjar i les paraules dels pares indi-
quen la proximitat de l’àpat. 

Sobre el mateix fet, un autor psicoana-
lític, Bion (1962), va desenvolupar el 
concepte de capacitat de “reverie”, que 
és la capacitat de la mare (o el pare) de 
captar l’estat emocional del nadó i tornar-li 
calma i tranquil·litat, amb la seva veu i les 
carícies, abans de rebre el pit o el biberó. 
Aquesta experiència repetida és la gènesi 
del pensament: el bebè identifica la veu 
de la mare com a anticipadora de l’aliment 
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i es calma. Aquesta primera regulació 
natural és la base de la interiorització de 
patrons de conducta (rutines) i de repre-
sentacions mentals (simbolització) bàsics 
per als aprenentatges a l’escola. Bowlby, 
des de la teoria de l’aferrament, ho deia 
així: “la qualitat de les experiències amb 
els cuidadors influeix de manera que les 
relacions d’aferrament primerenques 
passen a formar representacions internes 
o working models del jo i dels altres que 
proveeixen el prototipus per a les relacions 
socials posteriors”.

Per tant, la impulsivitat, la dificultat d’es-
perar el seu torn, la dificultat de mantenir 
l’atenció i d’altres símptomes del TDAH, 
poden tenir un origen molt anterior a l’ex-
pressió objectiva del trastorn o conducta 
problema.

I com es tracta?

El tractament s’inicia ja en el primer 
contacte; la manera de rebre, atendre i 

escoltar la demanda determinen un tipus 
de tractament o un altre. Observar com ho 
explica i ho viu el nen o l’adolescent i la 
família ens ajuda a entendre la gènesi. S’ha 
d’explorar biogràficament per ajudar a re-
viure i integrar els fets i esdeveniments que 
es pensa que han propiciat canvis i efectes 
adversos a l’evolució. “Haurem d’anar a 
trobar la primera papilla?”, deia el pare 
d’un púber que consultava per dificultats 
d’atenció. Doncs sí, estaria bé. Per què 
no? De fet, el rebuig sentit per algun bebè 
en els primers dies de vida condiciona les 
capacitats de vinculació i d’autoregulació 
(Myhrman et al., 1996). El bebè que no es 
pot calmar o la mare que no pot calmar el 
bebè acostumen a actuar impulsivament, 
sense pensar, provant de tot. Aquesta disre-
gulació és habitual trobar-la posteriorment 
en diversos diagnòstics, entre els quals, 
alguns de TDAH. 

L’escola és la que més detecta les situa-
cions alterades. La doble visió individual 
i grupal que té el professor és única, no 
és reproduïble a nivell familiar ni en els 
centres de salut mental, tret que es facin 
grups. Durant el tractament el diàleg ha de 
ser fluid amb els tutors per tal d’arribar a 
totes les necessitats que presenta el nen. 
El professor o mestre, s’ho hagi plantejat 
o no, és un agent de salut mental. La seva 
forma de relació és un model a imitar i, per 
tant, dóna contínuament models de com 
enfrontar-se a les frustracions, les situa-
cions de conflicte, de control, d’alegria. 

La implementació del tractament ha de 
tenir presents els diferents àmbits de vida 
del nen: individual, familiar, escolar i temps 
lliure. De vegades el temps lliure, els esplais, 
les vacances, els campaments i les estades 
de càmping són un bon “test” per veure 
com evoluciona el nen sense psicoteràpia, 
sense medicaments i sense la pressió dels 
aprenentatges. 

A nivell individual s’utilitzen la psicoteràpia 
i els psicofàrmacs. La psicoteràpia està en 



retrocés respecte a la utilització de la psi-
cofarmacologia. Tot i que es consideri com 
a tractament de primera elecció i que es 
recomani la psicofarmacologia únicament 
per als casos moderats i greus (Protocol 
del TDAH – Departament de Salut 2010), 
l’ordre d’implantació acostuma a ser l’in-
vers. Els objectius bàsics són:2

• Identificar els moments inicials i el 
context en el qual es produeix la des-
atenció. 

• Identificar i verbalitzar els estats emo-
cionals com la ira, la ràbia i l’enuig. 

• Identificar i verbalitzar les situacions 
en les quals es produeix una frustració 
i l’ansietat que comporta. 

• Ajudar a desenvolupar estratègies per 
contenir ansietats i conductes proble-
ma.

• Ajudar a realitzar adaptacions realistes 
segons l’entorn.

• Ajudar a verbalitzar la situació pro-
blema com a pas previ per confiar i 
demanar ajuda.

A nivell individual, un tipus de trac-
tament és la psicoteràpia d’orientació 
psicodinàmica. La metodologia es basa 
en la potenciació de les capacitats de la 
persona sense centrar-se exclusivament en 
la simptomatologia, entesa com el senyal 
del patiment emocional que desequilibra 
l’estabilitat del psiquisme. Es vol minvar 
el patiment a través de la contenció emo-
cional, fins al punt que no li faci falta al 
nen o a l’adolescent fer símptomes. En 
aquesta línia es treballa el binomi frustració 
– ansietat, tenint present que la tolerància 
a la frustració és un aprenentatge bàsic. 

A més a més, ser “TDAH” no és una iden-
titat: és o hauria de ser una característica 
transitòria. En els adolescents el procés es 

2. Una llista d’objectius ampliats es pot trobar a l’es-

mentat article de la revista Infància.

pot complicar si s’agafen a aquest trastorn 
com a signe d’identitat que justifica altres 
actuacions com manca d’interès i manca 
d’hàbits d’estudi. 

A nivell familiar cal un acompanyament 
en forma d’espai terapèutic on es pensin 
i s’abordin les emocions, els sentiments, 
les dificultats de maneig de la conducta, 
els problemes i les possibles estratègies a 
desenvolupar. 

En alguns casos cal una teràpia familiar. 
Són situacions en les quals el TDAH o 
suposat TDAH és la punta de l’iceberg 
d’un funcionament alterat. En els maltrac-
taments i abusos es dóna sovint aquest 
fenomen: els símptomes de TDAH tenen 
relació amb la greu alteració dels vincles 
amb les figures adultes i tenen l’origen en 
l’ansietat que provoca que aquella persona 
en la qual confies t’estigui maltractant o 
abusi de tu. 

Com ja s’ha apuntat abans l’escola és el 
mitjà grupal per excel·lència dels nens. En 
alguns centres de salut mental incorporen 
també els grups com a tècnica psicotera-
pèutica, però sempre el grup classe és el 
grup de referència per tal de mesurar els 
canvis, les millores i/o els bloqueigs. La 
teràpia grupal no seria el primer tractament 
indicat en aquest tipus de trastorn, però sí 
una forma de tractament complementària. 
Els objectius bàsics són:

• Oferir un espai per a l’expressió verbal 
o no verbal de sentiments i d’emocions.

