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LA MILLORA DE L'ESCOLA 
PÚBLICA ENTRE EL CARRER 

1 EL PARLAMENT 

Les accions a diversos nivel ls i en mares d1stints que, referent a l'escola pública, s'estan duent 
a terme practlcament des de comenc;ament de curs a Catalunya, a part de la importancia primor

dial d'arribar a un acord sobre la problematica d'aquest sector, ens obl iga a fer unes reflex ions 

sobre la relació entre el funcionament institucional del Govern i el Parlament i el comportament 
vita l de les entitats ciutadanes i deis diversos grups socials en general. 

la voluntat política de resoldre els problemas que planteja la reahtat. és a dir. la vida deis ciuta

dans. la convivencia, en una xarxa múltiple i complexa de les seves relacions, dins una perspec
tiva de desplegament huma de tots els ciutadans i, si més no. en aquells nivells elementals a que 

tothom té dret (salut. educació. habitatge. trcball .. ) és !'única justificació deis diversos esglaons 
de poder a que aspiren -per representar el poble i servir els seus interessos- els quí tenen la 

valentía de presentar-se a unes eleccions. En aquest sentit , les campanyes de les eleccions sem

pre es plantegen sobre la base de plans 1 de pro meses de resoldre problemes • reals • de la vida 
del país, plantejaments obviament matisats per la diversa opcíó politíca deis grups que es pre

senten. 

Passades les eleccions. plana el perill d'imposició de la majoría de •representants de la voluntat 
popular• sobre els altres í que el guanyador es mogui més en els parametres del poder que no 

pas en els de la recerca de solucions per als problemes que v1u la gent del carrer. que és la 
raó per la qual se' ls ha atorgat uns vots. 

Recordem: la democracia és el govern del poble í per al poble. El seu exercici vol dir entostar-se 

a anar solucionan! els problemas deis que convíuen en un país. en un intent d'acord de necessi
tats i voluntats. La democracia a la qual hauria de tendir la humanitat no _es pot reduir a una 
qüestió purament quantitativa de recompte de vots per cons1derar si la solució d'un problema és 

la millor de les que es plantegen en un Parlament. Aixó significaría fer prevaldre la forc;a sobre la 
raó. El seu objectiu continua sent la solució deis problemas que té plantejats la vida del poble 
i aixó no ve donat pels nombres sinó pel treball, 1 'acostament a la realitat. el dialeg. 1 'acord de 
les voluntats. 

Ouan davant la imposslbi lítat de plantejar un debat obert al Parlamont sobre la polít ica educativa 
de la Generalitat. J'oposició ha d'introdulr el tema de l'ensenyament públic i la seva qualitat -ac
tualment al carrer- miljan(fant un joc combina! d'interpeHacions de dos grups, aixo ens ha de preo

cupar: el resulta! obtingut no ens pot estranyar. El debat no ha portal de moment a un acord 
entre els diversos grups parlamentaris ni ha clarifica! res del que importava als ciutadans afectats. 
mestres i pares d'alumnes de l'escola pública. 

Vlst el resulta! del que ha passat al Parlament només es pot esperar que la voluntat popular 
no es desmobilltzl . que mantingui terma la docisió de fer sentir la veu de la real itat. d'arribar a un 

acord 1 aconseguir un pla seriós de millora de l'escola pública. 

El fet que el Parlament detingui la representació del poble. no vol dir que aquest no pugui expres
sar directament. sense mediacions. la seva voluntat per fer veure als governants la gravetat deis 
problemas que afecten un sector i la necessitat de solucions urgents. 

la responsabllitat del Govern i del Parlament no esta renyida -sinó que més aviat s'ha de com
plementar- amb la informació, la presa de consciencia i la iniciativa deis ciutadans. perque es 
mantingui viu el dialeg deis representants del poble amb el poble 1 la seva real itat. 

Parque l'acció d'un govern no es reduelxl al resultat d'un estudi de gabinet ni la func ió del Parla
ment a discussions purament formals que separarien cada vegada més les institucions políti
ques del poble, cal que I'Administracló no perdí mai el contacte amb el ciutada. la seva realitat . 

la seva vida. 

1 



2 

• 

8 

'~ g J 1 J! J! ll p· ~ J!¡ ]l Jl ll 
LES «AL TRES MÚSIQUES» 
A L'ESCOLA 
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per Pilar Figueres 

El fct que «Perspectiva Escolar» dcdi
qui un monografic a la consideració del 
lractament a !'EscoJa d'altres «rnúsiqucs» 
que no siguin la popular-tradicional o l'c
quívocamcnt anomcnada «classica », re
flccteix la preocupació que tenim cls 
ensenyants en general i e ls pedagogos mu
sicals cspecialment, rc~pecte d'aqucst 
tema. 

Les línics que segucixcn pretencn ésser 
clemcnts d'una reflexió - de cap manera 
j ustificació- sobre les raons que podricn 
explicar l'absencia d'aquestes músiques 
a l'Escola, fins ara. 

D'una banda, la fonnació rcbuda per 
la gent que fcm música a !'EscoJa: hcm 
estat ins tru"its en Conservatoris on s'ha 
ignora! lol tipus de música que no fos 
l'anomenada «culta», i, amb tot, dins d'a
questa, l'epoca actual és practicament des
coneguda. En definitiva, és una forma
ció moll més ancorada en epoques pas
sades que no obcrta als fenomens <~C· 
tuals . 

De l'allra, el trencamcnt que pressupo
sa la guerra civil respecte a l'enscnyamcnt 
en general i a la música en particular, 
estronca la majoria d'experiencies d'cdu
cació musica l. t.s en I'Escola privada on 
es reprcnen algunes d'aq uestes . Les pcr-

sones que les duen a tcrme, formadcs com 
abans he descrit, s'csforcen a adquirir 
unes didactiques adequadcs per a I'Esco
la scguint cursos, part icipan! en semi
naris, és a dir, informant-se i autofor
mant-se en aquest tcrrcny. 

t:.s imprescindible considerar la impor
tancia que han adquirit els mitjans de 
comunicació i la rapidesa de la difusió 
de la informació. Cal ll igar aixo al poder 
deis grans « tr us ts» discografics i la scva 
capacitat de «Crear» i abandonar mi tcs. 
Tot plegat condiciona objectivamcnt la 
sensibilitat i els gustos deis nostres noic; i 
noies. 

L'esbós d'analisi anterior cree que dóna 
com a resullal un conjunt de pedagogs 
musica ls amb pn::ocupació i mala cons
ciencia, pero sense massa cines pcr a 
abordar els temes. 

Si bé és cert que no totes les mthiques 
o estils han de ser tractats de la mateixa 
manera (no és el maLcix parlar de jazz, 
de música contemporania culta, pop, 1 oc k 
o llcugera) el que sí que és verit:H és 
que cal abordar amb una cena urgencia 
i sensc scctarismes aquesta qücstió. 

En aqucst sentit, el número que tcnim 
a les mans pot ser un camí per comcn
¡;ar a treba ll ar. 
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QUE HAN DE SABER 
ELS MESTRES, 
DEJAZZ? 

per Ricard Gilí 

Que han de saber de jazz els mestres? 
Bona pregunta! 

:ts difíci l donar una resposta rapida i 
concreta a allo que per a molts, em temo, 
deu ser un bon maldecap, a afegir als 
molts que ja porta la professió. 

Per tant, de tot el que diré aquí, que 
cadascú agafi el que cregui més convc
nient, segons el grau d'importancia i d'e· 
xigcncia que assigni a aquesta materia, 
nova, incomoda i exotica en el terreny 
traclicionalment menystingut de l'ensenya
mcnt de la música en general. 

S igui quin sigui, pero, aquest grau d'irn
porUmcia, cree que el que convindra sem
pre a l'alumne sera que les moltes o po
ques jdees que se Ji donin sobre aquesta 
música siguin absolutament ciares i, per 
tant, de faci l retenció i fixació en la me
moria. 

Aquestes idees, pero, difícilment les po
dreu extreure de la majoria de llibres 
i tractats sobre la música de jazz avui 
a J'abast. El confusionisme, contradic
c ions i falscdats enormes que contenen 
poden frustrar els propüsits més ben in· 
tencionats del millor pedagog. 

El que farem, dones, tot seguit, sera 
exposar una serie de concixements ele· 
mentals, els quals poden servir al mes
tre per a transmetre aquestes idees cia
res que l'alumne necessita. 

El jazz: mus1ca del poble negre 
nord-america 

En primer lloc, cal situar el j azz com 
un fenomen musical i historie pertanyent 
a una cultura determinada: la cultura del 

poble negre nord-ameridt. Aquesta cultu
ra té les seves arrels llunyanes a l'Africa, 
pero evoluciona i es descnvolupa sota les 
noves cond icions de vida en que els ne
gres es trabaren a America, primer com 
a esclaus, després com a ciutadans lliu· 
res pero marginats. :ts una cultura dife
rent, en definit iva, de !'africana, i, evi
dentment, de !'europea, i diferent també 
de la dels negres anti llans i sud-americans. 
Per tant, els alts i baixos de la música de 
jazz no són altres que els alts i báixos 
de la cultura deis negres nord-americans. 

Després d'una primera epoca en que les 
manifestacions culturals deis negres són 
totalment africanes i , per tant, també la 
música que fan, durant els segles d'escla· 
vatge es configura una cultura propia dels 
esclaus, als quals ha arribat la religió 
cristiana arnb els seus himnes i algunes 
can<;ons folkloriques com a tot contacte 
amb la cultura blanca. En aquesta epoca 
sorgeixen els 1vork songs o cants de tre
ball, els Spiritua/s o Cospel Songs, cants 
religiosos, i e ls Blues, cants profans. 
Aques ts dos últims generes, Blues i Spi
riluals, considerats com les arrels del jan, 
mantenen encara avui la seva vigencia i 
ocupen un lloc en la cultura negroameri
cana actual. 

Amb l'abolició de l'esclavatge, el 1862, 
comen<;a l.a lenta expansió de la cultura 
negra fins on les lleis segregacionistes ho 
permeten. 

Cap a final de segle, sobretot als es
tats del Sud, és a dir, en aquells on hi 
havia més concentració de negres, apa
re ix la música de jazz a partir del mo
ment en que aquests tenen accés als ins
trumcnts musicals convencionals. El jazz 
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4 es constitueix en la forma d'expressió 
més potent de la cultura negroamericana, 
possiblement perque és un deis pocs ve
hieles cxpressius que es pcrmetien al 
negrc. 

Amb l'impuls industrial que experimen
ten els EUA arran de la Primera Guerra 
Mundia l, adquireixen gran importancia 
els barris negres que es formen a les 
grans ciutats· com Xicago, Nova York, 
Kansas City, etc. Aquests barris ( Harlcm, 
South Side, etc.) constitucixen peculiarís
simcs comunitats d'una gran vitalitat, 
autonomes en molts aspectcs en referen
cia a la societat blanca, veritablcs brous 
de cultiu i focus d'irradiació de la cultu
ra negra. 

Som a J'E.poca d'Or del Jazz, quan la 
cultura deis negres nord-americans asso
leix el seu grau més alt de puixanc;a com 
a fet diferencial respecte del món blanc. 
Aqucst període el podem situar entre 
1920 i 1945. 

A partir de la segona postguerra, la so
cietat negra va perdent · la seva homoge
ne'ilat social, religiosa, cultural, cte. com 
a resultat de les diverses postures i ca
mins que els negres segueixen davant d'un 
món blanc que els discrimina en molts as
pectes, pero que vol integrar-los en els 
seus moduls, formes de vida i de con
sum. Mcntre uns ncgres reclamen els 
drets ciutadans de manera no violenta 
(Martín Luther King), d'altres declaren 
la guerra al blanc (Biack Panthers). Men
tre que determinats sectors amb més pos
sibilitats de la societat negra van a viure 
a barris residencials, els famosos barris 
i comunitats negres s'empobreixen i es
devenen ghettos per als més miserables 
i refugi. de la delinqüencia i la drogaaddic
ció, i aqucsts nuclis perden el paper fo
namental en la creació i transmissió de 
la cultura negra. A les diverses esglésies 
cristianes (baptistes, metodistes, evangc. 
listes. cte.) s'afegeixen, ara, les crecnccs 
musulmanes (Biack Muslim), que intro
clueixen noves actituds ctiques. Mentre 
que detcrminats sectors de la població 
negra tenen els ulls posats en cls models 
de la societat blanca, altres fan reviurc 
el mite de I'Africa com a «paradís per
dut» al qua! retornar. 

De tot aixo el jazz se'n ressent; la diver
sificació d'escoles i tendt:ncies que es pro
dueix n'és bon testimoni. Sospesar i de
terminar el grau d' idcntificació de tots 
aquests estils amb la cullura negra nord-

americana no és senzill i ha donat llo<.: a 
sorolloses polcmiques. El que sí podcm 
dir és que coc.xisteixen les tendencies que 
segueixen fidcls a la manera tradicional 
de fer música deis negres nord-americans 
(estils «New Orlcans>>, «Swing», «Rhythm 
& Blues») amb altrcs que mantenen uns 
ccrts ll igams o mb la t rad ició ( "be-bop», 
«harcl-bop») i encara amb altrcs que han 
trencat aquests lligams i segueixen la 
música culta europea, uns («Cool», «Third 
Stream»), la música de consum massiu, 
els altres ((jazz-pop», « jazz-rock», (fus
sion•), els expcriments d'avantguarda més 
radicals, uns tcrccrs (e free») i encara la 
música africana, uns darrers. D'aquí el 
complex i confús panorama que ofereix 
el conjunt de músiques i estils agrupats 
avui sota l'c tiquc la «jazz>>. 

El que sí podem donar com a dada sig
nificativa és que de totes aquestes ten
dencies que han coexistit al llarg d 'a
quets darrers quaranta anys, el poble nc
gre ha continuat identificant-se de ma
nera majoritaria amb les que seguien més 
de prop els corrcnts tradicionals, al mar
ge del grau més o mcnys important de 
·comcrcialització que aquests hagin pogut 
sofrir. 

Un cop cmmarcada la música de jazz 
en la cultura deis negres nord-americans 
cal dir que la pretesa «universalització» 
actual del jazz, en el sentit que ha pas
sat a ser un art del patrimoni universa l, 
no és més que una pura iHusió de J'es
perit. I:.s cert que el jazz ha incidit en 
moltes cultures i ha tingut la scva in
fluencia, sobrctot en el món occidental. 
Molts músics blancs, americans o euro
peus, japonesos i africans interpreten avui 
jazz, alguns amb notable cncert, altres 
de manera molt deficicnt. A partir d'ai
xo, dir que el jazz ha deixat de ser músi
ca del poble negre nord-america per a 
passar a ser del patrimoni de tots, és 
fer-ne un gra massa. Aquesta pretesa uni
versalització del jazz sona més aviat a 
«apropiació indeguda» d'aquesta música 
per part d'una societat que no es resig
na a fer un paper sccundari enfront del 
que molts consideren com una «racra in
ferior». 

El jazz és una manera d'interpretar 
la música 

El següent conceptc que cal assimilar u 



fons és que el jazz posseeix una naturalesa 
molt diferent de la de les músiqucs que 
cstem habituats a sentir (música clnssica, 
lleugera, rock). 

D'entrada, a diferencia de la música 
«Classica», la historia de la qua! és mar
cada pel nom deis seus compositors més 
importants (Bach, Mozart, Beethoven, 
Wagner, Debussy, Stravinsky, etc.), la his
toria de la música de jazz I'han escrita clr. 
seus interprcts (louis Armstrong, Duke 
E ll ington, Coleman Hawkins, Arl Tatum 
Lionel Hampton , Ray Charles, cte.). 

Direm, per tant , que el jazz no és mú
sica escrita, ni un determinat tipus de 
eomposicions. El jazz és una manera es
pecial d'interpretar la música, qualse\ol 
tipus de música. Aixo és ni més ni menys 
el que feren els músics creadors del jazz. 
Escoltaren les melodies deis blancs, de 
la més diversa rrocedencia (marxes mi
Iitars, can~ons folkloriques, passodoblcs, 
polques, quadrilles franceses, etc.) i des
prés les interpretaren segons la seva ma
llera especial de sentir i fer la música. 
Així nasqué el jazz. Distingir aquesta lllll
llera especial d'interprctar és entrar de 
pie en la definic ió de la música de jazz. 

Aquesta tan repetida manera especial 
d'interpretar qualsevol tipus de mús ica, 
no fou pas un invent sobtat, la inspira
ció sobtada d'uns quans músics. Exis
tien uns prccedcnts, ell> Spirituals i els 
8/ues, que la condicionaren totalment. El 
ja:a agafa deis blue::. i spirituals llur rit
me scnzill, dinñmic, agil (basat normal
rncnt en el compas de 4/4) i també la ca
lida expressivitat d'aquests cants, en adap
tar al terreny ins trumental els recursos 
vocals negres (atac, inflexions, vibralo, 
etcctera ). mitjam;ant tecniques gens orto
doxes, pero de resultats indiscutibles. 

Així dones, la música de jazz és con
formada pels segi.ients elements: D'una 
banda una pulsació rítmica regular, pero 
d'una exci tant fl cxibilitat (el que se'n diu 
Sll'il rg); d'una a lt ra, una tecnica ins tru
mental que dóna a l so deis instruments 
unes qualitats cxpressives proximes a les 
de la veu humana. Aquesl tractamcnl del 
ritme (s111ing) i aqucst tractament del so, 
són els dos elcments que defincixcn la 
111anera especial d'intcrpretar que anome
ncm jazz. 

Per tant, el jazz no és que es toca sinó 
com es toca. Qua lsevol melodía pot es
devenir jazz si és intcrp•·etada d'aquesta 
manera, és a dir, amb swing i amb aques-

ta tecnica instrumental que humanitza el 5 
so deis inst rumen ls. 

Evidcntmen t, pero, sera del tot insufi
cient la si mple enumeració d'aquests ele
ments que con rormen el jazz, el pur co
neixcment teoric de les definicions. 

Si hom vol posseir o transmetrc real
ment aquests conceptes, n'ha de tenir un 
coneixement viu i practic, format en les 
repetides audicions d 'exemples adients, 
a través deis quals el concepte prengui 
vida de forma rrogressiva en la cons
cienc ia del mestre i, en e l scu moment, 
de l'alumne. 

En aquest punt caldricn, dones, les il
lustracions musicals a través ele les quals 
transmetrc allo que és, scns dubte, el 
més important i, segurament, el més di
fíci l, en un curset de jazz: J'aprchensió 
real i «en viw> deis conceptes basics i di
fcrencia ls d'aquesta música. 

(Donada la limitació obvia d'aqucst ar
ticle en aquest sentit, ofereixo des d'a
questes planes l'assessorament i el mate
rial mu'sical enrcgistrat nec.essari per a 
suplir les csmcntades dcricicncics.) 

Ens referirem, ara, a un deis trets mó 
caractcrís tics del jazz: la improv isació. 

En la mús ica de jazz, com és ben sa
but, J'intcrpre t improvisa, és a dir, inven
ta sobre la marxa les fras..:s que exccuta. 

Luois Armstrong. Una 1/ic;ó de trompeta al carrer 



6 Aquestes, fruit de la scva imaginació, s'han 
de sOtllletrC, pero, a fa mctrica i a les har
monies que cada tema musical compor
ta. No cns cstendrcm en mes cxplicacions 
d'ordre tccnic que ullrapassaricn els 11-
mits de J'article. 

El que sí que caldra aclarir, pero, és 
que la improvisació, si bé es dóna gairebé 
semprc en el jazz i és un déls clemcnts 
més almctius d'aquesta música, no té, ni 
de bon tros, la importancia del<; clements 
assenyalats més amunt, és a dir, la tec
nica instrumental i el swing. Volem dir 
amb aixo que hom pol tocar jaa de molt 
bona qualitat encara que no improvisi; 
simplement posant a la melodía interpn> 
tada el swing i la tccnica instrumental 
propis del jazz. 

D'a ltra banda, la improvisacto és un 
elc.:ment comú a la majuria de músiques, 
rora de !'europea i d'algu nes allres mú
siques «cultes>>. El flamenc, la música 
arab, la hindú, etc., són músique~ on s'im
provisa. 

Direm dones, que en el jau la impro
'isacio es un element important, pero no 
fonamcntal , i no és tampoc un element 
de diferenciació respecte d'altres músi
qucs. 

La historia del jazz 

En nqucst aparta! pot ser ú til recórrer 
a a lguns deis tractats que hi ha sobre 
el tema, si més no, pcl que fa a noms 
i dates. 

Respecte de l'explicació i interpretació 
deis esdcvenimcnts, pero, caldra anar amb 
compte, sobretot a partir de l'aparició 
de l'estil «be-bop» (19-t5) i el que segueix. 

El gran error de la majoria d'histol'ia
dors i d'estudiosos del ja7.z (excepte Hu
ghes Panassié, Stanlc.:y Dance, Michel Per
r in i pocs més), esta en el fet de consi
derar que, després de 1945, el jazz (que 
a partir d'aquesta elata anomencm «jazz 
moclern>>), no és altra cosa que e l «be
bop» i els derivats més o menys allunyats 
de la manera de fer tradicional que d'a
quest estil surten. Tot aixo en base a una 
suposada cvolució en un determina! sen
lit de la societat negra, i corn ~¡ els ne
gres, d'un dia per l'altre, haguessin aban
dona! la seva tradició musical. Com ja 
hcm explica! en el primer apartar, la cosa 
és més complexa, i si bé hi ha sec tors 
de la pob lació negra (petita burges ia in-

tegrada, inteHcctuals, grups a,·antguan.li'
tes, etc.) que acccpten una o altra de le' 
tendcncies agrupadcs sota l'impropi quali
ficatiu de «jazz modero», la majoria de 
les masses negres continuen consumint 
cls estils que mantenen d'una manera o 
al tra els clcrnents t radicionals basics. 

Si no volcm ent rar en el tcrreny polc
mic (el que «éS>> i el que «no éS>> jazz, de 
tots els estils sorgits a partir de 1945), 
almenys, per ser fidcls a la realitat, cal
dra admetre que, després del 1945, tots 
aquests estilo; que més o menys trenquen 
amb la 1/WIIera tradicional d'interpretar, 
han coexistit amb les tendencies que han 
continua! fidels als procediments tradicio
nals, fidelitat que no exclou l'e\'olució 
natural d'aquestcs tendcncies, com passa 
en tot fenomcn viu. 

Mt~ddy Waters. representan! del Xicago b/¡¡es 



Si oblidéssim tot aixo que hem dit dar
rerament, hauríem d'excloure de la his
toria recent del jazz noms tan importants 
com Erroll Garner, Jimmy Smith, Wes 
Montgomery, Ray Charles, King Curtís, 
Ray Bryant, Aretha Franklin, George Ben
son, Monty Alexander, etc., tots ells autcn
tics innovadors dintre de la tradició. 

Sentada aguesta qüestió, hom estara en 
d isposició de donar una panoramica ob
jectiva deis ú ltims quaranta anys de la 
historia de la música negroamericana, 
tan falsejada pels Jlibres, radio, TV, mit
jans de comunicació en generaL 

El quadre sinoptic que segueix pot ser
vir d'esquema basic per a explicar la llt~
toria de la música de jazz. 

Període New Orleans (1900·1929) 

Predomini deis músics sorgits d'aquesta 
ciutat 

- New Orleans, capital del jazz (1900 a 
1917). 

- Emigració de músics cap a les ciutats 
del Nord. 

- Xicago, capital del jazz (1918 a 1929). 
- New York, primeres grans orquestres 

a partir de 1929. 

Període de transició (1929-1935) 

Correspon als anys de la depressió 
económica 

- Epoca de crisi pcr al jazz. 
- Desapareix l'estil New Orleans. 
- Kansas City: gestació d'un nou estiL 

- Els primers jazzmen importants visi 7 
ten Europa. 

Període Swing (1935·1947) 

Anomenat impropiament així per la 
utilirzació publicitaria que es féu en 
aquesta epoca del mol swing 

- Predomini de les Big Bands ( orques
tres de rnés de 10 components). 

- New York, capital del jazz. 
- Sorgeixen els primers solistes europeus 

import.ants. 
- Renaixement de J'estil New Orleans a 

partir de 1940. 

Període post-Swing 

Del 1947 als nostres dies 

- Desaparició de la majoria de Big Bands. 
- Predomini deis petits conjunts (trios, 

quartets, etc.). 
- Aparició de l'anonienat «jazz modern >> : 

be-bop, cool, hard-bop, third stream, 
free, fussion, jazz.rock. 

- Persistencia deis corrents tradicionals: 
estils New Orleans, Swing; als quals 
s'afegeix el corrent més popular, ano
menat «Rhythm & Blues». 

(Com a ampliació d'aquest esquema i 
de tot el que hem dit en aquest m·ticle, 
m'atreveixo a rccomanar-vos el meu ]Ji. 
bre EL JAZZ, Hogar del Libro, la sego
na edició del qual, corregida i posada al 

.dia, fa poc que és al mercal.) 
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per Joan Ribera 

ÉS ben curiós que el rock, tot i ocupar 
una parceHa relativament redulda dins 
del camp de la música, sigui el fenomen 
que probablement dcsperta més cmocions. 
més fobies i més fílics. Si acccptem que 
avui, més que un cstil musical concrct, 
e l rock és un fcnomen, molt potent per 
ccrt, de comunicació ele masses, potscr ho 
entendrem una miqueta més. Qui acccp
ta el seu llenguatgc, no vol sent ir-ne par
lar de cap· altrc, i aqucll qui no té in te. 
res per entra1·-hi, trobara moltes c-.:cuscs 
per a no introduir-sc en el fenomcn: que 
si prenen drogues, que si la scva con
ducta és desordenada, que si els renten 
el cervell, qLte s i són joves. i ja se sap 
que «gent jovc pa tou», i uns quants et
cctcres perquc tothom que \'ulgui hi posi 
el seu. Si un dclcctc tencn cls rocki">tes 
és el seu scctarisme; l'excessiva oferta 
que els mitjans de comunicació posen a 
l'abast deis jovcs fa que, conscient ment 
o no, deixin de banda algunes tendcncies 
i s'afcccion in a unes nitres. La moda, o, 
més bcn dit, qui la manipula, s'aprofita 
del fcnomen, i així veurcu com la música 
que més «enrotlla» ara no és la matci'l:a 
que la de J'csttu passat, i sí probablcment 
la matcixa de fa ja uns quants anys. Al 
principi, pero, no era com ara. Anem-no!>
en al final de la Ségona Guerra Mundial. 

Tot i que eren c ls amos del món, cls 
Estats Units de Nord-america tcnien pcr 
resoldre greus problemes interiors: atur, 
discriminacions, manca d'objcctius pcr a 
la jO\·entut. La impossibilitat d'cvadir-sc 

deis problemes provocava cnfrontaments 
generacionals i aixo provocava també el 
rebuig de la música que ballaven, o CS· 
collavcn, cls grans. Cap mastcgador de xi· 
clct volia ni sentir parlar d'aquell pre
sumpte mafiós d'en Frank Sinatra, que, 
si bé cantava millor que Ju lio Iglesias, 
era el símbol de la societat adulta. El ci
nema, com a fabrica de somnis, no en
dormiscava prou la canalla, i els herois 
del moment, ara adorats pcls jovcs, eren 
llavors un reflex de la socictat adulta. 
Pero cls negres eren una altra cosa. 

Un deis primcrs booms cínematogr:dlcs ele Preslcy. 
mitjiJ que va utilitzar amb desigual fortuna 

• ··- . ...... ·--·-......... o, . ..... _. o--
~ ...... .,.. ,._, ............ ... 



Sempre marginats, els negres tenien les 
seves formes d'expressió propies, i, com 
que als EUA, tot i el racisme d'una bona 
part de la població, és frcqücnt la bar
reja cultural, de la barreja de compo
nents no gaire actius, en van fer un que 
petava com un tro: senyores i senyors, 
amb vostes el ROCK AND ROLL. 

El jazz havia begut blues, i el rock, 
també. Havent evolucionat el blues cap 
a una forma més ritmada, que cls negres 
no havien batejat, els blancs en deien 
Rhythm and Blues, i dcsprés, copiant-la 
dcscaradament, bo i polint-ne les grolle
res lletres per no ferir les orellcs blan
ques, la van convertir al capdavall en 
el Rock and Roll. 

Rockers negres eren Fats Domino, 
Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, 
i Bo Didley, amb la influencia de blues
men com Muddy Waters, John Lee Hoo
ker, T. Bone Walker, i de grups vocals 
com cls lnk Spots, Platters, Orioles, o de 
cantants com Sam Cooke. 

Entre cls blanc de la primera fornada 
hem d'anomenar artistes «country» coro 
Johnnie Cash, Warren Smith, Carl Pcr
kins, Jerry Lee Lewis, els germans Bur
nctte, Buddy Holly and The Crickets, Ed
die Cochran, artistes <<gospel» com Jack 
Scott, o cstrictament rock com Bob Lu
man, Gene Vincent, Link Wray, Dr. John, 
Everly Brothers, baladistes com Roy Or
bison, noies com Brenda Lee i Wanda 
Jackson, i mirant-sc'ls tots des deis nú
vols, Elvis Presley. 

Elvi:;, de qui no fa gaire s'ha complert 
el 50 aniversari del naixement, va ser la 
punta de llanc;:a que el rock necessitava. 
Amb bona veu, maneres prou fercstcgues 
per a atrcure el jovent, i prou respectuo
scs amb l'ordre establert pcr a no mo
les tar cls grans, es convertí rapidamcnt 
en !'estrella del moviment. Amb el so tan 
pecu liar que Sam Philips, fundador de 
Sun Records, aconseguí, i la tan inteHi
gent promoció del «Coronel» Parker, El
vis va ser proclamat indiscutible rei del 
Rock and Roll. Va signar un contracte 
milionari amb la RCA Víctor, va ~ortir a 
les cadencs de TV deis EUA, les cmis
sions de radio eren plenes deis seus dis
cos, i el van exportar a tot el món: havia 
nascut la indústria del rock. 

Estcm parlant de finals deis anys 50, i 
el fcnomcn s'estenia pcr tot arrcu. A la 
Gran Bretanya, hi participaren grups com 
Cl iff Richard and The Shadows, Tommy 

La psicodelia també va influir en els grups 
famosos, com e/s Beatles 

Steele, Bill Fury, Lonnie Donnegan, Vincc 
Taylor. A l'cstat frances, Johnnie Halli
day, Eddic Mitchel et les Chaussettes Noi
res, Dick Rivers. A I'Estat espanyol, Duo 
Dinámico, Los Estudiantes, Pekenikes, Mi
ke Ríos, Miky y Los Tonys, Sirex, Los 
Mustang, i a Mexic, els iniciadors en cas
tella: Enrique Guzmán y Los Teen Tops. 
Tots clls fent autcntic Rock and Roll al 
comenc;:amcnt. 

El moviment rutllava tot sol, i, tal com 
passa amb qualsevol tendencia artística, 
quan ja fa temps que es practica, comen
c;:aren a sortir variants que tard o d'hora 
havien d'acabar escindint-se per formar 
estil propi. ~s el cas d'allo que es \'a 
anomenar «Doo-Wap», conegut aquí com 
a «du-du-a», que no era altra cosa que 
l'adaptacíó, per part deis blancs, de les 
harmonies vocal~ utilitzadcs pels negres 
a !'hora de cantar negro-spirituals de rit
me viu. Grups d'aqlll:sta tendencia forcn 
les Crystals, de la quadra d'un astut pro· 
ductor de so peculiar, Phil Spector. Més 
grups: Thc Oriftcrs , Thc Coasters, Dion 
& The Belmonts, Dean & Jean, The Mis
Líes, The Marcels, Chiffons. Ronettes, etc. 

Una \'ariant més fou el Rock and Roll 
Highschool, nom que volia indicar que 
qui el practíca,·a acostumava a ser estu
diant, polidet i de bona posició social 
(blanc, no caldria sinó). Exemples: Neil 
Sedaka, Pat Boone, i el més polidet de 
tots, Ricky Nclson, amb show familiar a 
la TV, canc;:ons tcndres, i un deis guitar-

9 



10 ristes més importants del rock tocant a 
la seva banda: James Burton, excepcio· 
nal instrumentista que salva, tot sol, mol· 
tes de les cam;ons d'cn Ricky. 

Les idees s'ana\'en repctint, i finalment 
van comenc;ar a sortir subproductcs. Pot· 
ser el de més renom fou el «Twist», in
venta! com a variant en els passos de ball 
per Hank Ballard l'any 58, i popularitzat 
dos anys més tard per un antic plomaclor 
de pollas! res, Chubb) Checker. 

Un parcntcsi: Mentre el rock s'anava 
mossegant la cua, cls ncgrcs, al seu aiJ·e; 
clarrera deis ja esmcntats com a inicia· 
dors del rock, es va perfi lant una tenden
cia, amb noms com The Miracles, James 
Brown, The Man·elletcs, Littlc Stevie 
Wondcr. Joc Tex, The Temptations, The 
Four Tops, The Supremes, Carla Tho. 
mas, Martha & The Vandcllas, Otis Red· 
ding, Arthur Conley, Wilson Pickett, cte. 
Tenen etiqueta propia: El Soul. 

Tanqucm el parcntesi: I:.rem a finals 
deis 50, i amb el rock ja molt tocat, a 
la Gran Brctanya neixcn grups que pren
dran el relleu: Thc Beatlcs, capdavantcrs 
del Merscybea t de la zona de Liverpool, 
que mereixcrien un article monografic, 
els més imponants, amb Prcsley, de tot 
el moviment, fent rock de primera al prin
cipi de la seva carrera, així com Gcrry & 
The Paccmakers, Billy J. Kramer & The 
Dakotas. i fent Rhythm and Blucs The 
Rolling Stones, Thc Animals, The Kinks, 
Manfred Mann, Small Faces, Herman Her
mits, Da\'e Clark Fivc, grups estrictament 
de blues com els Bluesbreakers de John 
Mayall, Flcctwood Mac, o de barreja, do· 
nant forma al modisrnc, The Who, o de 
preparació i escoJa de supcrgrups poste
riors com Yardbirds, Graham Bond Or
ganisation, etc. 

Més etiquetes: Cap a la meitat deis 
anys 60, es reprcn el rnoviment musical, 
que ja es comem,:ava a denominar pop, 
amb fon;a als EUA: D'una banda, comcn
<;a a ser conegut, i al rnatcix temps imi. 
tal, un dcixeble de Woodie Guthrie, amb 
nom arll..,tíc en honor del poeta Dylan 
Thomas, Bob Dylan, naturalmcnt, que cvo
lucionat des del folk més tradicional cap 
a la fusió de tots els estils en la scva 
música, s'ha mantingut musicalmenl viu 
fins als nostres dies. El scguiren gcnt 
com Simon & Garfunkcl, Barry McGuire, 
Dono\'an, i d'altres que \'an anar variant 
el scu cstil. 

D'altra banda, a California rcapareix 

Els Rolltng $tones passorcn 
per la fase psicodelica 

amb molta for<;:a entre els grups la ten
dencia a parlar a la gent deis problemes 
quotidians, com al principi del Rock and 
Roll. No cstan d'acord amb la guerra del 
Vietnam, fan J'apologia de les drogues 
que prencn. fonamcn tal ment marihuana i 
LSD, i toquen en públíc sota l'cfectc de 
les esmentades substancies. Res de nou. 
Molts jazzmen ja ho feien, pero no ho 
deien. Aixo, per damunt de consideracions 
etiques o de salut pllblica, va fcr que es 
produís, més que mai, una comunió entre 
J'emissor del missatgc (el músic), i el re
ceptor (el pllblic). Se'n deia «Psicodclia» 
i \'a influir practicament tots els camps 
d'expressió artística: Alguns deis grups 
més concguts d'aqucst corrent són Lo· 
vin' Spoonful, Moby Grape, Blues Mago
os, Quicksilver Mcssenger Service, Gratc
tul Dead, Youngblood..,, Country Joc and 
The Fish, The Fugs, Jefferson Airplane. 

Els ncgres de !'epoca: Sly and Thc Fa
mily Stonc. Jimi lfendrix. 

Des deis setanta, les tenclencies no són 
ja tan ciares, tot es torna a barrejar, i 
surten cls super grups: Lec! Zeppelin, 
Crcam, Emerson Lakc ancl Palmer, Dcep 
Purple, cadascun dcb quals ha creat la 
seva propia escola. 

A tall d'cxemple, cal csmentar ara Cros
by, Stills, Nash & Young, fusió de Byrds 
i Buffalo Springfield, Eaglcs, Doobic Bro
thers. Jackson Brownc, Warren Zevon, 
David Linley, Thc X, Plimsouls, com a 
exponents de la música californiana, i 
Qucstion Mark & Thc Mystcrians, Joc 



Frank Zappa aconseguí un grup caustic 
1 provocador en e/s textos, i sempre davant 
deis altres en la música 

King Carrasco, J. J. Cale, Los Lobos, o Ry 
Cooder, com a cxponents de música de 
«barTeja», i un reguitzell de noms que 
han fet historia a la música pop; King 
Crimson, Frank Zappa, Amon Düül, Traf· 
fíe, Jethro Tull , Blood Sweet and Tears, 
Colosseum, Chicago, a més de solistes 
acompanyats com Rod Stewart, Joe Co
cker, Elton John, James Taylor, Bruce 
Springsteen, i molts d'altres impossibles 
d'cmmarcar en un cstil concret perquc 
han mamat a més d'una font. 

Brit~mics, com Graham Parker, Nick 
Lowe, Dave Edmunds primer, i Elvis Cos
te llo o Ian Dury després, ajudarien allo 
que sc'n va dir el «New Wave» a sorlir del 
punk, potser la dan·era tendencia pura. El 
punk era un nom ja utilitzat en música 
pcr a definir les bandes americanes de so 
dur cap a la mcitat deis 60, com Stooges, 
The Frost, MCS, pero va ser Malcom Me
Laren, propictari d'una tenda de roba per 
a sadomasoquistcs, antic representant 
d'un grup de clara ambigüitat sexua l, els 
New York Dolls, qui va emprar el mol el 
1976 per a designar la sorollosa música 
que feia el seu grup protegit: The Sex Pis
tols. Tocavcn molt malament, pero van 
aprendre molt de prcssa les tecniques de 
provocació publicitaria, i era com dir a 
la gcnt: ho vcus, tu també pots pujar a 
fcr soroll i bronca a dalt d'un csccnari, 
i vaja si en feien de brogit! Val a dir que 
també van aprendre a tocar, i d'allrcs 
grups es van afegir al moviment, encara 
que cap d'ells no volia ser anomcnat 

«punk»; els Damned del Captain Sensi- 11 
ble, els Clashs, els Stranglers, i fins i tot 
The Police, van ser anomenats punks als 
seus inicis. Allrcs grups: Ramones, Vi. 
brators, Dcad Kennedys, Crass, etc. 

Com ml!s avan~a l'article, més cons
c ienl és ('articulista de la impossibililat 
de sistematitzar les tendencies actuals. 
Caldria una explicació individualitzada de 
gaircbé cada grup. Aixo acabaría semblant 
una mena de «Culturín>>; músics de ten
dencies elect roacús t icafun klzeavy post punk 
que comcncin per la A, dos punts, un se
guit de noms, i <mar fent. Em scmbla més 
profitós fer una recomanació: qui esti
gui inferessat en la música actual no ha 
de fer sinó escoltar-la amb bona dispo
sició d'fmima. Si \'Ol buscar rcferencies 
en el passat, en trobara; si busca un de
terminal es tat emocional. el trobara, per. 
que, no en dubteu, en casset le, disc o 
clip, a la tcle, a casa vostra o a la radio, 
el rock és l'amic més fidcl del home i de 
la dona. 

Finalmcnt, dones, a qui \'tllgui apro
fundir en el tema, una mica de biblio
grafía. 
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per Caries Guinovart 

¿Cal distingir entre Mús ica i música 
contemporfwia? 

L'adjectiu ¿no ha de prendre's com a 
fet temporal que passara. d'ací a un 
temps, a ésser historia, historia de la mú
sica universal? 

Contemporania vol dir immediata, del 
nostrc temps; una música escrita de ve
gades amb els mitjans més novedosos amb 
els quals sovint un no esta encara fami
liaritza t. Cal dir que el conccpte d'ac tua
litat, en art, scmbla que hagi d'implicar 
sorpresa, noves troballes que deixen en
darrcrides les últimes aportacions, aque
lles que, encara ahir, semblaven revolu
cionaries. En tot aquest batibull de recer
ques, investigacions i espcculacions cns 
trobcm massa sovint en un cxcés de pro
ximitat per a poder apreciar l'objecte 
mu::.ical dintre d'un context que l'expli
qui , que el justifiqui. ts necessari el fe
nomen distanciador, historie, que vol dir 
d'a::.similació i també de rclació amb molts 
a ltrcs fenomcns coetanis que des d'uns 
altrcs mitjans conflueixen sovint en uns 
mateixos, o scmblants, plantejaments. 

«Música contempodmia» vol dir, dones, 
«historia de la creació musical en la seva 
darrera etapa» i s'ha d'entcndre dintre del 
fluir general de la Historia de la Música, 
és a dir que no presenta dist inció essen· 
cial, ates que la música scmprc ha estat 
manifestació de la necessitat d 'exprcssió 
de l'home i també un mitja purament fun
cional (com és el cas de !'obra prodigiosa 
de les Cantates de Bach). La «Música ac
tual », la nostra música, és diferent en la 
mesura que l'homc d'avui es troba en una 
altra circumstancia molt distinta a la que 

tenia en el passa t; ara aques t borne va en 
cotxe, esta instantimiament informal, es 
passeja pcr l'espai ... ; és diferent en la 
mesura que les seves nocions han estat 
completament tra nsformarles, que partcix 
d'un concepte de relativitut per aconsc
guir paradoxalmcnt una major objccti
vitat, que ulilitza la maquina per als trc
balls mecanics (tractor, ordinador, com
putadora) fins arribar a altrcs densita ts 
de conccpte en e l tcmps i l'espai. Logica· 
mcnt la música que fa un home d'avui ha 
d'ésser, dones, diferent de la que es fcia 
en temps deis nostres pare:. -per no dit 
avis- pcrque parteix d 'uns altres prcssu
posits de vida que, forc;osament, han de 
quedar rcflectits en el fenomcn estetic. 

Parlar de la música d'avui és quelcom 
fascinan! perque, en els nostres die:., es 
viu -malgrat que potser no ens ho scm
bli- una de lc.:s ctapcs més interessant s 
de la Historia del fet sonor. El d'avui és 
tm món de grans possibilitats, amb un 
ventall de tendcncics iHimitadcs que dóna 
un quadrc tan gran d'opcions a !'artista 
que, de vegades, s'cxposa a pcrdre's. tS, 
en certa mesura, el sentiment de l'as tro
nom que té al seu davant tot l'univers en 
expansió i sent l'cxtasi davant la nodo 
d'infinit. 

Pero al meloman. a !'observador, en fun . 
ció de la matcixa proximitat que dóna 
la immcdiatesa, resulta que :.e Ji ofercix 
indiscriminadament qualscvol productc (o 
subproductc) rccentment acaba t, tant :-.i 
és bo com si és dolcnt. D'aqucsta manera 
l'assistcncia a una estrena implica per 
part del públic un acte crític autentic, ac· 
te cntic que, en primera instancia, fa un 



cert respecte. Pero a J'epoca de Bcethoven 
o la de Wagner, aixo també succela i, a l 
costat d'obres extraordinaries que han su
perat el gran garbell del temps i ara ocu
pen el principal repertori de la literatura 
universal, hi havia també d'altres obres 
inacabables, inconsistents, ensopides i, tal 
com passa igualment avui, sense futur. Si 
escoltéssim exhaustivament el cúmul de 
produccions musicals d'un període de 
temps no massa Ilarg -posem per cas 
d'una petita part del segle xx- acaba
ríem dient: <da música romantica és in
suportable ,, perque el que més abunda, 
no són, en termes generals, precisament 
les obres mestres, les obres fins i tot ge
nials que ara coneixem i que dignifiquen 
el passat posant-lo, qualitativament, per 
damunt del nostre present, un present 
confús del qual, amb el pas del temps, 
també n'haura de quedar el millor. 

Perspectiva histories general 

El panorama musical del nostre segle 
és marcat per una extraordinaria prolife
ració de les més diverses tendencies i una 
acusada prulja d'originalitat. El relatiu 
alliberament del llenguatge tonal que re. 
presenta l'estetica de Debussy: emanci· 

Fragment de Radiacions. de Caries Guínovart 
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pació de la dissonancia, valoració tímbri- 13 
ca i harmónica de la sonoritat vertical, 
caracter descriptiu d'escolta de la Natura 
( fruit d'una positura panteísta de con
templació ), contacte amb el moviment 
simbolista (Baudelaire, Maeterling, Ma
llarmé) i una certa morbidesa en el color 
instrumental que !'emparenta amb l'Im
pressionisme pictoric, prepararen el camí 
cap a nous plantejaments de l'art musi-
cal en franca oposició amb el passat im
mediat. 

També la música en el segle xx redes
cobrí la bellesa de l'art primitiu, un art 
reviscolat a través de I'etno-musicologia 
de Bartók (recuperació d'un passat vi
vencial) i també en la fon;a abrupta i pri
migenia d'algunes obres del primer Stra
vinsky (Sacre). 

Un revisionisme acerrim en tots els or
dres establerts portaren a la veritat psi
coana!ítica d'un jo essencial desconegut 
que esteticament es manifesta en música 
a través de I'important moviment expres
sionista (Expressionisme) de la 2a. Escala 
de Viena (SchOnberg, Webern i Berg). El 
dodecatonisme representa un nou ordre 
substitutiu de J'antic equilibri de la tona
litat, una fórmula cíclica que posa en joc 
la totalitat ordenada deis sons (les 12 
notes) i que desperta, a partir de la seva 



14 densitat, una nova sensibilital - més sub
ti!- per descobrir les noves relacions en
tre cls sons . Després de l'estudi de l'ex
quisida sonori lat francesa de I'Impressio
nisme (Debussy, Ravel ), la nova sonoritat 
vienesa resulta més subjectiva, més crua, 
més radical. Schonberg aporta la tecn ica 
de I'Sprechgesang, un procediment vocal 
a mig camí entre el rccitat i e l cant, la 
Klangfarbenmelodie (melodía de timbres) 
i Webern, el punlillisme musical, descon
nec tant aquest últim els sons entre si
lencis i creant una nova ascctica dodeca
tonica, bella en el scu rigor i objectivis
me, que hauria d'influ ir fortament en les 
músiques futures. 

Pero mentrestant, ja a l'any 1913, el ma
nifest futurista deis italians L. Russolo i 
Marinetti asscnyalcn profeticament una 
música· basada en el so no musical (so
roll). E. Satie, per aqucll tcmps, inclou 
una maquina cl'escriure en la composició 
de Parade, i molt aviat E. Varese donara 
un caire parlicularmcnt científic a les 
seves obres. 

També des d'America, el jazz obrira ca
mins insospitats fins i tot per a la música 
dita de concert (cal tenir en compte el 
tractamen t nou, virtuosístic i irrespec
tuós , donat pels negres de Nova Orleans 
a determinats instruments, com la trom
peta, el trombó o el clarinet, que ha aju
dat cxtraordinariament al seu més gran 
desenvoluparnent). ts ciar que la música 
del nostre segle ha anat donant cada cop 
més importancia al factor tímbric, a l'cs
tudi de la sonoritat, afavorint les més ra
res mixtures d'instrumcnts, així com el 
factor rítmic, trencant aquella regulari
tat metrica que caracteritzava el com
pas i la seva periodicitat d'accent. 

Els nous conceptes rit.mics, inspirats en 
l'antiga música hindú, d'O. Messiaen, que 
aplica a les seves obres: «Talas isoríl 
IIIÍCS » , ritmes sirnetrics cap-i-cua (palín
droms), valors afegits. complexos polirít
mics, així com els seus «Modes de Trans
posició limitada» i polimodalitat, dona
ren un extraordinari impuls a la música 
de la segona postguerra. Els instruments 
de percussió, paraHelament a la major ri
quesa rítmica imperant, prenen també un 
auge creixent a més a més com a agents 
d'efectes ele so indeterminat i subtilesa 
timbrica fins a conquerir plena autono
mía i justificar la formació de grups com 
els «Percussionistes d'Estrasburg». 

El contacte amb l'Orient i la interco-

municació de cultures afavoreix un exo
tisme que, de mica en mica, esdevé més 
familiar; així el Piano preparat de J. Ca
ge, consistent en la pertorbació de la nor
mal vibració de les cordes per mitja de 
petits objectes (cargols, trossos de goma, 
cuir, etc.) intercalats entre elles, crea 
unes curioses sonoritats proximes als Ca
melans de J'illa de Bali. 

Una altra tendencia imporrant fou l'es
peculació del microtonalis111e (intervals 
més petits que e l semito) que ja molt 
abans aporta el txec Alois Haba (1893), el 
mexica J. Carrillo ( 1875) i el rus Wyschne
gradsky (1893). Pot observar-se dones, no
més a la meitat del segle, una extraordi
naria diversitat de tendencies que enca
ra s'aniran multiplicant a mesura que 
passi el temps. 