• Promoure l’esperança: “és possible 
parlar, ens podem respectar...”.

Els objectius exposats també poden ser 
vàlids per a determinats espais de tutoria. 
És poc probable que els tutors tinguin 
formació com a dinamitzadors grupals, 
però sí que els poden tenir presents en 
les tutories per tal d’abordar determinades 
situacions conflictives.
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Aquest article és una adaptació del publicat a la revista 

Infància: “TDAH, dèficit o falta d’atenció?” ISSN 0212-

4599, núm. 202, 2015, pàgs. 32-39.

El temps lliure. Les activitats realitzades 
en aquests espais són oportunitats per 
als nens diagnosticats com a TDAH per 
poder mostrar-se diferents. El nen mogut, 
inquiet i que molesta té mala fama a 
l’aula. Fàcilment és l’assenyalat quan hi 
ha un conflicte, en sigui ell el causant o 
no. Per aquest motiu és important poder 
donar-li l’oportunitat de ser un altre en un 
altre ambient. Un esplai o una activitat de 
teatre poden ser un context que afavoreixi 
l’aparició de capacitats de contenció i de 
pensament del nen. Ser estimats pels iguals 
i no assenyalats com a diferents és l’ajuda 
més gran per a l’autoestima i el creixement 
dels nens i adolescents amb dificultats. 

Per saber-ne més

Bion, W. R. “A theory of thinking”, dins In-
ternational Journal Psychoanalisis, vol. 
43 (1962), p. 306-320.

Generalitat de catalunya – dePartament 
d’ensenyament. TDAH: Detecció i actu-
ació en l’àmbit educatiu. Barcelona, 
2013. <http://ensenyament.gencat.

cat/web/.content/home/departament/
publicacions/col_leccions/materials_
atencio_diversitat/tdah/tdah.pdf>. 

Generalitat de catalunya – dePartament 
de salut. Protocol per al maneig del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hi-
peractivitat (TDAH) en el sistema sani-
tari català. Barcelona, 2015. Grup de 
treball sobre el TDAH – Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions. <http://
canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/professionals/
temes_de_salut/TDAH/PROTOCOLT-
DAHFINAL_maig2015.pdf>. 

myhrman, A.; rantakallio, P.; isohanni, M.; 
Jones, P.; Partanen, U. “Unwantedness 
of pregnancy and schizophrenia in 
the child”, dins British Journal of Psy-
chiatry, vol. 169, 1996, p. 637-640.



L’onze de febrer de 2015, la Comissió d’Educació del Congrés de Diputats a Madrid va de-
cidir, per unanimitat dels vuit partits que la componien, proposar que els escacs passessin 
a formar part de l’ensenyament. De totes maneres el terme aprovat resulta poc definitori, 
perquè quan es determina que passin a formar part de l’ensenyament, què cal entendre? 
És per a preescolar? Per a Primària? Per a Secundària? Per a la universitat? O és una for-
mació postuniversitària? O implica tots els àmbits? O només uns quants?

Escacs: un excel·lent recurs d’aprenentatge 

JOSEP CALLÍS, MARGARIDA FALGÀS, ELOI PICO, 
NOEMÍ MASÓ, CARME SAURINA, JOSEP SERRA 

I MERITXELL VIDAL

Observatori “Escacs i Educació”  
de la Universitat de Girona

És obvi que la proposició d’incorporar els 
escacs a l’ensenyament necessita acabar-se 
de concretar en el sentit de determinar a 
quin o a quins períodes es refereix, si ha 
de ser una assignatura o no, si ha de ser 
obligatòria o no, si ha de formar part d’una 
altra matèria o no, si ha de ser en horari 
extraescolar o en horari lectiu, si ha de 
formar part del currículum o no...

L’aprovació de la proposta és fruit d’una 
dinàmica històrica que cronològicament 
es podria sintetitzar en:

• L’any 1995, la UNESCO reconeix els 
Escacs com a “Patrimoni Cultural” i 
admet la tramitació com a “Bé Cultural 
Intangible de la Humanitat”, i insta  
tots els països membres a incloure els 
escacs en el sistema educatiu.

• El 8 de març de 1995, el Senat Es-
panyol insta el Govern per tal que re-
comani la introducció dels escacs com 
a assignatura optativa en els Centres 
d’Ensenyament General Bàsic de la 
seva competència.

• El 21 de juliol de 2010, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a declarar els 
escacs d’utilitat pública i a emprendre 
actuacions per difondre’ls i fomentar-
ne la pràctica entre la població cata-
lana, especialment en els àmbits de 
l’educació, lúdic i de la salut.
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• El 15 de març de 2012, el Parlament 

Europeu fa una declaració per escrit on 
demana als Estats membres que donin 
suport a la introducció del programa 
“Escacs a l’Escola” en els respectius 
sistemes educatius, com també que 
assegurin un finançament suficient 
per a aquest programa.

• El 8 d’octubre de 2012, la Mesa del 
Parlament Canari adopta l’acord pel 
qual “El Parlament de Canàries insta 
el Govern de Canàries, dins del seu 
àmbit competencial, a incorporar els 
escacs com a matèria educativa tant 
en l’ensenyament primari com el se-
cundari, en horari lectiu, seguint les 
recomanacions de la UNESCO”.

Escacs a l’aula: avantatges i beneficis 

L’estudi i la pràctica dels escacs són útils 
com a competència formativa per a la vida 
com demostren molts estudis que s’han 
anat realitzant en el transcurs dels segles, 
des d’Alfred Binet (1893) o Sigmund Freud 
(1913) fins als nostres dies. En tots es fan 
paleses unes millores evidents que incidei-
xen en tres camps ben definits: 

a)  les estructures cognitives generals,

b)  les habilitats conductuals,

c)  els continguts d’àrees de coneixements.

Si bé en cadascun d’aquests àmbits 
s’incideix en multitud de factors especí-
fics que el determinen, en destacarem, 
només, alguns dels més essencials.

Millora de les estructures cognitives generals

• Potencia i exercita la memòria visual 
i la memòria general. L’observació de 
la ubicació de les diferents peces en 
un moment determinat de la partida o 
en una posició teòrica, implica o ha de 
comportar que si per qualsevol circum-
stància les peces cauen a terra, siguem 
capaços de tornar-les a posar en el lloc 
on eren. En trobem un exemple quan 
estudiem a fons un text. Quan en fem 
l’anàlisi corresponent podem llegir la 
pàgina del llibre malgrat no tenir-lo al 
davant. El fet d’haver d’imaginar on 
aniran a parar o on se situaran les peces 
en una jugada o de veure el desenvolu-
pament de les jugades que succeiran, 
obliga a dominar les imatges mentals 
i recordar les posicions anteriors. Re-
cordar les jugades beneficioses i les 
perjudicials són també elements clau 
del desenvolupament de la memòria 
general i de la visual.