Les obres de Ligeti, com les de Penderecki 
i Berio. svggereixen a l'orquestra les 
transformacions sonores del laboratori 

LIGETI 
REQUIEM 



Noves tendencies 

Així, la música dita «post-weberniana», 
i que recull el credo més estricte del.com
positor vienes, fou feta per K. Stockhau
sen i P. Boulez i condulren, cap els anys 
50, a la tecnica del «Serialisme integral», 
d'extrema inteHectualització i difícil as
similació (Le marteau sans ma'ilre, Bou
!ez). Aquests mateixos músics, deixebles 
ambdós de les classes d'O. Messiaen al 
Conservatori de París, seran els princi
pals impulsors, juntament amb H. Ei
mert, de la música electrónica, tan carre
gada de conseqüencies analítiques i ex
perimentals per a l'evolució posterior de 
la música. Poc abans, P. Schaeffer ja ha
vía iniciat la manipulació electronica amb 
la transformació deis sons gravats de la 
natura i que, per tant. prendria el nom de 
<<Música Concreta». El camp d'experimen
tació acústica a través del laboratori pren 
així gran increment arribant a manifes
tar-se com un nou mitja de creació artís
tica. l?.s a partir d'aquestes aportacions 
de caire científic que es transforma e l 
concepte de sonoritat bo i incidint en un 
nou tractament deis mateixos instruments 
tradicionals. Obres de Ligeti, Penderecki, 
Berio, suggereixen a l'orquestra les trans
formacions sonores del laboratori. En 
aquest context cls 60 instruments de cor
da habituals a l'orquestra prenen sovint 
un rol individual, arribant a una quasi 
atomització de la materia sonora. D'altra 
banda, pero sempre dintre d'una línia d'es
peculació matematica, l. Xenakis, arqui
tecte i músic, crea l'anomenada «Música 
estocastica», que implica la intervenció 
de l'ordinador electronic. 

Mentrestant, el corrent ameridt capita
nejat pcr J. Cage, tot recollint les apor
tacions de Ch. Ives, K. Weill i H. Cowell, 

Dodecatonisme: 

refrigera aquest ambient dens i sobrecar- 15 
regat amb una recuperació ·deis valors in
tu'itius de l'interpret i la improvisació. 
Dóna així cabuda a formes flexib les, més 
o menys obertes, que es concretaran amb 
el terme de «música aleatoria» on fan un 
paper important les estructures de l'atzar 
i el calcul de probabilitats. A Europa ex
ceHira en aquesta tendencia sobretot el 
polac W. Lutoslawski. ParaHelament, 
aquesta línia s'expressa en nous sistemes 
de notació, caHigrames o grafismes di
versos que volen incidir directament en 
la sensibilitat de l'interpret i que sovint 
són d 'una gran bellesa plastica. 

Tornen el Dadaisme (Neodadaisme), els 
«Collages», la Música-acció, la Música com 
a espectacle, el <<happening». La música 
(o el fet sonor) es mixtifica amb la imat
ge (teatre musical de M. Cagel, cinc, te
levisió); neix un art conceptual en música, 
hereu de !'experiencia de M. Duchamp i 
és encara America qui envaeix Europa 
amb les seves fórmules hipnotiques de 
músiques repetitives. 

La gran proliferació de tecniques di
verses fa difícil de preveure una direcció 
de fulur principal, pero, precisament 
aquesta mateixa pluralitat -com deiem 
abans- dóna al creador una riquesa de 
possibilitats tot permetent-li descobrir 
nous llenguatges, els quals fan de la nos
tra epoca una de les més suggestives j 
in teressants. 

Amb intenció d'ésser didactic i donar 
quelcom més d'informació s'ofereix al lec
tor una breu relació de conceptes con
nectats amb discs de música contempo
rania que possiblement es trobin en fo. 
noteques importants: 

«Variacions per a orquestra op. 3h 
<<Concert per a piano i 9 instruments op. 24» 

A. Schonberg 
A. Webern 

Sprechgesang o Sprechstime (cantat-parlat): 

«Pierrot Lunaire» 
<< Wozzeck» (2a. escena, primer acte) 

Klangfarben Me/odie (Melodia de timbres): 

«Simfonia op. 21» (primer mov.) 
<<Cinc peces pera orquestra op. 16» ( tercer mov. «Colors») 

A. Schonberg 
A. Berg 

A. Webern 
A. Schünberg 



16 Transf ormació de la sonoritat: 

- Con Sordino «Quartet núm. 4» (2n. moviment ) 
- Pizzicato general «Ouartet núm. 4, (4t. moviment) 
- Efecte «Sul Ponticello» (amb Stcg, a lcmany) a la corda 

«AIIegro Misterioso>> (tercer moviment de la <<Sui te Lírica») 

loe de densitats: 

- Dcn~itat expansiva (espiral) 
(Ampliac~ó progressiva de l'cspai sonor) 

Fuga de la «Música per a cordes, percussió i ce/esta>> 
(obra construida scgons cls principis de la Secció auria) 

- Joc de densilals: 
<<Kyrie» del <<Rcquiem• 
<<AtmosfereS>> 
<<Lux aeterna» 

- Difuminació sonora (aquareHa paHida) 
(Superfícies sonorcs canviants) «Lontano» 

- Grafia scnse pauta <<Volúm ina>> 

Tecnica del «cluster>> (taca sonora): 

(Omplir integralmcnt un cspai sonor) 
Toles les anteriors obres de Liget i particularment la darrera 

Microtonalisme (quart de to a la veu): 

<<Dies Jrac» (solo soprano) 

Nova grafia: 

<<Zik!US>> 

Música foberta: 

«Archipel>> (I) 

Tnfluencia oriental (repetitiva): 

<<Stimmung» 

Collage: 

<<Simfonia>> (tercer moviment) 

Etectes veu: 

«Seqüenza>> III 

Efecles trombó: 

<<Seqüenza>> V 

Manipulació electrónica: 

«WE>> 

Música aleatoria: 

<<Jcux vcniticnS>> 

B. Bartók 
B. Bartók 

A. Berg 

B. Bartók 

G. Ligcti 
G. Liget i 
G. Ligeti 

G. Ligeti 
G. Ligeti 

K. Penderecki 

K. Stockhausen 

A. Boucourechliev 

K. Stockhauscn 

L. Berio 

L. Berio 

L. Berio 

Luis de Pablo 

W. Lutoslawski 



Breu bibliografía general 

Alfas de música (I r . vol.), Al ianza Editorial. 
Sintetic, molt complet, efica<;: eina de treba ll, 
llibre ele consulta molt rccomanable. 

Dicci01wri de la mtísica, Roland de Candé, 
Ed. 62. Diccionari manual, básic, aprofun
dcix forc;a. 

Historia de la música occidental, D. J. Grout, 
Alianza Editorial, núm. 15 (2 vol.). Magní
fic p lantejamcnt, amb exemplcs, d'una His
toria de la música. Molt ut ilitzat a les uni
versitats d'USA. Extraorclinari! Connccta 
amb la Norton Anthology of Music (Sclcc
ció de partitures de toles les cpoques, <.:!l 
un sol volum). cditat per Claud..: V. Palisc.1. 
Molt in teressant. Pot dcmanar-sc b.: a 1 •>11 

dres bé a No\'a York. 
La sinfollía, Robert Simpson, Ed Ta1 11 w~. nú

meros 4 i 5. Breu comcntari tccnic i lormal 
de totes i cadascuna de les principals sim
fonics escritcs des dé Haydn fins a ls nos
tres dies. Amb cxemples musicals. impres
c indible per a obtcni r un criteri musical 
sol id. 

El coHcierlo, Ralph Hil l, Ed. Taurus, núm . 6, 
colkcció «<niciació a la música». tdcm que 
!'anterior pcl que fa al conccrt. 

JS. Bacll, Luc-André Maree!, Ed. Anton i 
Bosch. ExceHent aproximació a la vida i la 
obra del principal compositor, al qual es 
dedica, el 1985, «L'any Europeu de la Mú
sica». 

Jolwnn Sebastian Bach, culmi11aci611 de una 

era, Karl Geiringer, Ed. Altalena, Madrid, 17 
col. «Con trapunto». La biografia i cstudi 
musical més complet que s'ha escrit sobre 
Bach, 1982. 

La música, Joscp Soler, Ecl. Montesinos (Bi
bl io teca de divulgación temática). número 
15-16. Intercssant visió general. 

Títols de música del segle XX 

!.a 110va música, R. Smith Brindle, 1979, Ed. 
Antoni Bosch. Magnífica exposició deis llen. 
guatgcs musicals utilitzats des de la sego
na postgue rra fins els nostres dies. Intcres
san tíssim, ben tra.clu'it, rccomanable. 

La música del siglo XX, Eric Salzman, Ed. 
VicLOr Lcru, 1972. Ll ibrc fonamental amb 
cxernples musicals. Inclou des d'abans de 
Dcbussy fins a les músiqucs d'avantguarda. 

P11ntos de referencia, Pierrc Boulcz. Textos 
compilats i presentats per J. J. Natiez, 1984 
(495 p~1gines). Tres graos seccions que trae
ten sobre la música de Bonlcz; la música 
deis a ltres, i la institució musical. 

Escritos sobre música popular, Béla Bartók, 
Siglo XXI. Edil. 1979. Rccopilació d 'escrits 
de Bartók. Un !libre que s'ha de llegir. 

Schoenberg, Charles Rosen , Antoni Bosch Edi
tor, núm. 9. Un bon cstudi sobre la vida i 
!'obra del compo_sitor vienes. 

De!Jussy, Jean J:!ar raqué, An toni Bosch Edil., 
que s'han escrit sobre Dcbussy. 
núm. 6. Llibre molt cnccrlat entre els molls 
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«MÚSICA MODERNA» 
HA D'ENSENYAR 
L'ESCOLA 
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per Manuel Artigues 

Abans d'entrar en materia cree del lot 
ncccssari aclarir que, malauradament, no 
hi ha unanimitat en les posturcs a fa\'or 
i en contra de la presencia de l'anomena
da • música moderna» a l'escola, espccial
ment quan el mot moderna csdevé sino
nim de «rock», «punk», «heavy», cte. 

Dcsprés cl'alguns anys de proselitisme 
militan ! pcr pa rt d'algu ns cbrividents 
peoncrs hem a rriba! a l convcnciment col
lcc tiu q ue la música, en abs tractc, té 
un paper im portan! en la l'ormació inte
gral de l'ind ividu i q ue e l concixcmcnt 
de la scva evolució, de l e~ scvcs formes 
i de les característiques principals deis 
din:rsos cstils són malcríe~ cnriquidorcs 
per a la persona. Un cop acceptat ah.o, 
repetei,o, cns adonem sovint qu..: la <<mu
sica moderna», la musica at·tual, la que 
.. ;c;.ta fent ara matei.x. rest~l e"closa de 
!'anterior <lfirmació. Ningú no dubta que 
cantar una can<;ó tradi<.:ional , escoltar 
amb atenc ió un fragment de Moza rt, lO· 
car i<l llaula de hec o danstu· el ln ll de 
bastons són act ivita ts ad ien ts per a dur
lcs a Lerme duran! !'etapa escolar pero, 
en canvi, genera grans polemiques i ina
t·ahables discussions el fct de presentar 
a <.:la~se el darrer disc d'«Aiaska i los .». 

(\:rtamcnl hi ha raons per justificar 
aquesta situació i res del que pas-..a no 
c.., gr<tlll'il, pero malgrat tot, tamhé hi ha 
molles raons pcr dcfcnsar que la rci\'in
dicució de cela música a l'c::.cola» ha d'in
clourc lota la musica i no nonH:s una 
part d 'clla. 

Tres problemes fonamentals 

La primera gran dificultat que trobcm 
quan intentem fcr present la «música 
moderna» a l'escola és el de la sclc<·
ció. Els historiadors de l'art, els estu
diosos de la literatura i, en general. tob 
aquells qui han analitzat manifestacions 
inte Hectua ls d'a lt res cpoques coneixen i 
ens fan saber a mb insis te nc ia la dificul
tat que hi ha a valorar objectivament 
la qualita t d'una determinada obra. Ells 
han de bastir-se en cr iteris estil íslics, tcc
n ics i his tories per determinar si una 
obra és blat o p~llla dins la produccio 
d'un artista. Pels músics, en canvi, i gc
neralitzant molt, aqucst problema no l'S 

tan greu. 
La propia naturalesa del missatge mu· 

sical ha fet que els criteris de valoració 
sobre la bondat d 'una composició si 
guin establerts pel mnteix públic a qui 
va destinada. En certa mane ra, J'cxi t i el 
fracas d 'un artis ltl és scmpre directa· 
ment proporcional a l grau d'acceptació 
de les sevcs obres, pero en e l cas del 
músic, a més, l'c::.pectador, el jutge def i
nitiu és anonim. massiu, i majoritaria
ment «no especialitzat». Aquesta· caractc. 
rística condiciona dins el món mthical 
una selecció natural molt dura i basada 
en criteris molt primaris, molt sensorials 
i molt poc tccnics. Aquesta afirmació, que 
natura lment caldria matisar en molts ca
sos par ticulars. és val ida en gairebé lo
tes les manifestac ions mus icals des del 



comenc;:ament del segle xrx (Romanticis
me musical i moviments posteriors) i és 
absolutament evident quan mirem la rea
litat actual de la «música moderna». 

La selecció natural de la «música clas
sica» ha creat unes pautes de valoració 
i !'experiencia ha anat mostrant quines 
eren les seves millors aplicacions. La «mú
sica moderna», en canvi, que encara no 
ha sofert el sedas del temps se'ns pre
senta com una tupi<;la xarxa en la qua! 
es fa difícil decidir quins aspectes seran 
més adients per al treball escolar. 

El segon gran problema és el de !'om
nipresencia de la <<música moderna>> en 
el món actual, No em refereixo exacta
ment a la qüestió de la música ambiental, 
que en tot cas podría ser tema per a un 
altre article, sinó més aviat a la difi
cultat que les persones experimenten per 
fixar l'atenció en un fenomen que les en
volta contínuament. :f.s sabut que la ci
vilització urbana esta creant un nombre 
elevadíssim de sords a causa de l'alt ni
vell sonor que patim a les grans ciutats, 
molts d'ells per una perdua real de la 
sensibilitat auditiva, pero molts més en
cara, per una necessitat imperiosa de no 
escoltar l'allau sonor en que estero sub
mergits. Amb la música passa una cosa 
sembla nt. L'individu ha apres a viure en
voltat de pseudo-música fins a l punt de 
tornar-se absolutament permeable als 
sons. Els sons el travessen pero no són 
observa ts ni analitzats mínimament. 

Amb Janls Joplin es pot estudiar sobretot 
r expres.<ivitat de la veu 

El tercer, i darrer, problema és més 19 
subtil pero també molt important. El 
concepte de «música moderna >> tendeix a 
degradar-se progressivament a causa de 
la creixent industrialització del fenomen 
musical. Sovint el contingut estrictament 
musical d'una composició, és a dir, el 
fruit de la voluntat de !'artista i de la 
seva inquietud estetica queda arraconat 
pe! producte de laboratori publicitari i 
pels condicionaments comercials que im
posen els departaments de marketing. 
Obser veu, a tall d 'exemple, el lamenta-
ble procés de «modernitzaciÓ>> que sofrei-
xen determinarles obres de la música clas-
sica que consisteix a desproveir-les de les 
seves característiques basiques quant a l 
ritme, «tempo>>, teixit harmonic i combi
nació instrumental per encaixonar-les en 
un batee monoton, obstinat i avorrit. 
Aquesta «modernització» és degradant 
tant per a !'obra original com per a la 
resta de les composicions actuals que 
veritablement han aportat novetats en 
la forma i en el fons de la música. 

La difícil audició i la practica indispensable 

A la vista del que s'ha dit anterior
ment, la situació no sembla especialment 
favorable per a aquells que vulguin que 
els seus alumnes coneguin i sapigucn 
apreciar la «música moderna>>. Hi haura 
dificultats a seleccionar-la i, sobretot, n'hi 
haura quan vulguem escoltar-la amb aten
ció. I no és rar que sigui així perque 
moltes vegades oblidem que la «música 
moderna» representa un trencament amb 
la tradició classica de la música de ca
mera, del simfonisme, de !'opera i del 
concert com a acle social. La gran apor
tació de la «música moderna» és la parti
cipació de !'espectador. 

La immobilitat, el silcnci i, en defini
tiva, la passivitat física que hom observa 
en una sessió de música classica és im
pensable davant d'una pec;:a de jazz, o 
bé davant d'un «r.ock ancl roll» d'Eivis 
Presley, o bé davant d'una samba brasi
lcira. Per poder gaudir de les virtuts 
d'aquesta música cal tornar-se Lranspa
rent i deíxar que els sons dominin el 
nostre cap i el nostre cos. 

Aquesta qi.iestió, que potser a alguns els 
semblara banal, cree que ha fet fracassar 
molts in tcnts honestos i ben intencionats 
d'introduir la música actual a l'escola per 



20 la mateixa vía com ho han fet anterior
ment amb allJ·es formes i generes musi
eals. Per a la «música moderna» cal aban
donar la metodología tradicional que pas
sa pe! silenci, l'atcnció, J'aprenentatge i 
el treball individual pcr una nova via ba
sada en la participació (gesticulació, mo
\ imcnt ), practica ( interpretació) i treball 
coHcctiu. 

Per posar t.:n practica l'exposició tcori
ca anterior, i fruit de !'experiencia acu
mulada durant cleu anys a J'EGB i BUP, 
calclra tcnir en compte dues considcra
cions de cad1cter general. 

La primera és que cal fugir scmprc de 
les composicions musicals violentes i 
agressi\'cs (música DISCO ) tant en el \'CS
sant instrumental-sonor com en el rítmic. 
Amb aquestes com posicions, el grau d'a
tenció deis a lumncs d ifícilmcnt arriba al 
mínim indispensable i, d'altra banda, cls 
cquips reproductors escolars tampoc no 
permeten fer-ne lluir els aspcctcs inte
ressants que contenen. 

La segona norma general és que, en la 
majoria de les ocasions, sera preferible 
treballar amb composicions de tipus ins
trumental per damunt de les vocals. La 
presencia d'una veu solista o conjunta 
absorbeix quasi totalment l'atenció deis 
alumnes i amaga el fons musical de !'o
bra. A menys que l'objectiu sigui l'obser
vació o analisi de la veu humana, o del 
text cantal o de la melodía acompanya
da, en la resta deis casos sera més senzill 
presentar composicions instrumentals que 
no pas vocals. 

A continuació, i per tal ele sistematit
zar una mica l'cxposició dcls excmples 
que seguiran, farem una simple classifi
cació de les diverses varietats de «mú
sica moderna» atenent a la composició 
del grup que la interpreta. 

l. Solistes vocals acompanyats. 
P.ex.: Elvis Prcsley, Bob Dylan, Janis 
Joplin, Sisa, etc. 

2. Conjunts vocals i instmmentals. 
P.ex.: The Beatles, The Rolling Stoncs, 
The Bee Gees, etc. 

3. Conjunts instrumentals (amb solista 
o no). 
P.ex.: Emerson Lake and Palmer, Pink 
F!yd, Blood Swcat and Tcars, Earth 
Wind and Firc, etc. 

4. Orquestres, quasi simfoniques. 
P.ex.: AJan Parson, Neil Diamond, 
Vangelis, etc. 

Pink Floyd cns olereix la possibilitat 
de treballar els timbres sonors 

Cada un deis grups anteriors ens podra 
subministrar material sonor pcr als di
versos aspcctes que vulguem presentar 
de la música moderna, o per als diversos 
treballs de tipus tecnic que vulgucm rea
Jitzar a l'escola. 

P.exemple: 
l. En les composicions deis solistes del 

primer grup, podrem treballar-hi els 
textos, les melodjes, l'expressivitat de 
la veu, les qualitats i els recursos del 
cantat, etc. 

2. En les composicions deis conjunts del 
segon grup podrem treballar-hi els 
textos, la instrument ació, la <<grapa» 
interpretativa del conjunt, els ritmes, 
etdHera. 

3. En les composicions deis represen
tants del tercer grup podrem trebaUar
hi els timbres sonors, les formes mu
sicals, els ritmes i, sobretot, els canvis 
que sorgeixen en el decurs d'una de
terminada obra ja que, en general, 

són més llargues que les anteriors. 
4. En les composicions del quart grup 

podrem treballar-hi els ambients so
nors i les atmosferes creades, cls grups 
o famílics instmmentals, les formes 
musicals, etc. 

Recordant, una vegada més, que l'au
dició i el trcball amb la música moderna 
cal que sigui participatiu i no passiu, ve
gem alguns exemples concrets sobre dos 
aspectes característics del treball musi
cal a !'escoJa. 



L'estudi deis textos de Bob Dylan descobreix 
tota una tra;ectória ideológica, tant individual 
com coHectiva 

Sobre la pulsació i el ritme 

Sobre aquesta qi.iestió cal partir de la 
base que la immensa majoria de les com
posicions de «música moderna>> estan es
crites sobre una pauta de compas qua
ternari (o binari) del ti pus 4/4, 2/4, 6/8, 
etcetera; a lgunes, molt poques, sobre com
pas ternari del tipus 3/4, 3/8, 9/8, etc. i 
rarament sobre compas d'amalgama del 
ti pus 5/4, 7/4, 5/8, cte. 

Així dones, és relativamente facil des
cobrir la pulsació de qualsevol composi
ció observant el batiment regular deis 
instruments greus i els de percussió. En 
moltes ocasions, també, cls instruments 
de percussió (la batería) accentuen els 
segon i quart temps de cada compas. Per 
damunt d'aquest esquema simple els al
tres instruments i les veus es mouen amb 
una certa llibertat rítmica, amb nombro
ses anticipacions i/o retards respecte a 
la pulsació. En (unció del grau d'irregula· 
ritat deis instruments o veus respecte a 
la pulsació basica podrem proposar exer
cicis de seguiment de la pulsació més o 
menys complicats. 

P.ex.: Si escoltem el <<Proleg» de !'obra 
Jonathan Livingston Seagull ele Neil Dia
mond (CBS S-69047 E) podrem observar 
que comenc;a amb una pulsació lenta i 
que en un moment clet.erminat s'accelera 
al doble que !'anterior. Aquest exemple 
és senzill perque no hi han a penes antici
pacions ni retareis deis altres instruments. 

Si escoltem «Biack is the color» del 21 
disc Sunny sidc up ele Wilbert Longmire 
(CBS S-82845) poclrem observar una pul
sació dtpida molt facil de seguir durant 
tota la composició pero que és entorpida 
de tant en tant per canvis rítmics de 
tots els intruments. Exemple adequat 
per a mostrar que els canvis rítmics no 
interrompen la pulsació. 

Si escoltem «Kari» del disc One on One 
de Bob James i Earl Klugh podrem tro
bar-hi una composició relativament sim
ple quant a la instrumentació pero amb 
una pulsació difícil de mantenir, tot i 
que és regular durant tota !'obra. 

Sobre els instruments 

En aquest aspecte; només caldn) selec
cionar les composicions en les quals so
bresurtin els instruments que es volen 
treballar. Naturalment, la «música moder
na>> illustrara amb preferencia el trcball 
sobre els instruments propis (guitarra 
electrica, teclats electrünics, baixos, per
cussió, etc.) pero també hi trobarem mag
nífics exemples de piano, corda, guitarra 
acústica i altres instruments classics. 

Malgrat tot, cal tenir prcsent que en 
els enregistramcnts de composicions mo
dernes, tots els instruments sofreixen una 
certa transfonnació en passar per la talila 
de so i de mesclcs i, pcr tant, el so na
tural és sempre manipulat electronica
ment per la variada coHccció d'aparells 
de que es disposa. 

P.exemple: 
lnstruments classics 

Piano: << Touch me» del disc New Bloocl 
de Blood, Sweat and Tears. 

CBS S-69027 
Piano: «Trilogy» del d ise <<Trilogy>> 

d'Emerson, Lake and Palmer Manticorc. 
87227-I 

Trompeta: <<Feels so good>> de Chuck 
Mangione. AMLH- 64658 

Guitarra i 
Corda: <<Hurricane>> del dics Desirc ele 

Bob Dylan. CBS S-86003 
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Tcclats: «Brain Salad Surgery» d'Emer
son, Lake and Palmer Manticore. 87302-1 

«AlOm Hearth Mothen• de Pink Floyd. 
EMI J-064-04.550 

Gu itarra: Qualsevol disc de Beatles, El· 
vis Presley, etc. 

Gran conjunts o orqucstrcs completes: 
«Tales of mystery and Imagina tion>> d'A· 
lan Parsons. Cen tury 17.0842/ 6 

«A possible projection of the future» 
d'Al Kooper. CBS S-64208 

«Harmony of the Spheres• de Neil 
Ardlcy. DECCA TXS-3153 

Discografia: 

A part deis discos que ja han estat ci
tats al texl, alguns altres exemples po
dríen ser: 

Chick Corea · RETURN TO FOREVER · 
ECM 1022 ST. 