• Potencia i exercita l’orientació espacial. 
La casella “d4” és la que està en la 
intersecció de la columna “d” i la fila 
4. Si anem a una casella a la dreta, en 
quina casella estarem? Si ens movem 
una casella cap amunt, en quina casella 
estarem? Això és un exemple de domini 
de l’orientació espacial. En el llenguatge 
de carrers de Barcelona podríem pre-
guntar-nos, la plaça Letamendi, on és? 
La resposta és clara, a la intersecció del 
carrer Aragó i el carrer Enric Granados. 
I si anem una travessia cap a Tarragona, 
on estarem? Va bé no perdre’s amb el 
cotxe quan hom condueix, resulta im-
prescindible tenir una bona orientació 
espacial. Memòria visual i orientació 
espacial van íntimament unides i una 
desenvolupa l’altra.



En la millora de les habilitats conductuals

• Potencia i treballa la capacitat de 
concentració i de creativitat. Abans 
de fer una jugada, cal pensar-la, i per 
poder pensar, cal concentrar-se. El 
diccionari defineix concentració com 
‘l’acció de concentrar’ i concentrar com 
‘fixar l’atenció i el pensament’. Jugar 
a escacs comporta això.

 És molt difícil trobar a la història 
dels escacs dues partides idèntiques. 
Aquest fet ens indica l’alt grau de 
creativitat que desenvolupa aquest 
joc. En general podem garantir que 
davant d’una situació de joc dels es-
cacs es poden fer molts plans i no ens 
equivocarem si afirmem que cada pla 
es pot dur a terme de moltes mane-
res diferents. Com més maneres, més 
creativitat.

• Aprendre a prendre decisions. Davant 
d’una partida s’ha de decidir el pla que 
es farà i prendre la decisió per tirar-
lo endavant. Mouré la torre o l’alfil? 
Jugaré allà o allà? Pensem, prenem 
la decisió i l’assumim. Tan important 
és una cosa com l’altra. Quan un es 
planteja quins estudis de grau vol se-
guir, o en altres decisions de la vida, 
cal informar-se, cal pensar i, a la fi, cal 
prendre la decisió. Ens hem d’educar 
a prendre decisions i acceptar-ne el 
resultat.

• Ensenya a aprendre dels propis errors. 
Una vegada s’ha decidit moure aquella 
torre a tal casella, pot ser que ens hà-
gim equivocat. Tots ens equivoquem. 
Aquest no és el problema. El proble-
ma és equivocar-se dues vegades de la 
mateixa manera. Hem d’aprendre dels 
errors. Hem d’aprendre dels nostres 
errors. Si puges una escala i ensope-
gues en el tercer esglaó cal saber-ho, 
ser-ne conscient, saber el motiu de 
l’entrebancada i quan hi tornem a pu-
jar, no ensopegar en el tercer esglaó. 
Podem ensopegar en el cinquè però 

en el tercer no. Hem de ser conscients 
dels errors, saber el perquè els hem fet 
i no repetir-los. 

• Potencia la convivència i el respecte. 
Un nen de segon pot jugar a escacs 
amb un altre nen o amb una nena o 
amb el seu pare o amb la seva mare o 
amb la seva àvia o amb el seu avi o amb 
el seu mestre o amb una seva veïna 
o amb una nena de sisè. L’edat no té 
importància. El color de la pell tampoc. 
La llengua que es parli tampoc.

 Abans de començar una partida els 
dos jugadors se saluden i es desitgen 
sort. Quan acaben tornen a saludar-se i 
comenten la partida: “Com és que has 
jugat això?” o “has fet aquell moviment 
en aquell moment? No ho havia pensat, 
em pensava que faries...”. Aquesta és 
una altra riquesa dels escacs. 

En la millora dels continguts d’àrees de 
coneixements

• Millora els aprenentatges de concep-
tes matemàtics. És molt habitual el 
pensament de relacionar els escacs 
amb les matemàtiques. Certament a 
partir dels escacs es poden treballar 
molts conceptes matemàtics. Quan 
indiquem, per exemple, la casella 
“d4”, estem parlant de les coordenades 
del pla. La “d” seria l’abscissa i el 4 
l’ordenada. També s’ha citat el terme 
intersecció i al respecte cal diferen-
ciar entre tallar-se i encreuar-se. Per 
entendre’ns, les carreteres es tallen i les 
autopistes s’encreuen. Podem treballar 
figures geomètriques, unitats de mesu-
ra tant de longitud com de superfície, 
càlcul mental, operacions aritmètiques, 
progressions geomètriques, funcions li-
neals, fraccions... i, evidentment, jugar 
escacs ajuda al desenvolupament de la 
resolució de problemes atès que pre-
para per analitzar la situació, planificar 
un pla de joc i portar-lo a la pràctica 
o la resolució concreta del pla, esco-
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llint, en cada cas, l’opció resolutòria 
més adequada, factors que també en 
el seu conjunt desenvolupen i milloren 
el raonament logicomatemàtic.

• Millora l’aprenentatge de les habilitats 
lectores i lingüístiques. És evident que 
hi ha sempre un protocol comunicatiu 
en l’estructura de qualsevol joc de 
taula, també en els escacs. Però els 
escacs incideixen especialment en 
l’enriquiment en habilitats lingüís-
tiques, relacionades amb la lectu-
ra. La lectura requereix del domini 
d’habilitats visuals, el camp visual i 
la focalització són processos que tenen 
una relació directa en l’eficàcia lectora. 
El joc del tauler, el moviment de les 
peces i l’exploració de possibles juga-
des afavoreixen aquests procediments. 
Però els escacs també incideixen en 
aspectes específics d’habilitats cogni-
tivolingüístiques relacionades amb la 
comprensió i l’agilitat visual. Formular 
hipòtesis, anticipar esdeveniments o 
replantejar el procés a seguir a partir 
de l’error són, entre d’altres, activi-
tats receptives que incideixen en la 
comprensió lectora literal, relacional 
i inferencial. Podem dir, per tant, que 
els escacs podrien ser un valor afegit 
per afavorir estratègies de comprensió 
lectora.

• Millora l’aprenentatge de continguts 
socials. A partir de textos escrits i 
utilitzant novel·les d’escacs, textos 
d’història dels escacs, de biografies 
de campions, dels escacs relacionats 
amb la història recent, de tècnica o 
tàctica escaquística..., podem apro-
fundir en coneixements de realitats 
socials (països, èpoques, persones...). 
Hi ha molts textos escrits respecte als 
escacs. Treballar aquests tipus de tex-
tos ajuda a obrir els ulls cap a altres 
aspectes dels escacs sovint oblidats. 
Els escacs es poden considerar com 
una situació comunicativa global que 
integra molts aprenentatges diferents 
(llengua, matemàtiques, entorn social, 

etc.), que després es poden transferir a 
altres coneixements curriculars. Aquest 
aspecte afegeix valor a les habilitats 
específiques que desenvolupa.

Experiència a Catalunya

Des de fa molts anys hi ha experiències 
d’introducció dels escacs a multitud d’es-
coles de casa nostra, sovint com a activitats 
extraescolars que pretenen ensenyar a jugar 
i amb concursos o campionats inclosos. 
En alguns casos aquesta ensenyança dels 
escacs forma part de la línia pedagògica del 
centre com a referent històric del seu ideari.

El curs 2012-2013 es va iniciar el pro-
grama “Escacs a l’Escola” a partir d’un 
conveni signat entre la Federació Catalana 
d’Escacs i la Universitat de Girona amb 
el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu 
d’introduir els escacs com a eina educativa 
en horari escolar a primer de Primària i, 
progressivament, anar avançant curs a 
curs amb l’increment d’un nou nivell. A 
diferència de les experiències anteriors 
i tal com hem dit abans, en aquest cas 
l’objectiu no és fer jugadors d’escacs, sinó 
saber aprofitar les possibilitats que aporten 
els escacs per desenvolupar aprenentatges 
interdisciplinaris i millorar hàbits i actituds 
personals. Serà a mesura que s’habituïn a 
utilitzar i conviure amb els escacs en el dia 
a dia escolar que aniran prenent interès en 
el propi joc per, més endavant, sí, treballar 
les estratègies i jugades específiques. El 
lema del projecte es mou sota l’eslògan: 
“Observo, Penso, Jugo”. És a dir, el primer 
que cal fer davant de qualsevol situació és 
observar, després pensar què volem fer, 
què podem fer i què farem, i finalment cal 
decidir el què fer, és a dir, fer-ho i acceptar 
el resultat de la nostra decisió. A grans 
trets els objectius implícits del projecte 
es concreten en:

• Potenciar la millora de la qualitat edu-
cativa tant a nivell d’aprenentatges de 



continguts competencials com de la 
millora d’actituds i reducció de con-
flictivitat a les escoles.

• Incidir en la innovació didàctica i 
l’aplicació de metodologies lúdiques 
i manipulatives en la transmissió do-
cent.

• Ajudar a l’autoconeixement, la res-
ponsabilitat en els propis actes i el 
respecte democràtic.

• Fomentar i millorar les estructures 
cognitives del coneixement.

• Fomentar el raonament matemàtic i 
les competències i habilitats mate-
màtiques bàsiques.

• Afavorir habilitats relacionades amb 
l’agilitat i la comprensió lectora i les 
habilitats lingüístiques generals.

El plantejament d’aquesta introducció a les 
aules té una doble direccionalitat de treball: 
d’una banda, incidir en la capacitació dels 
mestres que s’involucren en el projecte, i, 
de l’altra, fer un seguiment científic dels 
resultats que es van aconseguint. 

L’estudi avaluatiu fet pel grup de recerca 
de l’“Observatori Escacs i Educació” de la 
Universitat de Girona en el curs 12-13 es va 
planificar a partir d’un test dissenyat ad hoc 
pel grup on, a través de 12 ítems, es pretenia 
detectar la millora en diversos dominis ma-
temàtics i lingüístics. Fou una aplicació de 
retest, o sigui que es passa a l’inici i al final 
de curs, fet que permet l’anàlisi estadística 
amb dades aparellades i proporciona una 
informació molt més acurada del progrés 
assolit en poder comparar l’evolució de les 
respostes atorgades a cada un dels ítems per 
cada un dels nens i les nenes participants 
en l’experiència.

  ESTRUCTURES MATEMÀTIQUES

Contingut Ítems 

Domini numèric i operatiu Identificació i adquisició numèrica 2, 3, 7

Capacitat operativa 3

Composició i descomposició numèrica 2, 3

Desenvolupament del pen-
sament logicomatemàtic

Capacitat per identificar, classificar, ordenar... 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12

Ordenació temporal 2, 9

Resolució de problemes Procediments resolutoris 6, 7

Mesura Estimació mètrica 6

Geometria Percepció i orientació espacial 5, 6, 7, 8, 9

Identificació de figures geomètriques 4, 5

Descomposició 4, 5

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Comprensió literal               
i relacional

Reconeixement, discriminació i selecció d’informació 9, 10, 11, 12

Informació del codi gràfic en textos quotidians 8, 10, 11

Comprensió visual Percepció visual 4, 5, 6, 7

Interpretació d’imatges 2, 6, 7, 8, 9

Comprensió  organitzativa 
i interpretativa

Interpretació d’instruccions 8, 10

Comprensió seqüencial i organitzativa 2, 9

Interpretació i organització de la informació 11, 12
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Els resultats s’obtingueren dels 278 
alumnes de primer de les deu escoles 
que varen participar en l’experiència dels 
escacs a l’escola (quatre de les comarques 
tarragonines, tres de les barcelonines i tres 
de les gironines) i de 39 alumnes de les 
dues escoles control. Els resultats inicials 
i finals de cada ítem de cada alumne del 
grup experimental i del control es van 
contrastar i, a partir d’aquí, es va veure 
l’evolució general de cada cas. L’anàlisi 
també cercà detectar l’evolució de ca-
dascun dels diferents blocs d’ítems per 
tal de detectar en quins casos hi havia 
més o menys evolució. Els resultats en la 
prova inicial presentaven, en els ítems, un 
domini més gran per part de l’alumnat dels 
centres control. Per contra, l’anàlisi dels 
resultats en finalitzar l’experiència mostren 
una clara millora del grup que va utilitzar 
els escacs, que superen en tots els ítems 
els resultats del grup control.

En el curs 2013-2014 el conveni va ampliar- 
se amb la participació de la Universitat de 
Lleida, i van formar part del projecte 104 
escoles repartides per tot Catalunya. El 
projecte introductori va continuar centrat 
a primer de Primària, i a les deu escoles 
que havien iniciat el seu projecte el curs 
anterior es va continuar a segon. En el 
curs 2014-2015 s’amplià a 141 escoles 
i es treballa ja a primer, segon i tercer de 
Primària.

En aquests moments, en el curs 2015-
2016, continua endavant l’experiència 
amb la integració de nous centres i am-
pliant l’àmbit a tot el Cicle Mitjà en els 
centres que s’iniciaren en el 2012-2013. 
Progressivament cada curs permet que 
cada centre avanci un nou nivell on arriba 
la introducció dels escacs. 