CHICAGO · CBS · S-69041. 
John Denvcr · PERHAPS LOVE · CBS 

S-73592. 
Janis Joplin · ANTHOLOGY · CBS 

S-88492. 
i tota la producció deis cantants i con
junts classics de la música de la segona 
meitat del s. XX . 

..----------- FE D'ERRATES ----------. 
Lamentem l'omissió de la signatura de l'article Coneixer i viure la poesia 
a EGB (P. E. 91, p. 27-31). Els seus autors són Josep M . Roda i Anna 
M . Massagué. 
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EL TRACTAMENT DE 
LA MÚSICA MODERNA 
A L'ESCOLA 

pel Grup de Música de 
I'Associació de Mestres 

Rosa Sensat 

1. Jntroducció 

Entre els problemes que té actualment 
el professor de música a les escales es 
planteja la qüestió de tractar la música 
m oderna, entenent aquesta com a música 
«popular» i no coro a «culta>>, que encara 
que estigui reservada a una minoría, 
també conviu amb ella. Normalment, un 
professor de música prové d'una form a
ció classica, pero és natural que, ja si
gu i per propi convenciment o bé perque 
l'alumnat ho demani, en un moment del 
curs surtí el plantejament d'escoltar mú
sica actual. Tenint en compte aquestes 
cir·cumstancies, ens podem preguntar si 
el professorat esta suficientment infor· 
mat sobre el tema -la qual cosa no es 
dóna massa sovint- i si té fonts per ad
quirir coneixements sobre aquesta ma
teria. 

Si suposem que el lector es troba en 
aquesta situació, és convenient fer un re
pas general a les diferents tendencies 
que han anat sorgint. 

2. Principals estils que entren dins 
el tractament de la música actual 

Podem definir els següents tipus de 
llenguatges musicals: 

El jazz, estil que adquireix importancia 
els anys vint i que té els seus orígens en 
els cants negres (espirituals, «blues•, 
«goodspell», etc.). E.s important, ja que en 
deriven alguns estils, mentre que d'altres 

s'hi mesclaven amb el!. A més, coincideix 
amb el primer desenvolupament de la 
indústria discografica. En les seves d ife· 
rents etapes distingim: Jazz class ic de les 
«big-bandS>>, grans orquestres, epoca de 
«Chicago», «Bc-bob», i aFrce-Jazz». 

El rock, estil que comenc;a als anys cin
quanta, derivat del «Rithrn and blues>> ne
gre que cls blancs deformarien. En van 
excloure els crits de lament típics del 
«blues», pero van aprofitar el peculiar 
<<SWin g>> d'aques ta música. El primer gran 
represcntant sera Elvis Presley, i a par
tir d'ell la música es comcrcialitza i mas
sifica, dcsplac;ant l'autentic sentit d'aquest 
rnovi rnen t en desprestigi de l'originari 
rack negre. Aqucst estil evoluciona i im
planta una manera de viure, com tot fet 
contracultural, amb la manera particular 
de vestir, pentinar-se, parlar, actuar, etc. 
D'ell sorgiran e l Rack Simfonic, Punk, 
Heavy, i d'altres. 

El pop, música quotidiana popularitza
da que no exigeix una formació especial 
del que !'escolta. Arriba a les masscs mit
janc;ant grans muntatges de concerts, ela
borats arranjaments musicals que la fan 
assequible a la majar part de la gent, i 
fabulases operac ions comcrcials garantí
des pcr una publicitat atractiva que la 
fan facilment vendible. E.s una música que 
s'adapta als diferents gusts de la moda 
del moment. 

El folk, la can~ó i la música originaria 
de cada país (samba brasileira, regghae 
jarnaica, salsa cubana, etc.), constitucixen 
altres corrents moderns importants. 



2 4 3. Per que tractem la música moderna 
a l'escola 

La rcsposta a aquesta qüestió es pot 
resumir en les següents raons: 

En primer lloc, tcnim el fct que aques
ta música envolta constantmcnt cls alum
nes, ja sigui a través de In tclevis ió, la 
rad io, cfs discs, cte. En scgon lloc, ens 
t robem que ells mateixos volcn saber els 
orígcns d'aquesta música, al igual que ho 
fan amb la culta. També tenim que com 
a realital musical actual, chtra dins cls 
objcctius a aconseguir en l'assignatura 
de música, ja que l'alumne necessita te
nir-nc coneixcments per poder ser més 
tard crític amb ella. Podrícm trobar d'al
t res raons que cns portarien a tractar 
aquesta música, pero potser la més sig
nificativa seria solucionar la manca d'a
n~lisi que els alumnes demostren quan la 
senten, ja que en realital no en coneixen 
la consli lució, interprets, instrumentació, 
historia, etc. En d'al tres paraules, els 
ncns no arriben a escoltar aquesta mú
sica, simplement la capten a nivcll sen
sorial. 

4. Manera de relacionar el treball d'aquesta 
música amb els diferents aspectes 
de la nostra programació al cicle 
superior 

a) Traclament del te111a 

Tcnint en compte que els diferents as
pectes del programa són: 

a') lectura i escriptura (ntme, melo
<.ha i grafía); 

b') dansa (psicomolricitat, expressió 
corporal, situació espacial); 

e') can~ó (lccnica vocal, conj unt co
ral); 

d') audició (interna, externa, reconeixe
ment d'instruments, analisi de [orm<.:S mu
sicals, autors, estils, etc.), 

i que tenim tres grans mons musicals 
(música tradicional i/o popular, música 
culta-classica -sigui religiosa o profana
¡ la que coneixem com a •música moder
na), que cns permeten desenvolupar els 
ckments abans esmentats, queda ben ciar 
que la música moderna és, com qualsevol 
dds a ltres dos mons, un possible vehiclc 
tant p<.:r a coneixer la s<.:va rcalitat esti-

lística intrínseca, com per a asso1ir cls 
diversos aspectcs del camp de la teoría 
musical propiament dita i abans especifi
cada. Hem d'aclarir que no és valida l'ex
clusió d'algun d'aquests mons musicals 
ja que el mestre ha de saber fer la justa 
proporció a l'hora de treballar-los, demos
trant que és possible una perfecta coexis
tencia entre <.:lls a les classes de música. 

Una vcgada aclaritla la intcgració de la 
música moderna al nostre programa, us 
oferim un excmple practico que ens per
met abastar els di,·ersos objectius del 
curs. Aquest cxemple és concretament una 
fitxa d'audició que constitueix un deis 
possibles mctodes a seguir. 

b ) Filxa d'audició 

Aques ta fitxa reuncix uns apartats que 
es poder trcballar adaptant-los a ls dife
rents ni vells ( 6c, 7c i Se). Després de la 
prcsentació del model, especificar<.:m 
aquestes compctcncics pcr cursos. 

Autor: Parlarem de !'autor com a perso
na, de les se,es activitats com a mú
sic, i de les anccdotes que en conci
xem. 

Obra: Explicarcm el moment en que va 
ser fcta !'obra, l'argumcnt, si el té, i la 
comprcnsió del tcxt. 

Epoca: Farero un repas dels csdeven i
ments his tories, artístics i culturals del 
moment. 

Estil: Expl icnrcm l'cs til de l'obra (rock, 
jazz, etc.). 

Caracter: Amb el llenguatgc que cls alum
nes fan servir, e-.;posarcm una Jlista d<.: 
paraules que expressin un possible ti
pus de referencia al caractcr de !'obra 
(marxosa, avorrida, trista, malenconio
sa, aHucinant, etc.). 

Tempo: Sc'ls fara una llista de mots re
ferenls ab diferents tipus de tempo (ra
pid, lent, molt d1pid). E lls han d'cscollir 
el que cregu in que és i argumentar la 
seva resposla. 

Ritme i melodía: Di rem que segueixin la 
polsació i, post<.:riormcnt, el ritme de 
la pe¡;a. Si és possible extreurc alguna 
ceHula rítmica o meiOdica de l'audició, 
els la farero lrcballar. Una de les pos
sibks form<.:s de treballar-les és orga
nitzant una polirítmia, cantar la melo
día, i si s'escau, tocar-la amb inslru
mcnts. 

Instrw11ent s: Sc'ls fara cndevinar quins 



instruments han escolta!, quan els ha
gin escoltat, i comentar les característi· 
ques típiques de cada un d'ells. 

Creativital: Segons I'audició, faran exer. 
cicis de creativitat tenint en comptc els 
segücnts factors: ball, improvisació de 
ritmes i mclodies semblants, rcdacció 
d'una altra Jlctra per a la mateixa mú
sica, etc. 

Per nivells 

AUl'OR, OBRA I EPOCA 

A 6e niveH, es pot presentar una obra 
situant-la en el moment historie de la 
scva concepció, juntament amb un anec
dotari del seu autor. Quant al text, podem 
fer un<:~ pctita ressenya del seu significat. 
A 7c i Se ja se'ls donara una visió més 
amplia deis esdeveniments cu lturals, so
cials i histories que envolten J'obra i 
J'autor. 

ESTIL 

A 6c és el moment d'intcntar que dife· 
renciln cls estils més representatius de 
la música moderna (jazz, rock, pop, etc ... ). 

A 7e i Se ja en tenen una primera pre- 25 
sentació. ~s el moment de continuar 
aquesta tasca aprofundint en les peculiars 
característiques estilístiques que confor-
men els diferents moviments musicals ac-
tuals (rock simfonic, punk, heavy, free 
jazz, etc.). 

CAR.l\CTER 1 TEt\•1 PO 

A 6e se'ls presenta un vocabulari mu
sical específic per a l'analisi d'aquest ter
mes. Aixo es continuara aplicant durant 
els cursos de 7c i 8e. 

RIT.\I E I MELODIA 

A 6e, 7e i 8c hem d'escollir raonada· 
ment les obres que posem per treballar 
aquest apartat, ates que cada un d'aquc.sts 
cursos arriba a un determinat nivell de 
coneixements en aquesta arca. Les peces 
escollides han d'estar d'acord amb els 
conceptcs teorics treballats a cada classe. 

!NSTRU.\IE!'\TS 

Si tenim en compte que a 6e han d'aca
bar d'aprendre a diferenciar els instru· 
ments de l'orquestra com també la com-

La mtísica moderna forma part cl'un coniwrt de models específics. que els nens imiten lacilment 

--. ---



26 posició de les agrupacions instrumentals 
classiques, és logic pensar que és el mo. 
ment adient pera mostrar als alumnes els 
instruments utilitzats en els diferents es
tils de la música moderna. Sera, llavors, 
a 7e i 8e quan parlarem de les forma
cions instrumentals deis moviments inte
gradors de l'ampli panorama musical mo
dero. 

CREATIVITAT 

es un recurs que el mestre podra apli
car als diferents cursos segons la marxa 
del grup-classe, el seu nivell musical, els 
seus centres d'interes i la seva maduresa. 

e) Plantejament de les interferencies en
tre la música classica i la música 
moderna 

El món classic i el modern no estan 
enfrontats. Hi ha moltcs peces de música 
classica interpretades en estils propia
ment moderns, arranjaments que ens re
sulten uns més encertats que d'altres. 
També podem trobar peces de pop i de 
rock tocades per formacions instrumen
tals classiques. 

D'igual manera veiem instrumcnts mo
derns incorporats a aquestes formacions, 
o bé a la inversa. Donat aquest fet, el 
poclem utilitzar per tal que cls alumncs 
tinguin una opinió més crllica del dos 
mons. Són exemples d'aixo: Bach interpre
tat en jazz, Beatlcs i Rolling Stones to
cats per quartets de corda, peces clas
siques conegudes interpretades per or
questres de música lleugera, i música 
rock en forma operística amb obres re
presentatives corn Jesucrist Superstar, 
Tommy, Evita, etc. 

Per a donar a concixer aquestes inter
ferencies, el professor pot treballar a 
classc audicions de les obres originals 
i comparar-les amb les arranjades, així 
com fer un estudi paraHel d'una opera 
classica i una opera-rock, Una altra pos
sibilitat és coneixer una agrupació ins
trumental classica (quartet de corda) a 
partir d'una audició de música moderna. 

Per a completar la formació que volem 
aconseguir en treballar aquesta música, 
apuntem unes possibles activitats comple
mentaries que ens ajudaran a aconseguir 
e ls nostrcs objectius. 

d) Activitats comp/enzenti1ries 

Fins ara hem explicat coro es podía tre
ballar aquesta música dins l'aula. Podríem 
ara aprofundir aquelles activitas que tam
bé són necessarics per a les vivcncies 
musicals deis nens. Les sortides a estu
dis d'enregistrament de radio i de tele
visió, espectacles que es donin en el mo
ment, faran que els alumnes coneguin 
millar el fenomen comercial i social d'a
questa música (vestits deis interprets, 
pentinats, talls, contorsionismc, volum 
exagerat, colors, luminotecnica, projecció 
d'imatges addicionals, fumeres, actituds 
emotives, marketing, equips d'enregistra
ment, etc.). 

Altres activitats possibles són: l'clabo
ració per part deis alumnes d'un hipolf!· 
tic programa de radio presentant els exits 
d'un any determinat, d'un estil concret, 
posar música a una serie de diapositives, 
si tenen vídeo fer una peHícula amb una 
música escollida per ells, ~ d'altres que 
podríem trobar. 

5. Actitud de l'alumnat davant d'aquest 
tractament de la música moderna 
a l'escola 

Quan arriba !'hora de parlar de resul
tats aplicables a aquesta música pero sen
se oblidar la relació que té amb les al
tres, no podem deixar de ser realistes i 
hem de pensar que el professor de mú
sica es pot trobar en diferents situacions 
quan cornen11a a fer classe en una es
cola. La situació més generalitzada és que 
una gran part d'cscoles no han tingut 
mai un especialista de música, per la 
qua! cosa es troba que parteix d'una to
tal manca de concixements a tots els ni
vells. Per aquesta raó, els 6es, 7es i 8cs 
haurien de comen11ar com ho faria un 
lr d'EGB. No podem esperar obtenir lla
vors una plena execució deis objcctius 
plantejats a la programació, sinó d'altres 
a nivel! molt inferior. Si ens trobcm en 
una situació tan normal avui dia com és 
aquesta, la rcalitat en que ens trobarícm 
seria la següent: no podem obtenir cap 
resultat positiu fins el moment en que 
estiguin mínimamcnt preparats per se
guir les pautes d'una audició dirigida. 
Amb ells podcm aspirar a una distinció 
a nivell sensorial deis diferents estils. 
També seran capaf10S de diferenciar ins-



truments, seguir ritmes sota la nostra 
díreccíó, pero no lindran prou elements 
per a analitzar tots els aspectes de la 
música que escolten. El resultat sera po
sitiu en la manera que comencen a aga. 
far un habit de tractar d'uri mode més 
interessant aquella música que fins ara 
havíen solament sentit a nivel! sensorial. 

També podríem trobar el cas d'una es
cola en la qua! la música s'hagi integrat 
a un 3r o 4t d'EGB. Llavors, el nivell amb 
el qua! arribaríen aquests nens a un 6e 
no seria prou satisfactori com per a as
salir tots els objectius de la nostra pro
gramacíó, pero sí que comptaríen amb un 
bagatge musical suficient per a obtenír 
aquests resultats. 

Si treballem a un nivell més elevat tots 
els aspectes que queden inclosos en l'e
xemple d'audició esmentat anteríorment, 
haurem arríbat a aconseguir una forma
ció més completa que donara als alum
nes una perspectiva diferent de la que 
abans tenien, molt més raonada i crítica, 
de la música que fins ara només baila
ven i sentien, Llavors, aquests nens són 
capac;:os de treballar cNlules rítmiques de
terminades d'una canc;:ó, polirítmia, ex
treure melodies i escriure-les en llenguat· 
ge musical, tocar-les amb la flauta, can
tar-les a diverses veus, improvisar sobre 
els temes, i, en definitiva, arriben a fer 
un analisi molt més complet que !'ante
rior. L'esperit crític queda enriquit per 
l'augment de dades i d'elements d'ana
lisi que tenen respecte als altres. A més, 
en tenir l'habit d'escoltar podem aspirar 
que dins del tractament de la música 
actual, ens portin els seus discs sense 
que aixo representi un problema de falta 
d'acord entre els nens de la classe. 

En darrer lloc, ens podem trobar amb 
una situació ideal que és per la qua! 
lluitem tots els especíalistes de música: 
una escala amb educació musical pro
gressiva des d'un lr fins a un Se d'EGB. 
En aquest cas, sí que podem parlar de 
resultats satisfactoris que comprenguin 
tots els elements de la programació. Si 
aixo es compleix, direm que els alumnes 
de Se acaben aquesta etapa de la seva for
mació .amb uns coneixements equipara
bles a un 2n de solfeig i amb uns habits 
d'analisi i crítica molt valids i coherents. 

Respecte a l tema q"ue estem tractant, 
aquests resultats a segona etapa queda
ríen resumits de la següent manera: amb 
ells arriben a aconseguir: aplicació de 

tots els conceptes musicals treballats a 27 
les classes de música (solfeíg, ritme, íns
truments, formes, etc.); són capac;:os de 
desenvolupar les seves propies idees crea-
tives sobre el que estan analitzant. Aga-
fen una visió molt més completa del que 
és l'evolució de la música en la historia; 
poden opinar sobre el que aquesta repre
senta, valorant-la més dins del seu con-
text. 

Com a resultat comú a tots els nivells 
experimentats, arribem a la conclusíó que 
la resposta de l'alumnat es positiva da
vant el tractament de la música moder
na a l'escola. 

6. Cita d'autors més representatius 
de cada estil a tractar 

1 azz: La locomotora negra, Te te Mon
toliu, Núria Feliu, Jazz Cava, Louis Arms
trong, Ella Fitgerald, Duke Ellíngton, 
Weather Report, etc. 

Rock i pop: Haley, Elvis Presley, The 
Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, El
ton John, Supertramp, Allan Parsons, Cul. 
ture Club, China Crisis, Mecano, Pegasus 
(Jazz-Rock). 

7. Bibliografía 

Presentero uns llibres orientatius que 
el mestre pot fer servir per a adquirir 
uns coneixements generals sobre el tema, 
de manera que sí una persona vol apro
fundir-hi, pot consultar la bibliografia es
pecialitzada que es presenta al llarg del 
monografic. 

Doss·ier Música Pop, <<Ouaderns Anagra
ma», Ed. Anagrama. 

DISTER, Alain, Los Beatles, Ed. Júcar (Col. 
Los Juglares). 

KAISER, Rolf Urich, El mundo de la Mú
sica Pop, Barral Ed. 
30 años de Rack. Biblioteca de la Van
guardia ( coHeccionable ). 

Enciclopedia de la Música Salvat, Sal
vat Ed. 

Los grandes compositores, Salvat Ed. (fas
cicles). 

Historia de la Música Rack, Ed. Planeta 
( fascicles ). 

CANDÉ, Roland de, Introducción a la mú
sica, Alianza Ed. 
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UNA EXPERIENCIA 
DE JAZZ A L'ESCOLA 

8 

per Caries Lobo 

Actualmcnt les tecniques de la moder
na pedagogía musical escolar a casa nos
tra estan enfocades a sensibilitzar el nen 
envcrs la descoberta i posterior estima
ció de la música popular d'arreu del 
món, la folklorica, de l'anomenada classi
ca. En principi, aquesta tasca és mol t po
si tiva; si s'aconsegueix que cls nens sur
tin del batxillerat havcnt adquiril prou 
e lements de crílica per a poder escollir 
ll iurcmenl i amb coneixcmen t l'es til de 
m1hica que més els omple, els mestres 
es poden donar per molt satisfcts. 1 en
cara més si aconscgucixcn que els nens 
aprenguin a diferenciar la qualitat mu
sical dins de cada estil; cosa no gens 
facil si tenim en complc la quantitat de 
«música facil i dolenta» que -malaurada
mcnt- té coHapsat el mercal i contra la 
qua l és molt difícil competir amb els 
migrats elcments de materia l que s'acos
tuma a trobar a les cscolcs. 

Ma lgra t tot, la majoria deis mestres 
catalans obliden (pe¡·qui.: no el coneixen ) 
un allrc tipus de música que ha dcixat, 
esta dcixant i deixara mol! forta petja a 
la societat mundial del nostrc segle: EL 
JAZZ. 

Aquesta és una música riquíssima en 
clements nous de tot tipus, fruit d'una la
cra social i política del poble colonitza
dor nord-america enfront el poblc negrc 
africa. El jazz és el gran desconcgut deis 
mllsics pedagogs de les nosl res escotes. 

El rnón del jazz és fascinan!, i si hom 
s'hi va introduint de mica en mica, acaba 
embruixant J'a\'cnturer d'una forma es
tranyament magica. Val la pena, des del 



meu punt de vista. fer-Io coneixer a ls nens 
ele Catalunya. 

Vaig tenir l'oportunitat de coHaborar 
amb l'escola Patufet Sant Jordi de !'Hos
pitalet i portar a terme una petita i curta 
experiencia en aquest camp. 

Abans de comenc;ar !'experiencia calia 
sondcjar el nivell de coneixement del jazz 
entre els nens ( tots ells del curs de 8e 
d'EGB); el resultat va donar un nivcll 
baixíssim, com era d'espcrar. 

Calia, dones, definir el jazz i la mane
ra que vam creure més eficac; era la ele 
situar el jazz en la historia de la Huma
nitat, explicant el seu naixement als 
EEUU, explicació que calia fer d'una ma
nera molt novel·lada i anecdótica. 

A partir d'aquí es va estirant el fil con
ductor i es descabdella tota l'evolució 
del jazz als Estats Units des deis espiri
tuals negres i els work-songs al jazz-fusió 
deis nostres dies. 

Hi ha dos aspectes paraHels a la historia 
del jazz que creiem molt importants i que 
no s'han de perdre mai de vista, ja que 
serveixen de punts de referencia als nens. 
El primer és el que estava passant men
trestant a Europa: a !'epoca que neix 
el jazz a Nord-america, el Romanticisme 
musical europeu esta en un deis seus mo
ments de maxima esplendor amb autors 
en actiu tan importants com Johannes 
Brahms, Claude Debussy (encara jove), 
Malher, Ravel, Falla, etc. per a citar-ne 
alguns. En el camp de la pintura ens tro
bem amb Van Gogh, en el de la ciencia 
podem citar Freud. etc. 

L'altre aspecte, és el d'anar comparant 
els exemples discografics, !libres, fotogra
fíes, elements d'analisi musical, etc., amb 
la música que ells estan acostumats a sen
tir (el Rock n'roll, Tccno, Heavy, Disco, 
Comercial, popular, Folk, etc.). D'aquesta 
manera els nens busquen conscientment 
o inconscientment les igualtats i diferen
cies del que estan descobrint amb el que 
ja coneixen i es pot mantenir el seu inte
res (i ns al fina l. 

Per més que s'hagi aconseguit que eJs 
nens es facin carrec de la situació de 
<<Shock mental>> deis negres capturats en 
el seu ambit africa en plena llibertat per 
a concluir-los a Ja maxima miseria del 
més inhuma esclavatge, i del refugi que 
troben aquests mateixos negres en la re
ligió cristiana ·extrovertint cls seus pro
blcmes, sempre musicalment, sense per
dre l'esperanc;a en un futur millar per 

als de la seva rac;a, cls nens no entendran 29 
exactamcnt que és el jazz si no tenen 
l'oportunitat de coneixer-lo en viu. Aques-
ta és ]'etapa més important del seminari. 

Cal veure els músics en actiu, si pot 
ser veure'n de negres, i també de blancs. 

En el nostre cas, vam tenir la sort que 
els clies que cstavem treballant el jazz a 
l'escola, s'estava representant al Teatre 
Romea de Barcelona l'homenatgc a Duke 
Ellington: EL DUC A BARCELONA. 

L'ocasió era immil lorable, ja que en 
aquest espcctaclc s'hi troben tots els as
pcctcs del jazz: Orquestra, solistes (al
guns c\'ells negres), dansa, claqué (molt in
teressant perque hi havia un Tap-dancer 
de color i una companyia catalana i per 
tant es podien comparar els dos estils cla
rament diferents), jazz cantat, que va tcnir 
el seu maxim interes en una cantant de 
gran qualitat (negra també) ... 

En fi, no s'hi valía a deixar-se perdre 
l'oportunitat de vcure-ho. 

Abans, pero, en va m· parlar una mica, 
i vam explicar als nens molts detalls del 
que vcurien per tal que no es perdcssin 
absolutament res, com per exemple la so
noritat de les trompetes i els trombons 
quan usen la sordina; els solos deis ins
truments; el ritme base de la batería, que 
va accentuant els temps debils (el dos i 
el quatre d'un compas de quatre per qua
tre); el timbre de la veu de la cantant 
negra; la manca de coreografía en els 
números del Tap-Dancer de color en com
paració del Ball deis altres Tap-dancers; 
el sentiment trist i melangiós deis Blues 
i les Balades; etc. 

1 després d'haver-ho vist calia ratificar 
tots aquests aspectes, analitzant profunda
ment els nous que ells mateixos van des
cobrir, i fer-ne un llarg coHoqui perque 
cada un d'ells hi pogués dir la seva. 

Va ser forc;a intercssant com alguns 
nois comenc;;aven a estimar la música que 
acabaven de descobrir, d'altres es queda
ven amb el queja coneixien i prcferien la 
música disco i comercial, i d'altrcs (els 
més pocs) seguien preferint la música 
classica. Pero, malgrat tot, hi havia una 
cosa en comú: a tots els va agradar molt 
!'experiencia i a tots els va agradar el 
jazz. 

Acabaven d'assolir elements nous de crí
tica musical (deis quals parlem més 
amunt) i ho han fet passant-s'ho bé, que 
al cap i a la fi era del que es tractava: 
aprenclre tot divertint-se. 
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per Salvador Cardús Ros 

La mus1ca com a fet social 
en la identitat deis joves 

Només la gairebé omnipresencia de la 
música en el món personal i social deis 
joves, i la practicament automatica iden
tificació d'una determinada música amb 
la matcixa joventut, pot explicar l'escas
setat d'estudis sociologics que analitzin 
amb detall, amb matisos histories, geo
grafics, socials i fins psicologics, el paper 
de la música entre els joves. 

Sovint, aquesta omnipresencia de la 
qua l suara parJavem fa que precisament 
sigui difícil veure l'espec1ficitat del paper 
de la música en el món juvenil: joventut i 
música scmblcn indestriablcs. La imatge 
visual que iHustraria in extremis aquesta 
situació és la de l'individu equipal amb 
cls auriculars. que Ji faciliten un desen
ganxament gairebé absolut del món cir
cumdant i la penetració en un món per
sonal, dins d'una campana de vidrc mu
sical com a instrument paradoxal de 
perfecta inconzunicació pel fel d'csdevcnir 
l'úuica conzunicació possible, d'acaparar 
la totalilat del canal comunicatiu per ex
ceHcncia, la o·ida. 

D'allra banda, l'automatica identifica
ció del jove amb la música rock fa que 
la pos~iblc analisi d'aqucsta música quedi 
carrcgada de tots els topics i, dones, de 
la problcmatització que acompanya les 
habituals analisis deis jovcs. La música 
rock, en aquests casos, és cncensada o 
bcscantada; és subvencionada o vedada; 
és vaticini i fins substitutiu celestial o 
cspectre infernal. 

Hi ha encara més dificultats que, en 
una analisi de la música com a fet social, 
caldria resoldre correctament i amb pre
cisió. I és que l'cxprcssió musical es pre
senta sota tantes formes que, sense uns 
límits precisos, defineix una multiplicitat 
excessiva de fenomens diversos: des de 
l'execució musical, de l'interpret que fa 
música, fins a l'cspectacle multitudinari; 
des del concert cerimoniós fins a la mú
sica <<de fonS>>; des de !'experiencia sono
ra fins a la carrega ideologica i moral del 
text cantat, etc. 

En els límits d'aquestes breus rat11es 

La discoteca 1 el pub constitueixen /loes habituals 
de reunió i. per ton/. mores definidors de tot 
un sistema normal/u de rclacions 



només em veuré amb cor de, pensant en 
veu alta, aventurar quina mena de punts 
de partida podria tenir aquesta esperada 
analisi del paper de la música - en el 
sentit més general possible- en el món 
actual i específicament en el món deis 
jo ves. 

La música que «fa joven i que fa joves 

Juntament amb el vestit, i potser el 
gest, la música és un element essencial en 
la definició del que se'n podria dir una 
<<Cultura juvenil». 

I ho és en primer !loe, per la seva fun
ció diferenciadora. Posats a fer una frase 
que sintetitzi aquesta tesi, di r íem que 
no són els joves qui fan música «jove», 
SinO que és !'existencia d'una «música 
jove» la que fa el jove. El jove ho és, 
sobretot, en la mesura que s'adhereix, 
s'identifica amb els models que la socie
tat li proposa coro a específicament seus. 
1 la música és un mitja especialment ido. 
ni per a s uggerir epoques, situacions ... :' 
<da música de quan era jove», «la música 
de quan ens varo coneixer>>, diem . La mú
sica és una gran evocadora de temps i 
espais específics. E.s, per tant, especial
ment útil per a suggerir i crear diferen
cies socials: grups, estils, estats d'anim .. ' 

Vistes les coses d'aquesta manera, una 
primera conclusió de la tesi precedent 
seria afirmar que s'erraria qui volgués 
anali t.zar la música jove com a producte 
deis joves. Hi ha, en tot cas, un tipus de 
música que defineix conductes dites ju
venils. Qui controla aquesta producció 
musical, els canals de distribució i l'ana
lisi de les conductes implícites haurien 
de ser uns objcctius prioritaris en un es
tucli sobre la música i el comportament 
deis joves. 

En un segon nivell de reflexió, i se
guint la línia d'abans, podríem conside
rar la música com a creadora d'espais es
pecífics, i dones també, d'espais « joves». 
Creacions que anirien des de l'espai tancat 
d'una discoteca, passant per l 'estadi tem-

l. Scmbla intcressanl de fer notar que no 
hi ha, en canvi, uns est ils específicament 
«jOVCS>> en pintura, escultura o lite1·atura ... 
Són eines, diríem, menys polimorfes pcr a 
crear diferencies alhora suficientmcnt expJí. 
ci tes com per a servir de moclels d' iclentifi
cació. 

pie d'un recital d'un ídol del moment i 31 
fins els espais oberts «tancats» per la 
música d'un festival pop. 

Així dones, la música crea i defineix 
espais de característiques diverses. I a 
la nostra societat ha servit com a eina 
fonamental en la delimitació deis espais 
joves i en conseqüencia ha estat impor
tant per a la mateixa generalització d'una 
consciencia juvenil. 

Des del meu punt de vista, hauríem de 
considerar, si més no, i des d'una pers
pectiva analítica, tres tipus diferents d'es
pais pe! que fa a llur funcionalitat social 
en la cultura juvenil, encara que el su
port estrictament musical pugui ser molt 
semblant en els tres casos. 

En primer lloc tindríem la discoteca i 
el pub com a llocs habituals de reunió, 
i per tant com a mares definidors de tot 
un sistema normatiu de relacions inter
personals i grupals. És un sistema, en 
contra de tota aparenc;a, fortament coer
citiu i altament normativitzat, en el qual 
s'estruc turen unes relacions jerarquitza
des i s ignificativament plenes.Z 

En segon lloc, caldria parlar de la mú
sica en forma d'espectacle, concerts, fes
tivals, etc., de periodicitat no regular, i 
que signifiquen la possil:?ilitat excepcional 
de veure en acció, en viu, allo que cada 
d ia es reprodueix «enllaunat>> i que és 
font d'adhesió i d 'identificació. 

Finalment, la «música jove>> ofereix 
també un marc propi pels rituals actuals 
de {esteig i prometalge. E.s a la discoteca, 
el pub o la festa particular, sempre amb 
la música i el ball com a suports signi
ficat ius i normatius, on es desenvolupen 
les estratcgies actuals de festeig per a la 
majoria de joves, exceptuant potser els 
casos que es donen al si deis diversos ti
pus d'associacionisme, i que són numeri
cament poc importants. 

En tots els casos, la música defineix un 
espai propici cl'identificació de grup -més 
que no pas el mateix espai fís ic-, és su
port de significats compartits, i facilita 
un sistema normatiu indispensab le per a 
estructurar qualsevol mena de relacions 
grupals. 

2. Una primera aproximoció al tema la 
fan J. BERNEY, J. ROCA i J. VMDACUER a l o· 
velllctl a Tcrrassa, Terrassa. Ajuntament de 
Tcrrassa, 1984, especialment a les pagines 117 
a 129. A més, caldra estar atents als resultats 
ele la investigació que esta iniciant Josep 
Verdaguer en aquest mateix terreny. 
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La música en forma d'espectacle significa una possibililat excepcional de veurc 
en viu alió que és font d'adhesió i d'identlficació 

E.s així, en aquesta línia, que veuria 
convenient de fer qualsevol analisi de la 
«música jove>>, com a suport d'unes de
terminades funcionalitats socials, i no 
tant coro a expressió d'unes «essencies>> o 
«particularitatS>> juvenils. En definitiva, 
proposaria de tractar la música com a 
creadora de joves, i no a la inversa. 

Afegim-hi dues obvietats. Una, que tots 
aquests espais apuntats són espais vis
cuts en el lleure, i per tant, subjectiva
ment viscuts com a personalment elegits, 
és a dir, de participació voluntaria, i en 
conseqüencia, en els que les normes coer
citives són viscudes coro a formes d'ads
cripcto i identificació «escollida» -és a 
dir, el caracter coercitiu esdevé «invi
sible>>.3 

L'altra obvietat és que l'activitat tona
mental que s'hi desenvolupa és precisa
ment la de les relacions interpersonals, 
pero centrades en l'expressivitat corporal 
-dansa, maquillatge i pentinat, vestuari, 
mirades i gests ... -, aixo vol dir que aquí 
la música traspassa el seu fonament audi
tiu per integrar-se en un tot audio-visual
tactil-olfactiu i de gustació. Un món fo
namentat, dones, en les expericncies scn
sitives, pero en el qual hi predomina la 
música, estructurant tots els a1t1·cs com
ponents. Només I'estudi de la rclació en
tre el cos i la música, en el marc de les 

3. Sobre el caracter subjectiu de l'electi
vitat en el temps lliure, vegeu S. CARoús, Sa
ber el temps, Alta FulJa, Barcelona (en 
~remsa). 

conductes juvenils, ja seria d'un interes 
excepcional.' 

Pero no tot és experiencia sensitiva, si
nó que tot plegat esdevé transmissor 
d'un complex idcologic poc explícit pero 
no menys efica<;. Per a trobar els eixos 
ideologics en l'ús d'un per-fum o en el 
consum d'alcohol o refrescos, caldria re
córrer potser a la publicitat. En el nos
tre cas, la música és el suport d'uns tex. 
tos generalment paradigmatics de tot 
aixo que diem. La música és un deis mi
llors vehicles ideologics entre els jovcs, 
potser més que no pas en d'altres grups 
socials. 

L'anillisi deis textos de les músiques s 
esdevindria simptomatic d'aquest subs
trat ideologic sobre el qua ! es basteix 
I'anomcnada cultura juvenil. De la ma· 
teixa manera, l'analisi deis textos enviats 
per a un concurs de música rock a l'area 

4. Hi ha una gran quantitat d'obres que 
estudien el papcr significatiu, social i sim
bolic del cos a la societat moderna. La re
vista «Papers» del Depa1·tament de Sociología 
de la Universitat Autonoma de Barcelona, hi 
dedica una secció, <<Aproximació a l'analisi 
del cos» en el seu número 20 ( 1983 ) pagines 
141 a 174. 

S. He scntit uns comentaris lucidíssims, 
fets a partir de les lletres d'agunes canc;ons 
de Ramoncín o del mateix Joan Baptista 
Humet, en una ponencia que presenta el 
professor Joscp Ma. Terricabras a Coma-ruga, 
a les jornadcs sobre «Jovcntut i Valors• 
(marc; de 1984). En canvi, no en conec res 
d'eserit. 



barcelonina, ens podría donar una certa 
idea de com els joves reconstrueixen els 
missatges rebuts per tal música i quins 
trets idcologics en seleccionen i ampli
fiquen. 

En tot cas, a l'entorn de la música, com 
ja ha ocorregut en d'altres epoques, s'hi 
construeixen i estructuren una diversitat 
de condueles rituals que expressen, amb 
més o menys fortuna, els miles fundadors 
i fonamentals deis, en aquest cas, grups de 
joves que s'hi identifiquen.' 

Per un marc general de reflexió 

Pero, si coro hem escrit en altres pa
pers, les problemiltiques j uvenils es defi
neixen en un context social general, pe! 
que fa a la música no hauríem de renun
ciar a fer el mateix esfor~ i a considerar 
el paper de la música a la nostra societat 
pel que fa a les condueles que, també en 
general, se'n deriven. I llavors, inscriure 
la problematica de la música i els joves 
en aquesta de més general. 

Essent molt breu i amb el perill de 
simplificar excessivament, penso que cal
dría caracteritzar la nostra societat, pel 
que fa a la música, coro !'era de la re
product ibilitat.' La part de música inter
pretada o cantada de viva vcu és ben 
rcdu'ida davant J'allau de mus1ca repro
du'ída o «enllaunada», com també és ano
menada graficament. 

Si és certa la tesi de Jean Baudrillard, 
en la qua! denomina la nostra cultura cul
tura del simulacre,• és ben bé cert que 

6. Fa gracia notar que entre les difcrents 
*Subculturcs• juvenils que els cspecialistes 
<.lcscriucn, i que generalment es concixen amb 
denominacions d'algun «estil• musical preci
samcnt -punks, rockabillies ... -, hom n'hi 
pugui trobar, també, una que dcu ser d'origen 
autocton i nostrat: els «cumbaias»! 1 potser 
també aquesta mateixa sospita cnvcrs la fun
cionalitat de la música en els grups juvenils 
és la que ha motivat el títol de rcssonancies 
clericals del concurs de textos per a can-;ons 
rock, «Paraula de rock». 

7. La reproductibilitat en l'art fou tractada 
per Walter BENJA.\HN en L'obra d'art a l'epo
ca de la seva reproductibilitac tecnica, Edi
cions 62, Barcelona, 1983 (edició completa ori
ginal de 1955). 

8. Vcgcu l'estudi de Jcan BAUI>RILI.;\RO, Cul
tura y simulacro, Kairós, Barcelona, 1978, del 
qual rccentment n'ha sortit una nova edició 
a la mateixa editorial. 

la mus1ca rcprodui'da podría ser conside- 33 
rada també com una música «Simulada». 
Avui dia, un hom pol ser molt afeccionat 
a la música .. scnse «Saber» música, sen-
se haver de concixer-ne el llenguatge o no 
saber-ne interpretar. 

En aquest mateix sentit, si la publici
tat -que és la simulació en la imatge, 
que és la vida, els sentiment i les necesi
tats «representades»- omplena els espais 
buits -ja siguin urbans, impresos o te
levisius-, podríem dir que la música ha 
arriba! a ser qui en la nostra societat 
omplena tots els temps «buits». La mú
sica reprodu'ida acaba essent un artefacte 
per a «matar el temps». Com aquests 
inefables «minutos musicales» que ens 
ofereix la tevé quan es produeixen «temps 
mortS>>. 

En aquesta situació d'excés de repro
ductibilitat, lligada a l caracter simulat, Ja· 
música pot passar de ser un fonament 
de sentit, a origen i expressió, com a 
moll, de l'angoixa per la manca de sentit, 
a ser, en definitiva, expressió d'un procés 
anómic. 

I és també per aixo que sovint, la mú
sica, d'instrument de comunicació huma
na, d'expressió de sentiments i sentits, pot 
acabar essent una eina d'incomunicació 9 

amb una presencia abassegadora, intolc
rant. I aquesta omnipresencia fa que la 
música, indcpendentment de la qualitat 
intrínseca d'allo que és reprodui't, esde
vingui pur soroll, socialment parlant. 

Des del mcu punt de vista, una possi
ble analisi de la música i les condueles 
deis joves, i llurs funcionalitats socials, 
caldria integrar-la a l'cntorn d'aquests 
eixos generals tot just suggerits. 

Si és que la brevetat d'aquestes ratlles 
no em fa equi\•ocar el tret que la crítica 
sociológica permet de fer, suggeriria, a 
tall de conclusió, i en el marc d'una «pers
pectiva escolar>>, una educació del silenci 
i pe! silenci, com a primera mesura pre
ventiva, en una política de salut musical 
a l'escola. 

9. Sobre la ncccssitat de comunicació i les 
seves dificultats, vcgcu l'estudi de S. CAROtls 

i Joan ESTRUCII Les cnquestes a la joventul 
de Catalunya. Bells de/iris fascinen la raó, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984, pa
gines 17 i ss. 
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L'ÓPTICA A SETE 
Analisi de l'ull, la cambra fosca 

i la cambra fotografica 

L'estudi de J'optica i de la llum en J'EGB. 
queda sovint molt llunyana de la vida quotidia
na del noi. deis fets que J'envolten i de com 
es relacionen entre si. 

S'estudien les lents, la refracció i reflexió 
de la llum amb exemples generalment abstrae
tes i tebrics, o bé posant exemples d'alguns 
aparells específics. com la lupa, els projec
tors. etc. 1 els nens sovint se senten molt 
poc motivats per aquests temes. 

Per a estimular aquesta motivació cal que 
els ajudem a formular-se preguntes i interro· 
gants. Cal saber. per tant, a partir de pre
guntar-ho obertament a la classe. que és el 
que creuen saber-ne i també que és el que 
voldrien saber-ne. Per a anar responent allo 
que a ells els interessa, sovint caldra apro
fundir en les qüestions i aspectes que nos
altres, com a mestres, també els volem tras
passar 1 ensenyar. Enfocant el qüestionari 
a partir del treball sobre la vista 1 la disec
ció de l'ull , sovint ens aporta un camí o un 
bon · fil · per anar~a parar a les explicacions 
d'optica d'una forma natural perque els nens 
ho comprenguin millor. 

El metode que sovint es pot portar a terme 
és el següent : 

1. Disecció d'un organ visual : J'ull. 
2. lntroducció de conceptes sobre la vis

ta. Aixo implica necessariament continuar 
amb el punt 3. 

3. 1 ntroducció deis conceptes d'optica. 
Estudi de la cambra fosca. 
Estudi de la cambra fotografica. 

1. Oissecció d'un organ visual: J'ull 

Iris 

Humor aquós 

Ccirnia 

Punt cec 

Nervl 
'!Tr~!!!lll-...:-optic 

Humor vitri 

Musculatura 

Per fer la dissecció, es clava la punta del 
cuter en la pell gruixuda i blanca (escleroti
ca), i s'obre J'ull, tallant-lo en rodó. En queden 
dues meitats. 

Anem diferencian! les parts de J'ull. se
guint el guió d'observació i )'esquema, i les 
anem separant una per una. 

Amb el cristaHí fem aixo següent : el po
sem damunt un tros de paper de diari, o si
milar i comproven com el cristaflí, no és més 
que una petita lent, que fa gairebé el mateix 
que una lupa. 

Finalment, clavem totes les parts de l'ull 
al suro, amb una agulla cada part, i col·lo
quem al costat el nom específic d'aquella 
part. 

r! 
" -o 
u 
M 
Gl 
M 

Un tros de retina, Gl 
)'iris, U 
cornia, e 

Utilitzem un ull de be per a cada grup de nervi optic, 
4 o S nois/ noies; els estris per grup són: musculatura, 'J! 
un cuter o fulJa d'afaitar. unes pinces, una cristaflí. ~ 

safata, un tros de suro i unes aguiJes de cap. Gl 
També se'ls dóna un esquema teoric de l'ull Pengem els suros deis grups que ho han A. 
amb el vocabulari específic de les parts de fet més bé a la vista de tothom durant un >C 

~-l'u_l_l_l _u_n_. ~g~u-ió __ d_'o_b_s_e_rv_a_c_ió_. ________________ o_d_o_s __ d_ie_s __ (e_s __ va __ fe_n_t __ •n_a_Jb_é_J_. __________ ~~ 
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r! • -o u • Gl 

• Gl -u 
1: ,., -'-GI 
A. 
M 

2. lntroducció de conceptes sobre la vista 

Segur que en el qüestionari surt la pre· 
gunta d'algun nen que vol saber per que hi 
veiem. !:s en !unció d'aquesta pregunta o 
una altra similar que el mestre pot passar a 
explicar que fa la llum en l'ull, i com la retina 
és la pantalla que recull la imatge que li 
enfoca el cristaflí. 

Aquest estudl ens obliga a treballar els se· 
güents aspectes: 

- Efectes de la llum en l'organ visual. Expe
rimentar com la llum fa obrir i tancar la 
•nineta•. 

cif\~ 
t- codloot•i""' 

~ lufO. 

Fem !'esquema de funcionament d'aquesta 
observem que actua com un ull i ho com

parem pe9a per peca: 

Cambra fosca 

lupa . 
Diafragma. 
Caixa. 
Paper vegetal. 

un 

CristaHí. 
Iris. 
Esclerotica. 
Retina . 

Després comprovem que passa amb dife
rents lents i comencem a parlar de la cam
bra fotogratica. 

- Quin paper fa el cristal-lí en l'ull. Experi· 
mentar amb diferents tipus de lents i veure 
com dispersen o concentren els raigs !lu
minosos. 

- Que és la llum. Com es projecta. Com 
influeix en la vista ... 

3. lntroducció deis conceptes d'optica 

Com que estem treballant en un monogra
fic anomenat •vista i optica•. ens constru"im 
un model d'ull, amb cartolina, lupa senzilla i 
paper vegetal. En definitiva, fem la típica 
cambra fosca. 

. . , .. -....... ·• ...... . . ' . , , 
', 

1 ., ___ ...; 

Funció 

Redueix i inverteix la imatge. 
Controla el pas de la llum. 
Recipient. 
lloc on es projecta la lmatge. 

u.~---------------------------------------------------



Fem aleshores una altra comparació: 

Cambra fosca Cambra fotos Ull 

Lupa. 
Diafragma. 
Caixa. 

Objectiu. 
Diafragma. 
Caixa. 

CristaiH. 
Iris. 
Esclerótica. 
Retina. Paper vegetal. Carret fotografíe. 

Fotografía. lmatge en el cervell. 

A partir de la cambra fotografica, que apas
siona a tots, encetem el tema de trucs foto· 
grafics a partir de la llum, les fotos crema
des o massa fosques, etc ... 

Després d'aquestes converses, proposem 
una sortida a un estudi fotografíe, on un pro
fessional de la fotografía ens contesta un 
qüestionari que els nens li preparen, la qual 
cosa generalment dóna peu a treballar els se· 
güents aspectes: 

- Que és un fotometre 1 el mesurament 
de la llum. 

- Tot tipus d'estris dissenyats únicament per 
a reflectir la llum de diferent manera. 

recta, d'altres amb llum dispersada amb po
rexpan, d'altres dispersada amb uns paraigües 
platejats, d'altres amb el fons illuminat. etc .. . 
Aquesta sortida ens dura tot un matí com
plet. 

A classe, fem un mural amb les fotos que 
ens han fet; posem les característiques de 
llum de cada una i en traiem unes conclu
sions generals. 

Donem així per acabat aquest tema que 
té una duració d'uns dos mesas i que ha de 
quedar recollit en un dossier on hi haura: 

- Tots els guions d'observació contestats: 

· dissecció de l'ull , 
manipulació amb diferents lents, 
maquina foto. 

- Esquemes teorics: 

de l'ull, 
refracció de les lents. 
reflexió de la llum, 
cambres fosca i fotografica . 
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- Una bona foto depen totalment del tipus 
de llum, de la quantitat. la dispersió o con
centració, de la llum directa ... 

rt - Apunts i resums de les explicacions tetes : 
a classe. '" 

- Entrevista al fotograf. 0 
- Qüestionari amb totes les preguntes i res-

En definitiva, els fem adonar de la impar- postes que s'han anat fent possibles a ~ 
tancia de coneixer els efectes de la llum. mida que avanc;:ava el tema. Gl 
Finalment el fotograf acaba la sessió amb - Conclusions de cada petit apartat. 
una serie de fotos per a analitzar a la classe: - Comparacions deis mateixos fets en apli- ~ 

Agafa un noi/a del grup i el situa en un cacions diferents (visió global del tema) . Gl 
l loc de l'estudi. - Valoració personal del monografic. ·;:¡ 

La maquina de fotos també la coHoca en 1: 
un lloc fix i deixa coHocats la mateixa ve- Celebrem el fina l del treball fent cadascú fGI 
locitat i obertura de diafragma per a tates unes quantes fotos en blanc i negre, tenint ·-
les fotos que fara. en compte tot el que s'ha apres, fem un .. 