La recerca, que en aquests moments 
s’està portant a terme des del grup de la 
Universitat de Girona amb l’objectiu de 
poder validar els resultats obtinguts fins 
ara, està centrada a continuar analitzant 
els resultats contrastant entre 25 escoles 
participants en el projecte seleccionades a 
l’atzar i 15 escoles que actuen de mostra 
control, o sigui no integrades en el projecte. 

El treball està enfocat en una doble di-
recció; per una banda, es vol completar i 
validar l’estudi fet el curs 2012-2013, i 
per l’altra, investigar si aquesta introducció 
millora l’ambient de treball de l’alumnat i 
redueix la conflictivitat. En el primer cas es 
tracta de constatar si la millora evidenciada 
a primer en el curs 2012-2013, també es 
manifesta a nivell de Cicle Inicial i Cicle 
Mitjà, i alhora, comprovar si a les noves 
escoles investigades els resultats obtinguts 
mostren, també, els mateixos resultats 
que en el 2012-2013, fet que validaria 
els primers resultats obtinguts. Respecte 
a la segona línia de recerca, s’intenta, a 
partir de l’opinió manifestada pels mestres 
que utilitzen els escacs en les seves aules, 
veure com incideix aquesta introducció a 
nivell general d’aula i en el comportament 
de l’alumnat. 

“DES DE FA MOLTS ANYS HI HA 

EXPERIÈNCIES D’INTRODUCCIÓ DELS 

ESCACS A MULTITUD D’ESCOLES 

DE CASA NOSTRA, SOVINT COM A 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS”



Tota l’experiència s’ha fonamentat en el 
fet de comptar amb la implicació dels 
mestres de les aules que s’han integrat en 
el projecte, i en aquest cas se’ls ha donat 
una formació anual de capacitació que 
s’estructura en un primer curs de 15 hores 
presencials i un segon de també 15 hores, 
vuit de les quals són presencials i set no 
presencials, adreçat a cicle inicial. Aquest 
esquema es va repetint per a cada cicle. 
L’assistència als cursos està reconeguda 
pel Departament d’Ensenyament.

Després de quatre cursos d’aplicació i ex-
perimentació del projecte podem concloure 
que davant dels bons resultats obtinguts 
tant a nivell d’aprenentatge i de millora 
en els àmbits matemàtic i lingüístic, així 
com la millora observada en el comporta-
ment de l’alumnat, manifestada tant pel 
professorat com pels pares, resulta evident 
que cal seguir potenciant aquesta intro-
ducció dels escacs a les aules de manera 
que s’assumeixi com a projecte global 
d’escola, és a dir, que hi hagi continuïtat 
d’aplicar aquesta formació des de primer 
fins a sisè curs posant una hora setmanal 
o quinzenal dins de l’horari lectiu per tal 
de desenvolupar-lo i amb personal format 
al respecte.

Els resultats d’aquesta experiència feta a 
Catalunya han estat citats i referenciats 

en multitud de mitjans de comunicació 
catalans i de l’estat espanyol, que s’han fet 
ressò de la proposta del Congrés i també 
foren utilitzats com a base clau per fer la 
declaració al Congrés. 

Resulta obvi que l’ús dels escacs és un bon 
recurs per tal de millorar l’aprenentatge de 
l’alumnat dels nostres centres educatius i 
que, en conseqüència, cal seguir potenciant 
aquesta experiència i animar les escoles, 
els instituts i els centres d’educació en 
el lleure a introduir els escacs en la seva 
programació.

Per saber-ne més

AMigó, M. (2010). Dóna’m la mà: Els 
escacs com a eina educativa. Treball 
guardonat als Premis Baldiri Reixach 
2010.

cAllís, J.; FAlgàs, M.; sAurinA, C.; serrA, 
J.; AMigó, M. (2014).  “Escacs: un 
recurs educatiu per ajudar a millorar 
aprenentatges i conductes”. Barcelo-
na, Guix, 408. Graó. 

illescAs, M.; Morcillo, J.; AMigó, M. 
(2009). Aprendemos a pensar jugan-
do. Barcelona: EDAMI.
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Mirades
D’èxits, fracassos i violència

ELENA MONTIEL BACH

Educadora social i pedagoga 

A les classes d’Educació 
Física, quan feia Primària, 
sempre dedicàvem l’últim 
quart d’hora a fer un mini-
partit de futbol. El mestre 
triava dos nens de la classe 
(sempre els mateixos, els 
millors jugant a aquest es-
port) i es posaven davant de 
la resta de companys que 
esperàvem palplantats que 
ens anessin triant un a un 
per constituir dos equips. 
Els més bons amb la pilo-
ta sempre eren els primers 
a ser escollits. I els més 
maldestres sempre havíem 
d’esperar fins al final. Pot-
ser el mestre d’Educació 
Física no coneixia mètodes 
menys humil iants  per 
dividir el grup, o potser és 
que no va arribar mai a ser 
conscient de com ens feia 
sentir de fracassats viure, 
setmana rere setmana, 
aquell mercadeig. 

No recordo exactament 
quin curs va ser que, cada 
dia a les nou del matí, el 
primer que fèiem era un 

quinzet. El mestre ens dic-
tava les preguntes, ràpid, 
eren exercicis de càlcul per 
posar a prova la nostra agi-
litat mental. En acabat els 
corregíem i dibuixàvem en 
una gràfica les notes que 
anàvem traient cada dia. La 
meva, de gràfica, era una 
línia totalment horitzontal a 
la franja del deu. Era bona 
fent quinzets, i això em feia 
feliç.

De violència a les aules n’hi 
ha hagut sempre. Violència 
que no s’extingeix quan els 
alumnes acaben la seva 
escolarització, sinó que, si 
no es recondueix, continua 
més enllà a la vida adulta, 
a les famílies —en forma 
de violència domèstica—, a 
les feines —en forma d’as-
setjament laboral. Violèn-
cia que pot néixer com un 
instint de protecció, com 
a reacció contra un perill 
o una amenaça externa, o 
com la necessitat d’impo-
sar-se per la força per asso-
lir els propis objectius.



Ha nascut a Finlàndia un 
nou mètode per acabar 
amb la violència dins els 
centres educatius: el pro-
grama KIVA (Kiusaamista 
Vastaan, que en finlandès 
significa ‘contra l’assetja-
ment escolar’). Sembla que 
gràcies a aquesta proposta 
s’està aconseguint eradi-
car l’assetjament escolar 
a aquest país pioner en 
educació. El mètode con-
sisteix a no centrar-se en la 
dialèctica de confrontació 
entre víctima i acusador 
(ni intentar canviar tant 
l’un com l’altre), sinó que 
es basa en l’actuació sobre 
els alumnes testimonis de 
les situacions de violència 
i que en són còmplices per 
acció (rient, per exemple) o 
per omissió (deixant d’ac-
tuar). Es tracta d’influir en 
aquests espectadors per 
tal que no participin direc-
tament en l’assetjament; 
aleshores l’acusador, que 
necessita reconeixement, 
deixa d’actuar d’aquesta 
manera quan s’adona que 
no en treu cap benefici. 