Aleshores fa unes 8 o 9 fotos a aquest mural per a la classe ¡ en comentem al- Gl 
noi/a, variant únicament i exclusivament la gunes. A. 
quantitat de llum i la forma en que és envia- :I)C 

L--d_a_d_a_m __ u_nt __ d_'a_q~u_e_s_t. __ u_n_e_s __ s_ón __ a_m __ b __ llu_m ___ d_i· _____________________ M __ o_n_ts_e_r_ra_t __ c_a_s_te_l_ls __ ~lll 
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LA PREMSA: 
UN ELEMENT MOTIVADOR 

PERA APRENDRE A ESCRIURE 

En un moment com el present, totalrnent 
influenciat pels diversos mitjans de comu
nicació: premsa. radio, televisió, cinema , ví
deo ... . l 'escola no pot restar aliena a la nova 
realitat que l'envolta. Tot i que els diferents 
mitjans poden tenir un tractament semblant, 
ens centrarem únicament en la premsa es
eríta. 

la premsa és un recurs motivador a molts 
nivells dins l'ambit escolar, que ens propor
ciona models i estructures per a la practica 
de l'expressió escrita. No té un contingut pre
fixat com el llibre de text, sinó que es modi
fica conti nuadament. El seu ús és compara
ble al «tempteig experimental•. considera! per 
Freinet com a element basic per tal que 
l'aprenentatge pugui reeixir de manera natu
ral (text lliure, diari escolar, etc.). 

Ouins són els seus objectius? 

l'ús de la premsa a l'escola: 
a) Connecta amb realitats concretes (fets 
esdeveniments de la vida real). 
b) Afavoreix el treball en equip (confec

ció de murals i dossiers, redacció de no
ticies ... ). 

e) Permet la integració deis nois i noies 
dins la societat i fomenta l 'esperit crític i el 
respecte a d'altres opinions; també: 

d) Possibili ta l 'estudi interdisciplinari de 
diferents arees d'aprenentatge. 

Pel que fa al llenguatge volem assenyalar 
que: 

e) Afavoreix la capacita! lectora (veloci
tat, comprensió de paraules noves; adquisi
ció d'estructures gramaticals; relació entre 
texts i imatges ... ), i 

_ diferents formes de reducció i/o ampliació 
deis texts. 

Estructura de la noticia 

La noticia és el genere més important de 
la premsa escrita. Els seus dos grans ob· 
jectius són: 

1. Informar sobre els esdeveniments ac
tuals. 

2. Proporcionar elements per a interpretar 
el «mosaic de noticies• o informacions que 
ens arriben. 

També s'adopten altres formes expressives 
o generes: reportatge, entrevista, cronica; 
articles d'opinió , editorials. etc. L'opinió del 
periodista. redactor o director del periodic 
esta present en cadascun deis generes. ja 
sigui de manera implícita o explícita. Els 
mestres haurem de tenir-ho present per tal 
d'ajudar els nois a ·aprendre a llegir el dia
ri· i a fer-los veure - d'acord amb el seu ni
vell d'aprenentage- que cada diari .,fil tra• 
les noticies segons el seu punt de vista. 

La notíeía és una forma de discurs espe
cífica que consta d'un text (titulars. • lead· 
i •COS• de la noticia); i d'uns elements gra· 
fíes (tipus de titulars, compaginació, fotogra
fíes, etc.) els quals també interpreten el 
cont ingut. 

El ·lead • o re su m de la noticia res pon a 
les preguntes: Oui, que, com , quan, on, i, 
de vegades. per que i per a que, mentre que 
el •cos• desenvolupara els diferents aspectes ~ 
de la noticia. 

Donat que tots aquests elements els rep 
el lector com una globalitat, caldra donar als U 
nois i noies els coneixements complementa- ·:a 
ris per tal que puguin contextualitzar i inte-
grar a llur reali tat social les diverses infor-
macions segmentades que els arriben. A 

~---------------------------------------w 

f) Facilita la utilització de les diverses 
tecniques d'expressió escri ta: descripció, nar
ració, exposició, argumentació; així com les 
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Ouan 

Oue 
Com 
Per que 

J. Andreu 

Bttrulorur - AhJr w ser deo 
de feslll a la casa deis Casals 
a la Rambla de Catalunya: En· 
ric Casals i la KVa esJlO>II Maria 
celebraren el seíxanta<inquc 
aniversari del scu casamcnt i u 
m6 van rebre una Cllrta de l'al· 
calde de Parls, Jacquc•s Chirac, 
en que els romunicavct que d 
pr~xim día 9 cl~ 1111111, 111t1U1.tl· 

rara t-1 carrcr qu~ dura ~1 nom 
dtt Pau Casals. En la carta, Chi· 
rae afq¡ia que •em sera partiCU• 
larment :~gradable de rctre !» 
mmalg~ al t,rlln miÍnr que ,,. 
~r d vosrrc gcrmil•. Enrie Ca· 
sals, rot i que ara te! noranta· 
dos an}'$, est.A decidu d'anar a 
Parfs. 

cEm complau molt -ens deía 
ahir a la tarda el mcstre U· 
sals-- que Olll.e anys desprt's 
de la seva mort el món scncer 
encara es record1 del nom del 
meu gcrm~. i laré tol el que 
pugui per tal de ser pr=nt en 
aquesta cctimbnia No ho puc 
dir amb tora scguretat, pero pen· 
so que ser~ el primer catala 
que rindri un carrcr amb el 
~u oom a Parls•. 

En aquesta decisió, presa pcl 
consdl de París, cal tener en 
compre ds esfo~ dd Casal 
Ca tal un ya a la capital 1 ranccsa. 

_ Jaume Mir c:ns ho cxplicava: 

l'alcalde Chlrac ha convidat Enrie Casals 

El 9 de maig a'obrlra a Paria un carrer dedlcat 
a Pau Casals 

L'afrp/Jc dc• l'ilris. ],ll'tftlc'< Cbmtr, rl '.1 d~ lllatf. vinNtl ittaiiRIIrur,) 
c·/ l'ilrrer qu.: duro d nom Jr l'uu C.t<.t/1 c'n rc·rorcl 1 b(lfff<'nll/1/,t' 
dl'l mtslu. Enrt<" CasiiiJ. 1/,t'rma J,• Puu, qH<' ¡¿. nMull/.1 .lr~s mil' l. 

f'c'llltl t/lf/1/lr ht 

Pau Casals lindril un carrrr 
a Paris. 

oFn dos anys que ja vam dcmn· 
nar que un carrcr de Psrls fOfo 
dediau a Pau Casals i ora, ¡, 
nalment, 1' Ajun~ament ha deci 
dit de fcr-ho. El carrer 6 a lo1 
pare nord-est de la ciutat, entre 
le plll(ll de Chempcrrct 1 el 
carrcr del C.ponl Peujleot. El 
depanament de Culture de la 
Generalitat cns ha anunciar que 
pcnsa coHaborer-hi amb un se 
guil d'actes rommemoratius de 
Pau Casals•. 

Ulgams • P•is 

Ennc \.a$111< no pot 1'"-' ''·" 
que~ cíutat< han po.>Mt d nt•m 
del <eu ~~nn~ en alp.un Cllrr<•r 
oNnmé< a Puerto Hiw In u,, 
ra <erin in1101hable: dnrr~ncmruc, 
nqul R Cacalunya han ,.,tat mul 
tes les poblAcions que li han 
dcdiCIIt un carrcr; tnmhé a Mn 
drid hi ha un carrcr amh d :.cu 
nom. 1 C>tl ~mentar t'll<'ar"ll d 
bust que hi ha a k-s Naci'"" 
Unídes, a Nova York. Tot '"'" 
ens fa rontents, perqoc vol ,1,. 
que el m6n no oblida Pau (., 
..als•. 

Pero no 6 I"IOfll6 Parl•, 11'"' 
últimament rerorda Pau C.a"''' 
També, i gr~cies a l'cmpcntn 
d'un caM>I catnla a llannowc , 
In locnlitat de Wolfcnhuucl ¡x·n 
sn <k-dicM li un monumcnt. 

Pero tornan! a Parls, cns hcm 
de rderir als lli~ams que :.cm 
prc va tenir Pau \..a5al~ amb l.c 
capital francesa. l.'any 18<)'1 v11 
fcr la scva presenraci6 a P•rf• 
amb la prcstígiosoo t>r<¡ucst ra l~c 
morcux, dcrigida pcl <Cichn· 
mestrc fTilllci::¡. amb d quol \"A 

coHaborar de manera continua 
da Aquell debut va marcar t. 
KV• trajectOria musical i h va 
obrir de bit a bat les port~ 
de la fama com a ronccrti~ta 
internacional. 

Técniques i recursos d'expressió escrita 
utili tzant texts periodístics i la seva 
aplicació a l'escola 

posítiu i s'aporten judicis per tal de confir· 
mar o refutar una argumentació. 

Dins deis plans lingüistics (fonologic, sin 
tactic i semantic) es troben diferents regís· 
tres idiomatics (nivells de llenguatge o sub· 
codis). El diari és ríe en aquest aspecte 
(llenguatge esportiu. tauri, publicitari, jurr 
dic. pedagogic. etc.). 

Els elements del relat de la noticia poden 
constituir una narració. En els reportatges, 
entrevistes i cróniques hi ha descripcions de 
pa"isos. situacions. persones ... En els comen· 
taris i crítiques s'utilitza un 1/cnguatge ex· Ho podem veure en aquests exemples: 



Llenguatge bursatil 

Trajectoria 
positiva 

El mercal de valors barcelo
ní s'ha mogur en la sessió d'ahir, 
dins una línia de re e u peració. 
Tanmateix, la cotttractació es des
envolupa arnb una activitat mo
derada sobre la base d'una ac
tuació un bon xic selectiva deis 
diners, tOt i que va mostrar més 
decisi6 que en la jornada d'a
bans-d'ahir. Pel seu cantó, en 
l'oferta s'ha observar un capte
niment expectant, si bé s'ha dei
xat sentir notablement en valors 
a'illats. 

Per sectors, els grups electtic, 
químic i cimcnts, construccions 
i irnmobiliaries han centrar l'in
teres deis compradors. Els va
lors d'aqucsts sectors han estat 
objecte d'una demanda conside
rable, encara que també s'hi han 
produ"ir rerallades de poca inci
tiencia en els índexs respectius. 

Bancs comercials, textils i pa
pereres i comerc; i finances pre
senten igualment un balanr; po
sitiu, encara que l'actuació selec
tiva deis d iners n'ha moderat les 
mí llores. 

Els grups de bancs indus-
trials, siderúrgic i alimentació 
tanqucn amb una discreta per
dua a conseqüencia d'una pre
sencia important del paper en 
algun deis valors capdavanters. 

Scrveis i d iversos ha experi
mentar el retrocés més impor
tant de la jornada. 

Llenguatge polític 
(reivindicatiu) 

Per votació 

Continua 
la lluita deis 
treballadors 
de Sagunt 

V allmcia. - La plantilla de 
treballadors deis Alts Foros de 
la Mediterrania de Sagunt ahir 
van decidir de continuar les ac
cions de /orfa. amb la qual cosa 
tornen a desobeir les ordres de 
la direcció de !'empresa. L'as
semblea celebrada ahir a la tar· 
da acaba amb votació secreta, 
el resulta! fou que mil nou-ccnts 
q uaranta-set treballadors vota· 
ren a favor de continuar la llui
ta, quatre-cents cinquanta-vu i t 
s 'hi oposaren i vui tanta-tres es 
van abstenir. 

Aquesta votació donava res· 
posta a la carta que van rebre 
ahir tots els t.reba lladors i en 
la qual se'ls deia que obelssín 
les ordres de la direcció i afe
gia que, si no ho feien, hi hau
ria sancions greus. 

Llenguatge publicitari 

322 22 22 
Radio Taxi Express 

Si necessita un taxi, 
truquin 's i el tindra a la 

seva porta. 
NO BAIXARA 

BANDERA FINS QUE 
ARRIBI AL SEU 

DOMICILI 

Llenguatge esportiu 

Empat a dos entre 
Polonia í Espanya 

sub-21 

Opole (Polonia). - Les selec
cions sub-2t de Polonia i d'Es
-panya van empatar a dos gols en 
partit corresponent als quarts 
de final de l'Eurocopa sub-21 
de nacions. Mar ina i Roberto 
van ser els autors dels gols es
panyols. 

Cada un d'aquests textos té uns •mots clau• 
que donen les pistes per a coneixer sobre 
que tracta la informació, és a dir: quin és 
e l seu tema. Com a proposta didactica pre
sentem a lguns exemples d 'activi tats diver· 
ses per tal d 'apl icar-los a dife rents nivells 
d'EGB. 
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En tota l s'han contractat 122 
classes el' accions; n 'h i ha 38 que 
pugen, 25 que baíxen i 59 que 1. La redacció de frases ~ 
no experimenten variació. • 

L'índex general ponderar, Es retal len titulars de d iaris i es classifi· 
amb ba~e l-1-84 = 100, tanca a quen per paraules (articles , noms. adjectius, 
116,37 i guanya 0,71 punts i, verbs, etc.) Es poden posar en sobres. cai- ~ 

als 156,27 í en guanya 0.95. fo rmar frases ll iurement. L'activitat es con-L~a:m:b::b:as:·e::l:- 1:·:63::=:l:O:O:, :s:e::si:tl:Ja:: ______________ :xe:t~e~s~,~e~t~c~. ~A~m~b~a~q~u~e~st~e:s~p~a~ra~u-l-e-s--e-s-p-o-d-e-n__J•a-
verteix en un joc molt divertit. 
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Podem escriure frases relacionadas amb 
imatges (es retallen de la premsa les que 
més agradin i s'enganxen en un fu ll o qua
dern). 

Corre cotxet maco! 

Un, dos, tres. Un. dos, tres. 
Mitja volta i al revés. 

També podern ter escriure frases relacio
nadas amb anuncis publicitaris (mandats, 
precs, suggeriments, cornentaris ... ). La difi
cultat augmentara d'acord arnb la capacitat 
d'escriure del nen. 

2. T•ecniques de reducció del text 

Es poden realitzar activitats variades: 
a) Retallar els paragrafs més importants 

d'un article. 
b) Buscar títols a noticies de prernsa. 
e) Construir ·leads· o resurns a partir 

del •COS• de la notícia. etc. 

3. Tecniques d'ampliació del text 

En presentem uns quants exemples: 
a) Descriure les imatges d'una fotogra

fía: quins personatges hi ha; com van ves
t its; que fan; quin pot ser el se u estat d'a
nim, etc. També es pot descriure un paísat
ge, un objecte . etc. 



b) Compondre un relat a partir d'uns ti
tulars o d'un • lead». 

8s nens de cinc a deu anys ja sinicien 
en el consum d'alcohol 

Va/lvidrero F, /i 1.: 
ssa CoifserOia S?t~ ruinós. ~ 1 e rpe utppy 

Eltimel q~¡e tra ~ EstO tan mal~~rillós de ;ere 
no ~rvi~a ~ ;:!preu i ~raVU· melnho ha sabut per un 

· a mes ~~<- · Lit sorur altre eDC- • nlc Ca 
túnel per un informe tec rta cuna 

Podem demanar que tri'ln un titular que 
els agradi. Ouan el tinguin triat. recomana
rem que escriguin un text que respongui 
al títol. Es pot afegir: que sigui divert it, trist, 
ironic ... 

e) Inventar la continuació d'una historia 
donant un element motivador. Es poden bus
car diferents ti pus d 'acabaments: logics. ab
surds. inesperats. tragics ... 

Aquesta només ha estat una petita mostra 
(no cal dir-ho) de l 'aplicació de la premsa 
a l 'escola com a eina didactica. Per tal d'a· 
profundir en aquesta tematica, caldra siste
matitzar exercicis tenint en compte les téc
niques expressives que s'han de desenvolupar 
en cada nivel! d'aprenentatge. Fer servir el 
diari a la classe és una tasca engrescadora 
i sovint molt agra'ida. 
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TEXTOS PEDAGOGICS 

Tria de textos de 
Jaume Carbonell 

Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona 

Titols ja publicats: 
1 LA DESCOBERT A 

DE L'INFANT 
Alexandre Galí 

2. LA MESURA 
OBJECTIVA DEL 
TREBALL ESCOLAR 
Marra Montessori 



VAOUERS, Els 

FITXA TECNICA: 60 diapositivas en color. 

Material que l'acompanya : - Cinta cassette de 15'22" de durada gravada en 
cata la. 

- Guió del muntatge. 
- Consideracions sobre el tema i suggeriments per 

a la utilització. 

Autor: Vicente Pascual. 

Editorial: Edebé. 

Any: [ no consta] . 

TEMATICA QUE S'HI EXPRESSA 

Publicitat 
Consumisme 
Joventut 
Coloníalisme (del s. XX) 
Personalitat 
Alíenació 
llíbertat 
Crít ica 

EDAT A QU~ VA DESTINAT 

Segons els autors del muntatge. aquest va 
destinat a nois i noies de 15-16 anys. Pen
sem. pero, que amb una motivació sufícient 
pot ser faci lment rebut des deis 13-14. 

SINOPSI 

VALORACIÓ DEL MUNTATGE 

Aspectes positius 

1. Queda molt ciar que les imatges són 
reproduccions d'anuncis í no tetes ex
pressament per al muntatge. 

2. la díversificació de plans que hi ha en 
l'enquadrament de les imatges. permet 
treballar aquest element de la comuni
cacíó audio-visual. 

3. l es ímatges són eloqüents i expressí
ves, en relació a allo que vol comu
nicar el muntatge. 

4. Tenen for~a impactant. 
5. Ben vertebrat en les seqüemcies i en la 

concepció de la historia narrat iva com M -una cursa. ti 
6. Fet de mencionar explícitament la his- :1 

toria REAL del vaquer . M 
7. Incita a visionar la ímatge, de manera -

que aquesta no es converteixi en una ~ 
Sota la narració d'una cursa de cotxes, simple il~ustració. Paraula i imatge ocu· 0 

se'ns presenta la cursa de vaquers, des que pen el seu lloc específic i propi. -
van néixer -com a vestit • utílitari •- fins a 8. Cal destacar la correcció en l'enregis- ! 
la mecanica consumista actual, tot passant trament, tant en allo que pertoca a la _. 
per l'epoca en que esdevingueren simbol de paraula (veus) com a la música i als ,ft 
contestació. efectes sonors. 

Al llarg de la cursa es van presentant els 9. La música marca bé el contrapunt a les :J 
paranys amb que la publicitat ens tempta per paraules i a allo que ens comuniquen ~ 
tal de fer-nos addictes als vaquers. tot en- les imatges. ... 
lluernant-nos amb el nostre personalisme. 10. Els efectes sonors són expressius i pre- -

~----------------------------------------------------u. 
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cisos. Sense abusar-ne resituen la idea 
motivadora del muntatge. 

11. t:s correcta la manera de jugar amb les 
veus de noia i de noi. 

12. Queda ben expressada i de manera sug· 
gerent. 

13. Claredat en ter esment deis paranys als 
quals recorre la publ icitat. 

14. Correcte presentació del jove engolit 
pel món consumista. 

15. La presentació que es fa del tema dóna 
peu perqué se'n segueixi un debat. 

16. El missatge no és tancat, sinó que per· 
met !'obertura a altres incidencies de 
la publicitat. 

17. Posa de manifest la falsa realitat que 
crea la publicitat. 

18. Denuncia el contrast entre els conven. 
cionalismes en el vestir. Per fugir-ne 
d'un es cau en un altre. La solució no· 
més ha estat un canvi exterior. 

19. Els elements que subrat llem com a més 
suscitadors de dialeg són: 

- La manipulació que la publicitat ta 
als joves. 

- Els paranys publicitar is. 

20. Les propostes de t reball que suggereix 
el material que acompanya el guió sem
blen correctes. 

Aspectes a millorar 

1. Excessives imatges extretes d'anuncis 
que només serviren en campanyes publi· 
citarles a l'estranger. Alxo es nota en 
les frases escrites en els anuncis. 

2. En algunes imatges s'aprecia una defi· 
vt ciencia en la densitat del color: la man· -f8 ca de contrast els t reu expressivitat. 
:S 3. La diapositiva número 53 fa referencia ex-
vt plí cita al Corte Inglés pero passant de 
·- les imatges •d'anunci• a la imatge de la 
=r- realitat. 
O 4. La imatge número 11, pensem que se-
- ria mi llor situar-la just abans de la nú· 
, mero 60. Reforc;aria aquesta darrera, men-
:S t re que no acabem de veure.Ja prou ex· 
,f8 pressiva en el lloc que ara ocupa. 
vt 5. En el guió tant es parla de "Terra pa. 
aJ t ria· com que •té poc d'espanyoJ.. Hau-
M ríem preferit una altra formulació per les 
.., connotacions que aquesta darrera frase 

6. La frase corresponent a la diapositiva 
número 4 (primera f rase que s'escolta) 
costa d'entendre's. 

7. Queda poc ciar que es vol dir quan s'a· 
f irma •a mi, que em deixin en pau• . 

8. Manquen propostes de treball en que in
tervingui el llenguatge iconic i dinamic. 

Propostes de treball 

1. Mural comparatiu entre els anuncis del 
mateix muntatge i els que han sortit en 
les últimes campanyes tot observant: 
a) De quina manera són expressats els 

aspectes que posa en evidencia el 
muntatge. 

b) Quins aspectes no hi apareixen. 
e) Quins aspectes nous hi ha. 

2. Passar una enquesta al barrí preguntant: 
a) UtiiHzes els «texans•: habitualment, 

per treballar, per anar d'excursió ... 
b) Per que? 
e) De quina marca els tens? 
dl Volies comprar aquesta marca? 

3. Representar un spot publicitari. 
4. Analitzar elements que intervenen en la 

publicitat. 
5. Inventar anuncis, servint-se del llenguat

ge publicitari, que convidin a servir-se 
de béns naturals o socials no comercia
litzables: p. ex., •¿A quantes persones 
ha arribat avui el teu somriure?, , •Per 
al nadó, llet materna: no hi ha un envas 
millar • ... Evidentment, no es tracta no
més de pensar unes frases sinó de fer
hi jugar també la imatge. 

6. D'un plec de dotze anuncis, cada alum
ne n'escull quatre per tal de muntar una 
historia. t:s important en aquesta acti· 
vitat adonar-se del criteri util i tzat a !'hora 
de la selecció deis anuncis: les paraules, 
les imatges. algun personatge en con
cret, els productes ... 

7. Saber t robar una !lista de paraules de
formades que no corresponen a cap !len
gua, i veure com s'hi juga . 

8. Fer una relació d'aquells noms de mar· 
ques comercials que han imposat el seu 
nom al del producte: p. ex., wambes, cel
Ia, dacs, meyba ... 

9. Analisi deis trets que configuren el per
sonatge arquetip de l'anunci, tant el mas
cut í com el femení. 

:=- té al nostre país. 

-~----------------------------------------~--------~ 
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ROSASENSAT 

SETENATROBADA=============================== 
DE MOVIMENTS DE-- - - ----- -------RENOVACI,ó PEDAGÓGICA _ _ ___ _______ _ 
ACACERES ================================= 

Els dies 16. 17 i 18 de marc; s'ha celebrat 
la setena trobada de MRP d'ambit estatal. 
Ens vam trobar trenta-dos moviments, cinc 
d'ells de Catalunya (Moviment educatiu del 
Maresme, Casal de Mestres de Granollers, 
Casal del Mestre de Santa Coloma de Gra· 
menet, Associació de Mestres Alexandre Ga· 
lí de Terrassa i Associació de mest res Rosa 
Sensat de Barcelona}. 

El treball de la t rabada va part ir d'unes 
ponencias base elaboradas per diversos mo· 
viments, pero hi va sorgir el problema que 
no es van rebre a temps - per la vaga de 
correus- i aixo va dificu ltar el nivell de dis· 
cussió. Les altres dificultats que van inci· 
dir en el sistema de t reball foren la dife· 
rencia que hi ha en el punt de partida de 
cada moviment - alguns tenen ja molts anys 
de funcionament, d'altres fa poc temps que 
estan organi tzats- i que hi ha temes que 
afecten de diferent manera cada comunitat 
autonoma (cas deis CEPS). Tot i aquestes di· 
ficultats. es van aprovar dos documents. 

En el primer es fa una analisi deis projec· 
tes de reformes que s'estan experimentant. 
Es va intentar veure si aquests projectes 
ajuden a assolir l'escola pública que volem 
-no es pot oblidar que el model que defen· 
sem és encara un projecte. no pas una rea· 
li tat- i també analitzar quins punts del mo· 
del s'han de redefinir perque les circums· 

tancies generals han variat. S'ha constatat 
que algunes de les administrac.ions de J'Es· 
tat i amb plantejaments diversos han assu· 
mit. a nivell formal. les propostes que hem 
fet , pero veiem que: 

1. Les reformes a l'ensenyament secundari 
i en el cicle superior entren en contra· 
dicció amb la proposta del cicle únic. 

2. L'educació compensatoria entra en con· 
tradicció amb les característiques que ha 
de tenir una escoJa oberta a tothom. 

3. La llei de la Funció Pública entra en con· 
tradicció amb les idees de democratitza. 

· ció de !'escoJa i amb el cos únic d'en· 
senyants. 