Recordo perfectament els 
ulls burletes i els riures per 
sota el nas dels nens que 
ja havien estat escollits en 
algun dels dos equips men-

tre alguns altres esperàvem 
amb el cap cot palplantats 
al mig de la pista. Recor-
do les bromes humiliants 
en les exhibicions lamen-
tables de les nostres inep-
tituds físiques a l’hora de 
saltar el poltre, enfilar-nos a 
una corda o córrer la milla. 
També recordo els ulls es-
purnejants d’ira d’aquests 
mateixos companys quan 
era la primera en els quin-
zets, quan treia bones notes 
als exàmens i quan un dia 
la senyoreta Rita va dir que 
em faria un monument al 
mig del pati el dia que no 
portés els deures fets. 

No recordo quan va ser que 
van començar els insults, 
les bromes, les coaccions, 
les amenaces, les pedres 
que em (ens) queien da-
munt del cap i a la motxilla 
camí de casa. Ni tampoc re-
cordo les vegades que vaig 
desitjar que la meva gràfica 
dels quinzets fos a la ratlla 
del cinc si, a canvi, podia 
ser una mica més producti-
va a les classes d’Educació 
Física.

Estic d’acord amb el pro-
grama finlandès: era un as-
setjament consentit i ratifi-
cat per companys, amics i 

mestres. No em (ens) van 
saber ajudar, per por, per 
incompetència o perquè 
potser pensaven que men-
tre se’n reien de mi (de nos-
altres), no se’n reien d’ells.

Tota una infància conven-
çuda que el problema era 
que jo no sabia jugar a fut-
bol, que si tenia les orelles 
o les dents massa grosses, 
el nas massa petit o el ca-
bell panotxa. Fins que un 
dia et fas gran i t’adones 
que el problema d’aquells 
nens no era que jo no sa-
bés enfilar-me a una corda 
(cosa absolutament pres-
cindible a la meva vida) o 
que tragués deus als quin-
zets, sinó que jo (nosaltres) 
fèiem de mirall dels seus 
dèficits. I ells, lògicament, 
feien de mirall dels meus 
(dels nostres).

La violència que es ma-
nifesta en l’assetjament 
escolar no és una lluita 
contra l’altre perquè l’altre 
és diferent, sinó una llui-
ta interna, una lluita amb 
un mateix pel que l’altre 
em recorda que no sóc o 
no seré mai. El programa 
KIVA és una proposta molt 
interessant per començar a 
moure fitxes en les estruc-
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tures de funcionament de 
les aules. Però desenfocant 
el nucli del conflicte, és a 
dir, dissuadint l’acusador 
i la víctima, el que fem és 
pal·liar els símptomes, però 
la malaltia de fons hi és i es 
manifestarà d’altres formes 
si no l’ataquem d’arrel. La 
violència i el malestar hi 
continuaran essent i sorti-
ran tard o d’hora si no anem 
a la font del problema.

No hauria hagut de ser 
mai cap competició: jo 
podia haver explicat als 
companys com m’ho feia 
per resoldre els proble-
mes tan ràpid, i ells pot-
ser m’haguessin ensenyat 
com saltar el poltre sense 
quedar-me encallada a la 
meitat. No haurien de fer-
nos ràbia els èxits dels al-
tres (a l’escola, a les feines, 
entre les amistats). Però els 
èxits dels altres sovint ens 
recorden els nostres fra-
cassos. No estic carregant 
contra el verb competir. 
Aquest ha d’existir, sí, però 
potser ha d’anar encarat a 
incentivar un únic repte: la 

lluita personal per créixer, 
per aprendre, per ser cada 
vegada millors persones. I 
els companys n’han de ser 
còmplices, sí, però en for-
ma d’avituallament de la 
cursa interior de cadascú. 

No és fàcil, ho sé, però tam-
poc és impossible!

lenimontiel@gmail.com



ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

Les darreres eleccions 
nord-americanes han tingut 
un gran ressò; com el tenen 
molts esdeveniments que 
ocorren en aquell gran país, 
des d’una final esportiva a 
la cerimònia d’entrega de 
guardons cinematogràfics. 
La capacitat d’amplifica-
ció de les seves empreses 
mediàtiques, en un espec-
tacle vehiculat per les xar-
xes socials, converteixen 
aquells actes en fenòmens 
planetaris. Òbviament, les 
eleccions han tingut més 
relleu tant pels perfils de 
qui es presentava, especi-
alment de qui ha guanyat, 
Donald Trump, com per la 
influència que els Estats 
Units tenen en l’escenari 
internacional.

Anàlisis de tota mena han 
farcit un seguiment molt pro- 
per, a mesura que s’acos-
tava la jornada electoral... 
i després. En general, hi 

Vents de l’oest:                  
Trump i l’educació

ha una gran coincidència a 
considerar que l’educació 
ha estat molt poc present 
en aquella campanya. Bé: 
podríem dir que el que hi 
ha hagut és una presència 
constant de mala educació. 

Sobre com actuar en l’àm-
bit de l’educació en els 
propers quatre anys, po-
ques novetats s’albiren 
des de l’oest que no sapi-
guem: l’evasor fiscal i ara 
president Donald Trump 
assumeix les línies més or-
todoxes del partit republicà 
nord-americà i de moltes 
polítiques conservadores 
d’arreu: contra els currícu-
lums comuns; privatització 
progressiva o total; la mi-
llor educació per als més 
capaços, i la tria d’escola 
com a expressió de lliber-
tat:  “Com a president vostre 
seré el més ferm defensor 
de la tria d’escola. Vull que 
cada infant dels Estats Units 
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que avui es troba atrapat en 
una escola que està fallant, 
tingui la llibertat —el dret 
civil— d’anar a una escola 
de la seva elecció...”. Així 
s’expressà a mitja campa-
nya a favor d’una tria que 
es podrà fer en el marc d’un 
parc d’escoles creades pel 
mercat privat i amb la pro-
gressiva substitució de l’es-
cola pública per les “charter 
schools”: escoles finança-
des públicament però ges-
tionades privadament. De 
fet, Trump ha parlat de dis-
minuir la despesa, però no 
d’eliminar serveis: se suposa 
que ho farà privatitzant-ho 
tot. Efectivament, elimi-
naria el Departament de 
d’Educació, ha comentat. I 
ha disparat contra el desas-
tre total de “l’educació-a-
través-de-Washington-DC”, 
en un discurs molt del gust 
del seu votant en contra de 

les elits polítiques. Presenta 
com una mostra d’aquesta 
educació el tronc comú en 
el currículum que des d’In-
fantil fins a Secundària com-
parteixen més de quaranta 
estats. Trump ja ha dit que 
l’eliminarà. L’important és 
l’educació local, assenyala, 
en una apel·lació que s’as-
sembla més a la retòrica de 
la defensa del tros de terra 
que hem vist en tantes pel-
lícules de colons i vaquers 
més que no pas a una altra 
cosa. 

Un altre aspecte que ha 
sortit discretament en la 
campanya ha estat la greu 
problemàtica de tants es-
tudiants hipotecats de per 
vida pels préstecs contrets 
per pagar la universitat. 
Després de considerar que 
el govern no s’ha de lucrar 
amb els préstecs estudian-

tils, els seus assessors han 
trobat la magnífica solució 
que qui s’ha d’ocupar dels 
préstecs estudiantils ha de 
ser la banca i que aquesta 
ha de donar els préstecs en 
funció del potencial d’in-
gressos de qui els sol·licita. 
Aquestes són algunes de 
les lliçons de campanya. 
Els propers mesos veurem 
les lliçons de govern. Ens 
queda tanmateix una crò-
nica d’exabruptes, insults 
i mentides, aspectes que 
avui conformen una cam-
panya electoral amb segons 
quins candidats, no només 
als Estats Units. Podríem 
anar posant exemples, a 
l’est i a l’oest. 

I no sé quina formació po-
lítica ens demanaran que 
procurem a l’alumnat a les 
escoles i els instituts, vis-
tos els cavalls guanyadors, 
quan impulsem els nois i 
les noies a fer debats fona-
mentats en l’equanimitat, 
el respecte i la veritat. Sem-
pre m’ha encès que quan hi 
ha hagut una esbroncada 
entre polítics en un parla-
ment diguin que ha estat 
com un pati de col·legi, que 
facin servir símils escolars. 
Vistos els panorames polí-
tics, potser que utilitzem 
el símil a l’inrevés: quan hi 
hagi un aldarull al pati de 
l’escola direm que és com 
una campanya electoral.
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XAVIER  BESALÚ

PersPectiva escolar

D’Enric Prats
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2016 

Aprendre de lletres
Literatura i pedagogia, vides paral·leles

Enric Prats és un professor de Pedagogia 
molt present en els mitjans de comunicació. 
Això vol dir que és un intel·lectual cons-
cient que la seva funció ha de traspassar 
els murs de les aules per fer llum sobre la 
realitat, que es tracta d’una persona que 
llegeix, que trepitja el carrer i coneix de 
primera mà els neguits de la ciutadania. En 
definitiva, que estem davant d’un científic 
que no defuig el debat i que, a diferència 
dels tertulians, argumenta amb cura i co-
neixement de causa les seves afirmacions.

El seu darrer llibre, Aprendre de lletres, 
és una aportació singular. Però que ningú 
s’equivoqui: com diu ell mateix, estem da-
vant d’un tractat de pedagogia, d’una reflexió 
sobre diversos temes educatius, suggerits 
per la lectura de deu relats atzarosos, sense 
cap mena de pretensió canònica ni peda-
gògica ni literària. Un tractat amb algunes 
idees força, magníficament sintetitzades 
en un epíleg, escrit a quatre mans amb el 
professor Conrad Vilanou. Llegiu sinó això: 
La reclamació pedagògica és evident: no 
reduïm l’educació a pura tècnica; no dei-
xem envair les aules per tecnologies buides 



d’ànima; no dibuixem plans d’estudis far-
cits de teràpies emocionals; no reduïm les 
classes a sessions de màgia i quiromància; 
no convertim els docents en venedors de 
productes miraculosos que sanaran la pell, 
perquè l’ànima ja l’hem venuda.

Aprendre de lletres s’estructura en deu ca-
pítols, epíleg a part, ordenats en tres grans 
apartats amb denominador més o menys 
comú: el primer sobre el pas a l’adultesa 
des de la infància o l’adolescència (a partir 
d’obres de K. O. Knausgard, E. Reyes i 
P. Cameron); el segon sobre els llocs de 
l’educació (a partir de novel·les de T. Wolff, 
J. Williams, G. Swift i V. Pagès); i el tercer 
sobre el sentit de l’educació en un món 
sense referents (a partir d’E. Bunker, K. 
Ishiguro i E. Vila-Matas).

L’illa de la infantesa, de K. O. Knausgard, 
serveix a Prats per reivindicar el paper de 
la memòria com a motor d’aprenentatge, 
per deixar clar que l’educació escolaritzada 
no pot ser de cap de les maneres un procés 
espontani i natural, que és més que simple 
socialització, que la infantesa és una illa 
que perd la seva innocència quan con-
necta amb l’adultesa, una illa abocada al 
trencament necessari per esdevenir adult.

El país del agua, de G. Swift, serveix a 
l’autor per entrar de ple en el debat sobre 
el currículum, sobre el que és important 
ensenyar i aprendre a l’escola, quan aques-
ta institució ha perdut –si és que alguna 
vegada el va tenir– el monopoli del saber, 
quan avui la quantitat d’informació dispo-

nible des dels llocs més impensats i remots 
és inabastable. I aquí va una primera afir-
mació, que no tothom subscriuria: Sembla 
indiscutible que els continguts, expressats 
en els programes escolars, són una part 
fonamental de l’educació formal... Allò 
que defineix l’escola és el seu contingut, 
allò que s’aprèn. Una altra: L’educació és 
temps. I el temps s’ha d’organitzar. Per 
això s’han inventat les àrees, matèries o 
assignatures, que canalitzen el coneixe-
ment i ordenen el temps. Però el temps, 
com l’espai, són categories que l’on line i 
la virtualitat han trastocat irremissiblement. 
I critica amb vehemència el paper residual 
que avui tenen en els currículums escolars a 
causa, en part, de les avaluacions externes 
(tant les anomenades de competències 
bàsiques com les PISA), les disciplines 
artístiques i humanístiques.

És evident que en aquesta ressenya no po-
dem referir-nos als deu relats escollits per 
Enric Prats. Però sí que vull remarcar que 
els dos darrers són especialment intensos 
i punyents. K. Ishiguro (No em deixis mai) 
és l’excusa per teoritzar sobre una possible 
educació posthumana, més científica, 
més eficient, però també més dura, i per 
carregar contra els qui confien la salvació 
en una sobrevalorada educació emocional, 
perquè el que es necessita més que mai és 
una educació carregada de referents forts, 
una educació sòlida, que apel·li a la raó, 
sense oblidar els sentiments, però amb una 
base fonamentalment racional. Perquè, en 
temps de crisi i confusió, els educadors no 
es poden limitar a esperar Godot.
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I el llibre de Vila-Matas, París no se acaba 
nunca, és utilitzat per entrar en el debat 
sobre la innovació educativa, de tanta 
actualitat a casa nostra: Amb la pèrdua 
de referents –escriu– tot s’ha de reinven-
tar, com les pedagogies innovadores, que 
aparenten més del que acaben assolint... 
S’imposen les solucions a curt termini, 
amb poca reflexió teòrica, o gens, sense 
lectures històriques ni projecció de futur. 
Les innovacions esdevenen una fugida 
endavant quan no van acompanyades de 
l’anàlisi, la valoració i la crítica.