4. El greu obli t de la llei d'escoles infan· 
tíls. 

1 d'altres. 
Els MRP tendeixen a prioritzar la reflexió, 

el debat, la crítica i l'elaboració d'alternati· 
ves. a la creació del pensament pedagogic 
més que a les activitat s de formació per
manent de caracter basic. 1 aquestes ref le· 
xions s'han d'escampar al conjunt d'ense· 
nyants i a la lnsti tució escolar. 

Es va valorar la situació en que es tro· 
ben alguns moviments quan se' ls demana la 
seva coHaboració en algunes de les retor· 
mes. Si la resposta és afirmativa, estan le· 
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gitimant el resultat amb la seva participa
ció. Si és negativa, se'ls diu que en no ha
ver-hi participat no es poden queixar. Pero 
el problema rau a trabar els veritables ca
mins per a una participació real i efectiva. 
Davant la Reforma els MRP diuen: 

1. Els M RP tenen com a tasca principal un 
debat ampli sobre la crisi de les estruc
tures educativas i sobre els nous ob
jectlus que s'han d'assolir a la reforma 
educativa. La seva intervenció ha d'anar 
dirigida a la incorporació en el nou sis
tema educatiu deis postulats basics de 
!'alternativa de l'escola pública, postulats 
actualitzats i concretats. 

2. En el procés d'experimentació, cada MRP 
ha de decidir, en funció deis seus ob
jectius i possibilitats, el grau 1 la mena 
de participació i les condicions concre
tes en que s'ha de canalitzar aquesta par
ticipació. 

3. Han d'exigir a les adminlstracions que 
assumeixin la responsabilitat en tots els 
aspectes que es relaclonin amb el mi
llorament del sistema educatiu. Les ad
ministracions han de trabar camins per
que el disseny, el seguiment i l'avalua
ció de les reformes estiguln oberts a la 
participació de tots els interessats. 

En el segon document s'analitza el paper 
deis MRP en la formació del professorat. Les 
conclusions en aquest punt foren: 

1. Els MRP han d'anali tzar la seva partlc i
pació -o la no-participació- en els 
plans de les administracions per a la 
Formació del Professorat. Cal tenir en 
compte el marc d'aquestes relacions, els 
objectius del nostre model d'escola pú
blica i les condicions concretes d'aques
ta participació. 

2. Els MRP han d'exigir a les administra
cions que la carrera docent no porti la 
jerarquització prevista sinó que s'aproxi
mi a la idea del cos únic d'ensenyants. 

3. També cal que exigeixln la signatura de 

convenís de co~laboració amb les admi
nistracions en el sentit de disposar de 
mitjans (economics, personals ... ) per al 
desenvolupament del seu projecte propi. 

4. Cal pensar que un marc adequat per al 
desenvolupament de les activitats de for
mació permanent basica seria la crea
ció de comissions territorials. A cada 
zona es reunirien les diverses institu
cions que hi actuen (Administració ge· 
neral i local, MRP. CEPS, Centres de Re
cursos. CAR ... ). 

5. Un objectiu deis MRP és buscar fórmu· 
les que ajudin a estendre les activitats 
i reflexions a l'ambit escolar. 

6. Els MRP, en la mida en que les adminis· 
tracions no resolguin les necessitats mí
nimas de recliclatge, poden assumir fei
nes de suplencia, sempre que els seus 
objectius no hi quedin compromesos i 
han d'exiglr les contrapartidas correspo· 
nents. 

7. Davant de la creació deis CEPS, que as
sumeixen algunas de les activitats deis 
moviments, és necessari assegurar la 
seva autonomía i clarificar els objectius 
que diferencien un moviment d'un CEP. 

8. La possible participació en un CEP hau
ria d'estar condicionada a: 
funcionament democratic, 
organs coHegiats de decisió. 
atribució de maximes competencies. 

(Aquests documents sintetitzats aquí estan 
a la vostra disposició en els arxius de I'As
sociació.) 

Per acabar es va valorar la necessitat de 
mantenir la mesa de coordinació amb l'apll· 
cació d'alguns correctius per fer-Ia més ope
rativa. També es va signar un acord per 
demanar al ministre Maravall la Llei d'esco
les infantils. Així mateix un representant del 
Secretaria! de la campanya ·Defensem l'en
senyament públic i la seva qualitat• va pre· 
sentar la historia i situació actual de la 
campanya. 

Jaume Cela 



actualitat 

CATALUNYA 1984. 

--LA CAMPANYA CONTINUA--
A hores d'ara tots estem treballant per la 

gran concentració de I 'Ensenyament públic 

que se celebrara al pare de la Ciutadella de 
Barcelona. 

Sera molt estimulant que junt amb la nuc 
t ra aportació vegem que es el que fí3n les 

altres escoles de Catalunya. La riquesa entre 

la diversitat fa que tots estimen més el que 

fan els alumnes i els mestres d'aquests 

centres que fa massa temps els polítics han 

considera! d'inferior categoría. El contacte 
entre aquests mestres i famílies tara que 

sentim la nostra forc;:a i aixo ajudara a man

tenir aquesta lluita conjunta que no pot 

parar fins aconseguir que tot noi 1 tota noia 

de Catalunya tingui un lloc digne d'ensenya
ment públic. 

Dlt d'una altra manera, hem d'aconsegulr 

que el sector públic d'ensenyament no faci 
enrogir de vergonya ningú, sobretot els polí

tics que governen. Potser sense intenció he 

comenc;:at pel final d'etapa, pel final d'aquest 
día 19 de maig. Com hi arribarem? 

Recollida de 500.000 signatures 

Coordinat pel secretaria! i amb l'ajut de 

bona part de taules locals constitu'ides s'ha 
iniciat la recollida de signaturas amb aquest 

text: 
• Els sotasignants, pares, mes tres i ciuta

dans de Catalunya que coneixen els objectius 
de la Campanya "DEFENSEM L'ENSENYA· 

MENT PúBLIC 1 LA SEVA OUALITAT", de· 
manem al Parlament de Catalunya un Pla 
Extraordinari Urgent, amb les partides pres
supostaries corresponents. que doni una res

posta adequada a les necessitats actuals de 
la xarxa pública 1 que permeti millorar el seu 
nivell de qualitat a tots els centres deis 
quals és titular la Generalitat de Catalunya. • 
FAPAC. FAPAIBC. MRP de C. CCOO, STE, 
USTEC, FETE·UGT. 

Volem que cada localitat. que cada centre. 
dediqui un dia, una testa, una trobada per 

realitzar aquest acte cívic participatiu. Amb 

els plecs de signaturas volem fer press10 
serena al Parlament de Catalunya. Esperem 

que aquesta alta institució doni una resposta 
positiva a aquestes demandes tan sensates, 

justes i necessaries. 

Tots estan d'acord que s'ha de millorar 
l'ensenyament públic 

Aquestes darreres se'lmanes hi ha hagut 

debats al Parlament entre l'oposició i el 

partit del govern. Sembla que estan d'acord 

en una cosa: cal millorar l'ensenyament pú
blic. Tots els ponents d'aquests debats · s'han 

manifestar a la Campanya favorables a de

tensar l'ensenyament públic. Cal que els 

qui tenen el poder. a través del Conseller 
Joan Guitart i la resta del Consell Execu

tiu, demostrin amb fets aquests neguits: fets 
puntuals. de moment, i una redistribució deis 

pressupostos per a anys vinents. 

La política és cosa de tots 

Nosaltres, des de I'Assoclació, pensem que 
la política és cosa de tots. Cadascú des del 

seu nivell. Pero ningú no pot dimitir del seu 
petit esforc;: més o menys continuat. 

Aquesta campanya, de la qual ningú, amb 

serietat. en discutira les raons, ens dóna 
l'oportunitat a tots, els directament afec

tats, pares. mestres i a la resta de ciutadans. 
de sumar estorc;:os per la consecució d'un 
sistema general d'ensenyament. el públic, 

que ha de possibilitar que cada un deis nos
tres infants i joves adquireixi les bases edu
cativas dignes que com a persona es mereix. 

Jordi Maduell 
del Secretaria! de la Campanya. 

Nota: Per a informacions més concretes i 

actualitzades podeu trucar al Secretaria! de 
la Campanya, Rosselló, 256, 2on. 2a. 
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Un diccionari 
queval is. 

D Oicclonari de de flnlcions 
1./li:--:.l< b..hiC del catu/,l, 1.1111b 
tlefinu:ton;. c/a,-es 1 CY.t'lnplcs d"ú!>. 

D Oicclonari etlmotogic 
On;¡<-tl 1 ji!J.IC 1ó del> mot>. 

BJ Olccionari 
___ d e_ slno nims 1 arliOnims 

n Olcclonari de 
líi..l frases fctes 1 loc ucions 

lr!J Oicdonari 
1!.1 de famílics de r>ar:lules 
Els tltl(('Cctlt .. ·lll\, le:, dern.•.t(UJnS 
dd, mM< 1 1/ur relaciti 

P!lil Oiccio nari d 'obscrvaclons LLI grarnatlcals 
Rt•IJJarques ot t()Rrt'ifiqut.•s, Ji>nhi · 
qut~. IIJtJrjolb¡:.u¡uf.~ j >lllt.lc tu¡uc·:; 
11t'Ct"3-.)..incs pc·r • .1/ hon lt' tlt•f., 
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900 if.lustracions, l 0~-
1
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pagina i les diver-
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lA MÚSICA A l'ESCOLA 
PERill DE RETROCÉS 

La sensibilitat de /'opinió pública sobre la importancia de I'Educació Musical a l'en
senyament basic és creixent, mentre que les decissions politiques encaminadas a asse
gurar un tractament adequat a aquest aspecte educatiu resten molt per dessota del 
que caldria. 

Un document elaborat per la comissió d'especialistes de música de les escoles del 
mateix CEPEPC fa pales aquest problema i constitueix un toe d'alerta. Si no canvia la 
política de la Generalitat en aquest aspecte, es pot produir un retrocés en els nivel/s 
d'Educacíó Musical assolits en el centenar d'escoles privade~ de tot Catalunya que s'han 
acol/it a la Llei 14/ 1983 i que s'han d'integrar a la xarxa pública els próxims cinc anys. 

lntroducció 

Per que és important la música a l'escola? 
Els nens a l'escola tenen el dret a rebre, 

gaudir de i transmetre la tradicional riquesa 
musical del nostre país. 

Tots ens hauríem de sentir responsables 
de garantir aquest dret i ser fidels a la nos
tra cu 1 t·ura. 

La música integra elements eminentment 
educatlus en la formació de la persona, com 
són: memoria, comparació, associació. ana
lisi. atenció, solidaritat, presencia, respecte, 
exigencia, responsabilitat, domini de si ma
teix, alegria pel treball ben fet. comunica
ció entre els nens. comunicació entre mes
tres i nens, participació en tots els centres 
d'interes. 

La música al mateix temps és una de les 
matlnies basiques que treballa l'educació de 
l'o'ida i la sensibilitat . 

També ajuda al desenvolupament pslco
motriu 1 a l'aprenentatge de la llengua. 

La Generalitat de Catalunya reconeix 
la importAncia de la música 

El Departament d'Ensenyament de la Ge
neralitat, en regular els ensenyaments de 
Parvulari i deis Cicles Inicial i Mitja de 
J'Educació General Básica -la programació 
del cicle superior encara no ha estat publi-

cada- inclou, entre els objectius d'aquests 
nivells educatius, l'Educació Musical• {Ordre 
d'11 de maig de 1981 i 16 d'agost de 1982). 

Aquesta programació ha estat elaborada 
d'una manera acurada i tenint present la 
practica pedagogica de les escales més preo
cupadas per la qualitat de l'ensenyament. En 
aquest sentit, la Generalitat ha sabut reco
llir les experiencias de renovació pedago
gica que han caracteritzat Catalunya els dar
rers anys, i que assignen a la música un pa
per important dins J'activitat escolar. 

La dificultat apareix a 1 'hora de fer realitat 
aquests objectius en el conjunt de les asco
les del país i, molt esp~cialment, a les es
coles públiques, que són responsabilitat di
recta de la matelxa Generalitat. 

Necessitat de !'especialista de música 

Per assolir els objectius que es propasen 
en els programes de la Generalitat, cal que 
el mestre responsable de I'Educació Musi
cal tingui un bon domini de la técnica, així 
com una sensibilització envers aquesta mate
ria. És a dir, cal una preparació adequada 
que pressuposa uns estudis i una dedicació. 

És per tant imprescindible que aquest tre
ball el realitzi un especialista de música. 
ja que aquests estudis específics i aques
ta dedicació no estan a l'abast deis mestres. 
Els estudis basics i de Magisteri no pro
porcionen aquesta preparació. 
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Vegem. en efecte, les dificultats amb que 

es trabarla una persona no qualificada per a 
dur a terme els programes de la Generalitat. 
Els objectius que s'hl pretenen assoli r es 
poden dividir en els següents blocs: 

Hi ha dos aspectes a tenir en compte: 

1. La canc;ó apresa per imitació. 
2. La canc;ó apresa per lectura rítmico-me

lódica. 

Per saber ensenyar una canc;ó per imitació 
cal que el mestre t ingui assumits els con
captes de: 

bona veu, 
musicalitat, 
tessitura. 
caracter musical, 
direccló. 

Ha de saber triar la canc;ó adequada a l'e
dat i al moment tecnic del nen, i disposar de 
recursos per a superar dificultats i fer-Ies 
evolucionar posit ivament. 

En el Cicle Inicial la canc;ó per imitació 
haura d'ésser a una sola veu i a partir del 
Cicle Mitja, canc;ons a una, dues i tres veus, 
i canons fins a quatre veus. 

Per saber ensenyar una canc;ó per lectura 
de notacló rítmico-meiOdica al pentagrama, 
el mestre ha de tenir superats tots els con
captes esmentats en l'apartat d'imitació i, 
a més: 

uns coneixements de solfeig equiva
lents a un cínque curs de Conserva
tori, 

recursos pedagogics específics per a 
l'ensenyament de la música. 

Per als dos apartats, imitació i lectura, és 
important que el mestre sl.lpiga fer en qualse
vol moment una harmonització vocal o Ins
trumental per aplicar a la canc,;ó. 

2. Educació de la veu 

En l'educació de la veu cal tenir en compte 

la técnica vocal, que basicament es traspas
sara per imitació, i que pressuposa un do
mini d'aquesta técnica per part del mestre. 

Comporta el dominl deis següents aspec
tes: 

emissló de la veu, 
tessitura, 
respiració ben natural, 
bona articulació, 
volum adequat, 
ressonancia. 
cant amb gust. 

Aquesta técnica s'adquireix amb hores de 
dedicació, ja sigui assistint a classes de cant, 
cursos de técnica vocal. cant coral. 

3. Ritme 1 moviment 

Tenint present que el ritme i el moviment 
són els aspectes previs per arribar a un do
mini de la lectura i l'escriptura musical, cal 
que el mestre hagi assumit tots els nivells 
progressius per arribar a aquests objectius: 

concepte. interiorització domlni de 
la pulsació, 

concepte, interiorització i dominl de 
les figures rítmiques detalladas en 
la programació oficial, 

moviments binaris i ternaris, 
polirrítmies. 
frases rftmiques, 
jocs rítmics. 
la dansa. com a globalització d'aquests 

conceptes. 

4. Lectura i escriptura musical 

Aquest apartat exigeix una solida prepa
ració del mestre. No es tracta. en absolut, de 
conéixer els signes musicals d'una manera 
mecanica 1 inexpressiva. sinó eminentment 
musical 1 en funció de l'expressió. Dlt d'una 
altra manera, no es tracta de saber dir el 
nom de les notes. ni de reconeixer-les en el 
pentagrama, sinó de cantar-les amb l'ade
quada entonació i mesura. 

Es tracta que el resultat de la lectura i 
l 'escriptura musical sigui música. 
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5. Aud/c/6 

El mestre ha de saber triar l'audició i la 
doslficacló adequada al nivel! i a l'edat deis 
nens. Per aconseguir-ho, cal tenlr: 

un gran coneixement en quantltat d'o
bres i versions. 

capacitat d'aprofundiment en les obres 
a escoltar, 

recursos pedagogics per a transmetre 
als nens els objectius programats en 
l'audició. 

6. Edvcac/6 de /'oída 

Hl és present en tots els apartats ante
riors. 

La necessitat que I'Educació Musical sigui 
encomanada a . un· especialista degudament 
preparat, i el fet que aquesta preparació no 
s'improvisa facilment, són evidents. 

Situacló de la mus1ca a l'escola pública. 
Els projectes de la Generalitat 

Només un petit nombre d'escoles públi
ques, a tot Catalunya, compten amb un es
pecialista de música dins l'horari escolar, 
generalment costejat per I'Ajuntament res
pectiu, 1 amb una continui'tat dubtosa. 

Pel que fa als projectes de la Generalitat 
al respecte, el Departament d'Ensenyament 
ha desenrotllat, els darrers cursos, un pro
grama de formació musical de mestres en 
actlu del Cicle Inicial (5 i 6 anys), que ha 
tingut bona acceptació i una valoracló molt 
positiva. 

L'experlencia, pero. ha quedat aturada aquí 
i no ha tingut la continuació necessaria: la 
dotació d'especialistes per a assegurar l'e
ducacló musical a tots els nivells de l'en
senyament basic. 

Esta ciar que una decisió com aquesta ha 
de comptar amb una previsió pressupostaria 
1 s'ha d'emmarcar en un context general de 
millora de dotacions a totes les escoles pú
bliques de Catalunya. Pero no es coneix. en
cara, cap previsió concreta ni cap calendari 
gradual en aquest sentit. 

Escales del CEPEPC: perill de retrocés 

En aquest panorama, es•a a punt de co
men<;ar el procés d'integració a la xarxa 
pública de les escoles del CoHectiu d'Esco
les per I'Escola Pública Catalana, CEPEPC i 
d'altres que també s'han acollit a la llei 14/ 
1983, que el Parlament de Catalunya aprova 
el 29 de juny de l'any passat. 

La integració suposara l'adaptació d'aques
tes escoles, privades fins ara, a les planti
lles de professorat i a les condicions de fun
cionament de les escoles públiques de la 
Generalittat. Aixo pot significar. en molts 
casos. i entre altres coses, prescindir de 
part deis mestres i, en particular, deis es
pecial istes de música. 

En efecte, un cert nombre d'escoles del 
CEPEPC -no pas totes- compten ja amb 
un especialista de música, integrat a l'e. 
quip de mestres i responsable de !'Educa
ció Musical dins l'horari escolar. 

Si les condicions de !'actual escola públi
ca de la Generalitat no varien. aquests es
pecialistas poden veure's obligats a dei· 
xar les respectivas escales, o bé passar a 
ter de mestre normal en lloc d'assegurar 
I'Educació Musical. 

En alt res paraules, la integracíó d'aquestes 
escales a la xarxa pública pot significar un 
retrocés en el camp de I'Educació Musical 
a l'ensenyament basic al nostre país. El 
nombre redu'it d'escoles. públiques o priva
des. que integren adequadament la música 
en la seva activitat escolar, minvara encara 
més, si no s'hi troba remei. 

Un problema, també, de ti tulació 

Un altre problema que s'afegeix a la man
ca d'especialistes a les escoles públiques és 
el de les titulacions oficials. 

Actualment. els Conservatoris Superiors 
expedeixen quatre tipus de títols: 

- Diploma elemental. 
- Diploma d'lnstrumentista, de qualsevol 

deis lnstruments que figuren en el qua· 
dre d'ensenyament, o de Cantant. 

- Títol de Professor de Solfeig, Teoría de 
la Música , Transposició i Acompanyament, 
de Cant, d'lnstrument (qualsevol deis que 
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figuren en el quadre d'ensenyament), 
d'Harmonia, Contrapunt i Composició. 

- Tito/ de Professor Superior de Solfeig, 
Teoría de la Música , Transposició i Acom
panyament, de Cant, de Direcció d'Or· 
questra, de Direcció de Cors, d'lnstru· 
ment (qualsevol deis que figuren en el 
quadre d'ensenyament), d'Harmonia, Con· 
trapunt i Composició, de Musicología (Es· 
tetica i Historia de la Música, Folklore, 
Gregoria, Rítmica i Paleografía) , de Músi· 
ca Sacra, de Música de Cambra, de Pe· 
dagogía Musical. 

Aquestes quatre titulacions estan regula· 
des a l'article 10, d) del Decret 2618/19, 
de 10 de setembre, sobre Reglamentació Ge· 
neral deis Conservatoris de Música. 

També estan en vigencia els Títols Profes· 
sionals atorgats a !'empara del Decret de 15 
de juny de 1942 í els Diplomas de Capacltació 
corresponents a Plans d'Estudi anteríors. 

Totes aquestes títulacions tenen validesa 
per incorporar-se a les plantilles deis Con
servatoris. Pero en l'ambit de I'EGB i el 
BUP, solament són reconegudes les titula· 
cions de Professor Superior (Pia 66), el Títol 
Professional (pla 42) i els Diplomes de Ca· 
pacitació de Plans d'Estudis anteriors, ja que 
aquestes titulacions són equiparadas al tí· 
tol de Llicenciat Universitari segons el Reial 
Decret 1194/1982 de 28 de maig. 

No té cap sentit el no equiparar a Llicen· 
cions de Professor Superior (PI a 66), el Títol 

equiparat, amb tota ;ustícla el Títol Professio
nal (Pia 42) : per aconseguir ambdues titula· 
cions es requereix practicament el matex 
nombre de cursos i materias. Aquesta equi· 
paració suposaria la legalització de la ma· 
joria d'especialistes de Música que treballen 
actualment a I'EGB. 

Conclusió: calen decisions polít iques 
per ter realitat la música a les escoles 

De tot el que s'ha dit abans, es desprén 
la urgencia que la definició deis objectius de 
I'Educacló Musical que la Generalitat ha as
signat a l'ensenyament basic, vagl acom· 
panyada de les mesures i els mitjans ne· 
cessaris per a fer-los possibles. 

Més concretament, cal: 

1. Declarar I'Educació Musical com a ma· 
teria obligatoria i avaluada independent· 
ment, amb la mateixa importancia que 
les altres materies. 

2. Dotar d'especialistes de Música totes les 
escoles públiques d'EGB de Catalunya, 
encara que sigui de forma gradual. 

3. Evitar que es produelxi un retrocés deis 
nivells educatius assolits a les escoles 
privades que s'integrin a la xarxa pú· 
blica. 

4. Declarar equivalent a efectes de docEm· 
cia a I'EGB, el títol de Protessor, Pla 66. 
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ELS ENSENYAMENTS MUSICALS 

·Aquells que comencen la jornada amb 
una hora de música. són inteHectualment 
més desperts i tenen molt més poder d'abs· 
tracció i de coordinació, la manera de mou
re 's en l'espai, l 'equilibri físic, l 'organització 
del temps, l'esperit d'iniciativa, la imagina
ció... i el bon gust. • 

Aquesta cita o constatació que va escriure 
Yehudi Menuhim pot servir com una reivin· 
dicació que l'escola ordinaria necessita d'una 
cultura musical per tal que l'obtinguin tots 
els ciutadans i a la vegada per a no colap
sar. com passa actualment, els Conservatoris 
de Música, que són centres especialitzats 
i que no haurien pas de servir ni per fer 
sensibilització, ni únicament com a amplia
ció de cultura musical. 

Els Ajuntaments catalans, en aquests dar· 
rers anys, hem constatat que els ciutadans 
velen aprendre música, velen tenir un sen
tit musical i, per tant, hem fet de receptors 
d'aquesta demanda i hem fet també esforc;os 
economics per tal de donar resposta a la 
població. 

El mes d'octubre proppassat, després d'uns 
anys de treball per part deis Ajuntaments i 
per mitja de la Comissió d'Ensenyament de 
la Federació de Municipis, es va organitzar 
una trabada de treball sobre els ensenya
ments musicals, que es realitza a Terrassa. 

Veierem la importancia que té la música 
a l'escola i, per alxo. vam demanar que la 
Direcció General d'Ensenyament Primari, hau
ria de contemplar la incorporació de la mú· 
sica com una més de les materies obligato· 
ríes a l'ensenyament general basic, dotant 
de mitjans adequats tant tecnics com hu· 
mans les escales d'EGB per tal de portar-he 
a terme. 

Per poder atendre la diversitat de la de· 
manda deis ciutadans es veia urgent la ne
cessltat de ter una nova ordenació de J'en
senyament musical, que es dibuixava en tres 
apartats: 

a) Música a les escales EGB. 
b) Escola especialitzada per ampliar cul

tura musical. 
e) Conservatoris per a estudis professio

nals. 
L'escola especlalitzada o taller de música 

hauria d'atendre la gran demanda existent 
per part de la població que vol assolir una 
formació musical o domini d'un instrument, 
sense arribar a l'aspecte reglat i professional 
de la música que correspon als Conserva· 
toris. ' 

Pel que fa als Conservatoris , és del tot 
necessari substituir la legislació del 64 i del 
66, que encara és vigent, per una legislació 
actualitzada, adaptada a la Constitució i a 
la nova Llei de Reforma Pública. 