Un llibre, aquest, que fa de la literatura i 
la pedagogia dues aproximacions a la vida 
i a l’educació paral·leles, especialment 
estimulant i recomanable. D’una banda, 
fa venir ganes de llegir algunes, sinó totes, 
de les novel·les que ens proposa l’autor. 
De l’altra, com he intentat reflectir en 
aquesta breu ressenya, estem davant d’un 
tractat de bona pedagogia, que ens posa 
davant dels desafiaments del present, que 
desmunta algunes celebrades sortides per 
inconsistents o suïcides i que, de manera 
clara i valenta, proposa explorar i recórrer 
camins que no descuiden ni el que hem 
après del passat ni les finalitats permanents 
de l’educació.

Fer de mestre

Tal com es fa constar en la sinopsi del lli-
bre aquest és un document “extremament 
crític sobre l’educació i sobre el sistema 
educatiu”.

En el pròleg Salvador Cardús ens fa saber 
que:

“[…] l’autor parteix de la seva llarga expe-
riència com a mestre per, això sí, revisar 
de dalt a baix tots els revolts d’un ofici 
tan debatut com, m’atreveixo a dir sense 
reserves, mal conegut. 

”Sedó repassa amb seny, però sense fer 
embuts, des del paper de l’Administració 

De Jordi Sedó
Ed. Malhivern, La Garriga, Barcelona, 2014

LEONOR CARBONELL

PersPectiva escolar



educativa, fins als estratagemes dels sin-
dicats; de les limitacions de les AMPA fins 
a les actituds dels mateixos col·legues…”

El llibre parteix dels elements més estruc-
turals i externs als centres educatius i a 
poc a poc va entrant dins de les escoles i 
els instituts valorant, segons la seva opi-
nió, l’autonomia de centre, la professió 
docent, el paper de l’alumnat, la relació 
amb les famílies, els valors, les normes, 
els currículums, els recursos pedagògics i 
les organitzacions.

Puc assegurar que és un llibre valent i franc 
en el qual Jordi Sedó ens dóna la seva 
opinió sobre el sistema educatiu del nostre 
país i deixa ben clar que la fonamenta en 
tot moment en l’experiència com a docent 

i com a persona que va assumir durant un 
temps una responsabilitat dins dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament.

Temes tan d’actualitat com el paper dels 
deures són tractats en el llibre sabent que 
és una qüestió controvertida i que podem 
trobar opinions ben diverses. L’autor explica 
el seu posicionament i defineix objectius, 
tipologia i quantitat.

El model lingüístic pel qual ha optat el 
sistema educatiu català, el tractament 
de les llengües, el paper de la lectura, de 
l’expressió oral i de l’expressió escrita són 
altres capítols a destacar en aquest llibre.
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Presentació del llibre guanyador del 
XXXV Premi Marta Mata de Pedagogia: 
Què ens fa humans? Un programa  
alternatiu de ciències socials

El passat dia 18 d’octubre, a la sala d’actes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 
l’equip del GRICCSO (Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de Ciències Soci-
als) al complet van presentar públicament la seva nova criatura: Què ens fa humans? 
Un programa alternatiu de ciències socials. Els autors, companys i amics de trifulgues, 
format per Carles Anguera, Pilar Benejam, Dolors Bosch, Roser Canals, Carles Garcia i 
Neus González-Monfort, han estat capaços de plasmar, en només 120 pàgines, les que 
ocupa el present volum, la ingent tasca realitzada en el si de l’equip. Aquest treball, 
desenvolupat al llarg de més de quinze anys, va merèixer la màxima unanimitat del jurat 
a l’hora d’atorgar el XXXV Premi Marta Mata de Pedagogia al present títol. 

La presentació va posar damunt la taula la feina ingent que ha suposat oferir al lector 
les orientacions bàsiques, així com dues exemplificacions, dels nous enfocaments de les 
Ciències Socials a les aules. Un programa alternatiu que proposa una visió, duta a terme 
en equip, innovadora, interdisciplinària i planetària d’observar el món i de convidar que 
els alumnes el descobreixin com un tot en què cap part està aïllada de la resta. 

El contingut i valor de l’obra va ser glossat pel professor Artur Noguerol de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que va fer un repàs de com s’han anat renovant, permanentment, 
les ciències socials des que, a finals de la dècada dels seixanta del segle passat, es va 
formar el primer grup de treball sobre el tema en el qual van tenir un paper essencial 
Montserrat Casas –a qui els autors van voler dedicar el llibre– i Pilar Benejam, que 
tants anys després encara els ha acompanyat en aquesta nova aportació. Una renovació 
sempre inacabada però que s’ha d’edificar sobre fonaments sòlids i des de la pràctica 
dels docents.

L’acte es clogué amb un brindis entre els més de cinquanta assistents mentre els mem-
bres del grup repartien signatures a tort i a dret. Un acte entranyable, la cirereta a un 
premi més que merescut. 

PersPectiva escolar



Novetats
Biblioteca Rosa Sensat

AlMendros, Herminio. 
La escuela moderna: 
¿Reacción o progre-
so? Roger González 
Martell (ed.). Madrid: 
Biblioteca Nueva, 
2016 (Memoria crí-
tica de la educación; 
serie clásicos; 34).

BAllestA ClAVer, Julio; 
GArcíA González, Mi-
guel. Laboratorio es-
colar: Normas, uso, 
concepto y experien-
cias. Madrid: Síntesis, 
2015 (Didácticas. Re-
cursos y aprendizajes).

Collet, Jordi; Tort, Antoni 
(coords.). La gober-
nanza escolar demo-
cràtica: Más allá de 
los modelos neoliberal 
y neoconservador. Ma-
drid: Morata, 2016 
(Educación para la 
ciudadanía).

DurAn GisBert, David. 
Aprensenyar: Evidèn-
cies i implicacions 
educatives d’aprendre 
ensenyant. Barcelona: 
ICE. Universitat de 
Barcelona: Horsori, 
2016 (Cuadernos de 
educación; 73).

Funes, Jaume. Educar 
adolescents... sense 
perdre la calma. Vic: 
Eumo, 2016.

GArcés, Marina. Fora de 
classe: Textos de fi-
losofia de guerrilla. 
Barcelona: Arcàdia, 
2016. 
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