Així mateix, cal una normativa específica 
elaborada de comú acord Generalitat i ad
ministració municipal, que reguli l'horari d'es
tudis i que trenqui l 'anquilosament que exis· 
teix i aporti la necessaria renovació pedagó· 
gica. 

Els Ajuntaments per tal de crear o bé anar 
ampliant una resposta a la necessitat de cul· 
tura musical, necessitem recursos economics 
que s'haurien d'assumir de forma conjunta 
entre l'administració local i l'autonomica. 

Els ensenyaments musicals com a ensenya
ments artístícs, que pretenen desenvolupar 
en l'individu la sensibil itat musical per tal 
d'estimular la creativitat, i desenvoiupar tam
bé equilibradament la personalitat, ha de ser 
constant preocupació de qualsevol institu
ció ciutadana que vetlli per l'educació deis 
infants i. per tant, per la societat del dema. 
Els Ajuntaments fem propostes concretes 
que esperem tinguin resposta per part de 
I'Administració o Govern corresponent. 

Assumpta Baig 

Secretaria Técnica de la Comissió 
d'Ensenyament de la Federació 
de Municipis de Catalunya 
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os niños en edad preescolar, 
sus padres y maestros están de enhorabuena. 

Ha nacido una colección de libros alegres para 
ayudarles a descubrir el placer de las primeras palabras, las primeras 

imágenes. las primeras historias, los primeros cuentos ... 

EDICIONES ALTEA 
Pf¡{(t{X'(/<' lk'rga<J 84 
28IXJ6 Mildfld Tel l6l S] fXJ 

Benjamín Cebra, 
libros para formar una biblioteca infantil desbordante 

de colo1~ al precio del bolsillo más pequeño. 

3 Series de libros para estimular en los nitios 
de nivel preescolar la observación, el lenguaje 
y el encuentro con los demás. 

Vamos a observar. Unpaseoporlagranja.el 
bosque. el pa.rque y el campo para hacerse amigos de Jos 
animales. conocerlos en su medio y descubrir sus nombres. 

Vamos a hablar. Las palabras pueden ser 
tan di vertidas como las ilustraciones. Palabras 
cercanas. cosas cercanas, el placer de nombrar lo 
que antes han tocado los niños con sus manos 
y su mirada ... La lectura comienza como un juego. 
Osito Pardo. Unpersonajeconelque 
pueden identiflcan;e enseguida los pequeños. 
Un osito que algunas veces esta de mal humor. 
otras se empeña en ayudar a mamá y al que. de 
vez en cuando. le cuest8 tomar la sopa ... 

Títulos publicados 
Vamosaobservar 
Animalesdelcampo 
Animales del parque 
Ammalesdel bosque 
Ammalesde lagran¡a 

Vamosahablu 
Los¡uegos 
La comida 
Elbano 
Las tiendas 

Osito Pardo 
Osit1> Pardo ayuda a mama 
Osito Pardo sale de casa 
Os1to Pardo a la horade comer 
Osito Pardo está de mal humor 

Distribuye m4CA 
lopn ck' HO)os. 141 
l8fXJlAWJtd Te/ 41666 fXJ 
..ttfc1 M,¡nut'f FernJndé'l MJtquez ~-n. 
n..M•/6 SanAdr~andet8esos B¡¡rcC'IonJ 



actualitat 

REALITAT 1 LEGALITAT 
DE L'ESCOLA BRESSOL 

Després de molts anys sense marc legal 
al qual referir-se, I'Escola Bressol avui viu 
immersa en un allau d'Ordres i més Ordres. 
El 9 de mar¡; de 1982 apareix en el DOG 
el decret que • Regula 1 'atenció assistencial 
i educativa deis infants no inscrits en cen· 
tres d'ensenyament". 

A partir d'aquest decret són set, fins ara, 
les Ordres que el desenvolupen: maig 1983, 
juny 1983, juny 1983, julio! 1984, agost 1984, 
setembre 1984, setembre 1984. 

Possiblement un primer interrogant a plan· 
tejar-se davant de tanta normativa desplega· 
da és ¿per que un Decret i no una Llei? 
Tots sabem que aquesta no és una qüestió 
de mat ís , pero en tot cas aquest pot ser un 
tema a desenvolupar en una altra ocasió i 
per una persona eJ!tesa en aquesta materia. 

Un segons neguit que el Decret ens plan· 
teja és la doble xarxa institucional que es 
normalitza i ordena a Catalunya: La Llar d'ln· 
fants depenent prioritariamente de Sanitat· 
Assistencia social i el Pre-escolar depenent 
d'Ensenyament. Hom es pregunta quins mo· 
tius es poden tenir per consolidar aquestes 
dues xarxas institucionals per a la infancia. 

El tercer aspecte a observar és el rosar i 
d'ordres i contraordres o matisos d'ordres 
que han anat apareixent. S'ordenen el maig 
del 83 les normes higiimico-sanitaries i de 
seguretat i el setembre del 84 s'han de can· 
viar els terminis per als seus compliments 
pero ... encara hauran de canviar, ja que, si 
bé és cert que el que alla s'ordena no és 
• ideal• la realitat és tan trista que o es fle
xibi li tza la seva aplicacló, o es donen mit· 
jans per a complir-la o caldra tancar moltes 
llars d'infants. El juny del 83 s'ordenen les 
titulacions i els moduls de personals j me· 
tres quadrats a exigir i l'agost del 84 es mo
difica practicament la totalitat d'aquesta or· 
dre pel que fa a titulacions, es milloren mí
nimament les rat ios de personal i es man
tenen les d'espai que. tot i que són molt 
minses. practicament cap llar d'infants de 

Catalunya les compleix. També el juny del 
83 es publiquen en el DOG les orientacions 
educatives que amb voluntarisme ja fa temps 
que molts compleixen pero que la mateixa 
Generalitat no té en compte per exemple 
a l'hora de donar ajuts. El julio! de 1984 es 
publica una ordre sobre la inspecció quan 
encara no se sap, per exemple, quantes Llars 
d'infants hi ha a Catalunya i molt menys 
on són. 

Podríem dedicar uns quants folis a cada 
una d'aquestes ordres analitzar¡t la incohe· 
rencia que se'n deriva i l 'absencia de vo· 
luntat política d'ordenar a poc a poc, pero 
amb objectius clars, aquest petit sector 
educatiu. 

Com a mostra del desgavell que impera 
en tantes ordres intentaré analitzar les or
dres sobre titulació: 

Ordre de 1'1 de juny de 1983 
(DOG 10 de juny) 

Article sise. Titu/acions. - 1. Els centres 
regulats per aquesta Ordre seran dirigits per 
personal que tingui alguna de las següents 
titulacions: professor d'EGB, especialitat de 
Pre-escolar; Llicenciats en Ciencies de I'E· 
ducació; Llicenciats en Psicología; Llicenciats 
en Medicina, especialitat Pediatría. El Direc
tor tindra una presencia mínima en el centre 
de 5 hores per jornada laboral. 

2. La resta de personal educador tindra 
les següents titulacions: 

a) Formació Professional de segon grau, 
tecnic especialista de jardinería, en el cas 
de l'atenció a nen fins a 4 anys. 

b ) Tecnic auxil iar de jardinería, en el cas 
que s'atenguin nens de menys de 2 anys. Per 
a aquest mateix cas també es podra reco
neixer el títol de Puericultora. 

e) Professor d'EGB especialista en Pre
escolar, en el cas de l'atenció a nens de 4 
a 6 anys. 
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d) Les establertes a l'apartat 1 d 'aquest 

article. 
3. El Departament d'Ensenyament, d'acord 

amb el de Sanitat i Seguretat Social. esta
blira la taula d'homologacions d'altres titu
lacions i certificats, als efectes a que es 
refereix aquest article. 

Ordre de 1'1 d'agost de 1984 
(DOG 24 d'agost) 

Article segon. - Titulacions. 1. Les llars 
d'lnfants regulades per aquesta Ordre seran 
dirigirles per personal titular que tingui algu
na de les titulacions següents: professor 
d'EGB, especiali tat de Pre-escolar; ll icenciats 
en Ciencies de I'Educació; llicenciats en Psi
cología; llicenciats en Medicina ( especialitat 
Pediatría) . El director tindra 1 'horari de dedi
cació exclusiva que determi ni la normativa 
vigent per a l 'exercici de la funció pública 
docent als CoHegis Públics. 

2. El persona !educador posseira alguna 
de les titulacions següents: 

a) Professor d'EGB, preferentment espe
cialista en Pre-escolar o bé Tecníc Especialis
ta de Jardinería (Formació Professional de 2n. 
grau) en el cas d'atenció a infants de menys 
de 3 anys. 

b) Professor d'EGB preferentment espe
cialista en Pre-escolar, en el cas de l'atenció 
a infants de 3 a 6 anys. 

el Les titulacions previstes a l'apartat d'a
quest mateix article per exercir funcions edu
catives amb infants de O a 6 anys. 

3. Els educadors previstos en els punts 
anteriors podran disposar de l'ajut d'un au
xiliar d'educador que actuara sempre sota 
l'assessorament i la responsabilitat educa
tiva d'aquells. 

4. Per exercir d'auxiliar educador en Llars 
d'lnfants s'exigiran les condicions i titula
cions següents: 

- Haver complert els divuit anys. 
Posseir alguna de les titulacions següents: 
- Tecnic Auxi liar de Jardinería. 
- Tecnic Especialista de Jardinería. 

o bé posseir algun deis diplomes següents : 
- Diploma de Jardineres Educadores i 

Educadors, atorgat per la 1 nstitució Cultural 
del CIC. 

- Diploma de )'•Escuela Departamental de 
Puericultura .. , atorgat fins al curs 1984-1985. 

Article tercer. - ldoneitats. Es considerara 
personal idoni per exercir com a educador 
d'infants de menys de 3 anys el diploma de 
I'Escola de jardineres educadores i educadors 
pre-escolars atorgat per la lnstitució Cultural 
del CIC . . 

Article quart. - Respecte al personal edu· 
cador i auxi liar educador en actiu a les llars 
d'Jnfants a !'entrada en vigor d'aquesta Or
dre i que no compleixi els requisits de ti
tulacions exigits, se li respectaran els drets 
professionals pero s'hauran d'adaptar a la 
normativa que estableix l'article segon d'a
questa Ordre, per a la qual cosa disposaran 
d'un període de vuit anys. 

Com podreu observar aquesta darrera or
dre representa un gran aven<;: en relació a la 
primera, per exemple: per a treballar amb 
infants cal tenir com a mínim 18 anys i els 
directors en lloc de 5 hores caldra que en 
dediquin 7 a la seva tasca, quan no parla 
d'horaris de cap altre personal. 

Pero anem per parts: 
Puericultura: Es reconeix aquest diploma 

per a treballar com auxiliar educador, pero, 
alerta! , només les diplomades a I'Escola De
partamental del carrer Muntaner. Ouan la ma
jar part deis títols existents de puericultura 
no són precisament d'aquesta escala que, 
entre altres qüestions, només ha existit a 
Barcelona. 

Jardineres del CIC: Es reconeix aquest di
ploma com a idoni per a treballar amb in
fants de O a 3 anys com a educador i de 3 a 
6 anys com a auxi liar. Quan tots sabem que 
l'excellent formació rebuda per les jardi
neres del CIC es centrava en els infants de 
2 a 4 anys . 

FP 1. Técnic auxiliar de jardinera: Es re
coneix aquesta titulació per a fer d'auxiliar 
educador. L'únic inconvenient que els plante
ja l'ordre és que hauran d'esperar fer 18 
anys per a poder treballar. 

FP 2, Técnic especialista de jardinera : Es 
reconeix aquesta titolació per a treballar 
com a educador amb infants de O a 3 anys 
i com a auxiliar de 3 a 6. 

E.G.B., preferentment especialista en pre
escolar: Es reconeixen aquests títols per a 
treballar en 3-6 o 0-6. 

Fins aquí les t itulacions 1 idone'itzacions re
conegudes per a treballar en les llars d'in
fants. Com ja he comentat en l 'apartat •Pue-
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ricultura• la major part de les puericultores 
del nostre país no han estat diplomadas per 
l'escola Departamental de Puericultura, pero 
encara cal tenir en compte altres persones 
les quals no tenen cap de les titulacions o 
diplomas esmentats i estan treballant. No cal 
patir. l'ordre ha pensat en tots. l'article 4t. 
els dóna 8 anys per a titular-se : si velen ser 
auxiliars, amb FP 1 en tindran prou; si valen 
ser personal educador per a infants de O 
a 3 anys, FP 2. i si volen treballar en 0-6, 
caldrll que facin magisteri. pero sempre se
guint els •ensenyaments reglats vigents•. 
com molt bé ens explica el Sr. Conseller en 
una entrevista publicada en el número 21 
d'• lnfancia•. 

Es possible que aquesta pugui ser una 
via per accedir a una titulació. No hi ha dub· 
te que ho és, pero val a dir que és poc ima
ginativa (es remet a la via existent) i des
connectada de la realitat, ja que poden do
nar-se casos de persones que quan per fi 
hagin aconseguit la titulació els sigui útil per 
a tenir la jubilació o d'al tres que per cir
cumstancies X davant d'haver de fer graduat 
escolar més FP 1 + FP 2 + ... se'ls faci im
possible continuar treballant en aquest pe
tit món al qual no només han donat bona 
part de la seva vida, sinó que, a més, potser 
poden parlar de com ha de ser la llar d'ln
fants gracies al treball que sense titulació 
pero amb la responsabilitat que dóna traba
llar amb infants els ha fet formular 1 avan
ctar en la definició de l'educació de les pri
meras edats. Cal. des del meu punt de vis
ta, ser rigorosos, i per a ser-ha no es pot 
ignorar la realitat. A Catalunya hi ha per
sones d'un alt nivell professional i amb una 
trajectoria de treball i de lluita entorn de 
l'educació i l'escola deis més petits, que no 
hem d'oblidar. 1 molts d'ells no tenen cap 
de les titulacions exigides. Cree que és un 
acte de justicia tenir-los en compte i arti
cular una via amb caracter explícit i transi
tori que bo i reconeixent-los la feina teta, 
els reconegui la idoneTtat o els faciliti ac
cedir a la titulació. 

Titulació? Quina? Són també molts els 
anys que fa que defensem com a titulació 
idonia per a treballar amb els més petits la 
de Mestre. No és per a menysprear la FP 

que si tots coneixem el nefast naixement de 
l'especialitat, també coneixem experiimcies 
exceHents que han anat a fans en el plan
teig de formació de les jardineras d' infants. 
Pero no és menys cert que com més aques
tes escales de FP aprofundien en la forma
ció que calla donar a les jardineras d'infants 
més han anat veient que els calia continuar 
estudiant. 

És potser paradoxal, pero com més alt és 
el nivel! de coneixement i de consciencia 
sobre la importancia educativa de les pri
meras edats, més alt és el nivel! d'exigencia 
per a treballar-hi, més important ha de ser 
la consideració social deis qui hi treballen. 
Perque l'educació de les primeras edats és 
fonamental. les bases de la persona s'esta
bleixen fonamentalment en els primers anys 
de vida, tot el que es fa, es deixa de ter 
o com es fa té una extraordinaria impor
tancia. Per tant, cal ser molt fi en l'acció 
i que aquesta es fonamenti en el coneixe
ment més rigorós possible de que és i que 
li cal a cada infant. la tasca educativa en 
aquestes primeras edats passa en bona part 
per cobrir les necessitats més basiques de 
l'infant, com és el menjar, la higiene corpo
ral, el jo c... ÉS realment curiós que en la 
darrera ordre per a treballar en aquestes 
edats amb aquesta interrelació d'activitats 
basiques que les caracteritza, aparegui una 
nova figura, •l'auxiliar educador•. M'agrada
ria que amb serietat i rigor pedagogic s'ar
gumentés quines seran propiament les tas· 
ques de l'•educador• i quines les de !'·auxiliar 
educador•. O és que les raons per a crear 
aquesta nova figura són inconfessables. 

Com podem veure, és tot, en el seu con· 
junt, que no s'aguanta. Falta un planteig de 
fons rigorés, d'acord amb les exigencias i 
els coneixements que la ciencia ens aporta, 
una connexió amb la realitat i una planifi· 
cació i voluntat política que, a poc a poc pero 
sabent quin és l'objectiu , vagin fent i refent 
aquest sector tan heterogeni i caotic com 
és el de I'Escola Bressol, de manera que 
s'estableixi una harmonía entre realitat i le
galitat. 

Irene Balaguer 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

Recull del mes de marc de 1985 

1-111-85. Decret 44/1 985, de 9 de febrer, 
pel qual s'autoritza l 'adscripció del centre 
d'ensenyament superior lnstitut Nacional d'E· 
ducació Física de Catalunya de la Universi
tat de Barcelona. 

8·111·85. Ordre de 25 de gener de 1985, 
per la qual s'estableix el Programa d' lnfor
matització del Departamen t d'Ensenyament. 

15-111-85. Ordre de 10 de gener de 1985, 
per la qual es convalíden diverses resolu
cions dictarles per la Direcció General d'En· 

senyament Primari, de creació d'Equips d'As
sessorament i Orientació Psicopedagogica. 

22-111·85. Resolució de 12 de febrer de 
1985, per la qual es convoca concurs-opo
sició per cobrir places de psicolegs i pe
dagogs als Equips d'Assessorament i Oren
tació Psicopedagbgica. 

27-111-85. Ordre de 18 de febrer de 1985, 
per la qual s'aprova la llista provisional de 
centres docents privats de prioritaria inte
gració a la xarxa docent públ ica. 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALIT AT (DOG) 
Recull del mes de marc; de 1985 

13-111-85. Comunitat Autónoma de Cata
lunya. Traspas de funcions i serveis. Real De
cret 305/1985, de 6 de febrer, sobre traspas 
de serveis de I'Administ ració de I'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en materia d'Uni
versitats. 

14-111-85. Cos de Professors d'Educació Ge
neral Basica. - Correcció d'errors de la re
solució d'11 de febrer de 1985, de la Junta 
de Promoció Educativa deis Emigrants Es
panyols, per la qual es convoquen places 
de Professors d'Educació General Basica a 
l'estranger. 

14-111-85. Beques i ajudes a l 'estudi. - Or
dre de 14 de febrer de 1985 per la qual es 
regulen els requisits de caire academic ne
cessaris per a l'obtenció de beques i ajudes 
a l 'estudi. 

15-111-85. Beques i ajudes a l 'estudi. - Or
dre de 26 de febrer de 1985 per la qual es 
regulen els requisits economics necessaris 
per a l'obtenció de beques i ajudes a l'es
tudi. 

16-111-85. Educació Especial. - Reial decret 
333/1985, de 6 de mar<;. d'ordenació de I'E· 
ducació Especial. 

16·111-85. Beques i ajudes a l'estudi. - Or
dre de 6 de marr;: de 1985 per la qual es re
gula el procediment d'obtenció de beques i 
ajudes a l 'estudi per al curs 1985-86. 

21-111-85. Universitats. Doctorat i altres es
tudis postgraduats. - Correcció d'errors del 
Reial Decret 185/1985, de 23 de gener. pel 

qual es regula el tercer cic le d'estudis uni· 
versitaris, l'obtenció i expedició del títol de 
Doctor i altres estudis postgraduats. 

25·111·85. Educació Especial. - Ordre de 
25 de marr;: de 1985 sobre planificació de I'E
ducació Especial i experimentació de la inte
gració en el curs 1985-86. 

28-111-85. Professorat d'Educació Física. -
Resolució de 15 de marr;: de 1985, de la Direc
ció General d'Ensenyaments Mitjans, per la 
qual es dicten normes per al desenvolupa
ment de funcions docents d'Educació Física 
en els Centres privats de Batxil lerat i de 
Formació Professional i per a la inscripció 
del Professorat en els Collegis Oficials de 
Professors i Ll icenciats en Educacló Física. 

29-111-85. Cos de Professors d'Educació Ge
neral Basica. - Ordre de 7 de marr;: de 1985 
per la qual es convoca concurs públic de 
merits per a la previsió en regim de comis
sió de serveis, de places de Professors d'E
ducació General Basica vacants en Centres 
espanyols a l 'estranger. 

29-111-85. Cos d'Ensenyan<;:a no Universita
ria. - Ordre de 21 de man;; de 1985 per la 
qual es convoca amb caracter general con
curs-oposició a Cossos d'Ensenyan<;:a no Uni
versitaria. 

29-111-85. A judes. - Ordre de 12 de de
sembre de 1984 per la qual s'actualitzen els 
moduls de les ajudes públiques per als dis
minults per a l'exercici 1984 i es dicten nor
mes de justificació. 
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LLIBRES 

' 1 • • O S P r D A C. () (, 1 C \ 

ALEXANDRE 
GALÍ 

LA MESURA 
OBJECTIVA 

DEL TREBALL 
ESCOLAR 

GALI, Alexandre, La mesura ob¡ectiva del 
treba/1 escolar, EUMO. Vic 1984 (Col. Tex
tos pedagbgics). 

Galí ha estat una figura clau en el movi
ment de renovació pedagogica a Catalunya 
en aquest segle, tant per la seva tasca rea
litzada des de !'epoca de la Mancomunitat. 

com per les seves aportacions en la repre
sa de la tradició pedagbgica de la post
guerra. 

Una de les característiques de la seva pe
dagogía, ha estat la del contra( de !'evo
lució deis infants en tres aspectes: medie, 
pedagogic i psicolbgic. 

El metode de control del treball i deis 
avenr;:os escolars deis infants va comenr;:ar 
a ser assajat a l'escola Montessori, converti
da en escoJa graduada de la Generailtat de 
la qual Galí era director. Els primers resul
tats foren publicats al • Butlletf deis mes
tres• de l'any 1923. 

Pero no fou sinó a Blanquerna on el me
toda pogué mostrar la seva utilitat i efica
cia. Fou publicat el 1928 en catala i el 1931 
en castella. 

Amb la seva practica. els mestres de Blan
querna van guanyar precisió en el llenguat
ge habitual escolar, ja que disposaven d'una 
eina que els permetla mesurar el progrés 
de l'aprenentatge deis seus alumnas d'una 
manera més objectiva. 

Per Galí, !'eficacia de l'escola es tona
menta en la consciencia técnica del mestre. 
La pedagogía moderna es caracteritza per la 
possessió d'una técnica. Per aixo creu que 
el mestre no en té prou amb l'apreciació 
personal. subjectiva, deis resultats deis seus 
alumnas. Li calen uns instruments que li 
permetin superar el coneixement empíric. 
intu'itiu, el cop d'ull. 

La consciencia técnica del mestre es con· 
traposa a les teories sentimentals. Per Ga
lí, l'avaluació objectiva és una exigencia del 
fer de mestre: .. el que sois tingui anima 
de mestre per conviure bellament amb els 
seus alumnes només és mig mestre: l'altre 
mig és una substancia pacient i humil que es-
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candalla i pondera fins alla on les coses de 
l'esperi t i de la vida són susceptibles d'ésser 
posades a pes i mesura•. 

La crida a la consciencia tecnica del mes
tre, no la fa Galí sense advertir que com
porta molt més treball: fugir de la memoria, 
de l'aproximacló inexacta, registrar . .' és di
trcil. 

L'objectiu del metode d'avaluació que pre
senta, és la valoració de !'eficacia de la tas
ca escolar, la mesura precisa i objectiva de 
l'avenv deis alumnes. 

Propasa unes proves d'avaluació que vo
len superar les limitacions de les puntuacions 
classiques, els examens tradicionals, o bé 
els tests especialitzats. No pretén una nor
malització del test en la tasca· escolar, sinó 
fer la tasca escolar suscept ible d'ésser exac
tament mesurada sense fugir de la influencia 
de la vida escolar real. Per aixo, un deis ob
jectius del metode és que pugui ser aplicat 
directament pel mestre, sense psicoleg espe
cialitzat, ja que ningú més que el mestre, 
té la necesi tat d'exerci r un control objectiu 
de la propia fe ina. 

El sistema que propasa consta d'unes pro
ves per a l'obtenció de resultats individuals 
i d'unes escales de resultats per edats comp
tades en mesos. 

El desenvolupament de les proves i exer
cicis de mesura és l'aspecte més elaborat 
de tota la proposta. Les escales de resultats 
estfmdar, segons evidencia el mateix Galí. 
no li va ser possible elaborar-les amb una 
base suficient d'objectivitat. per raons esta
dístiques (poca amplitud de la mostra utilit
zada) i d'altres més generals (manca d'hete
rogene'itat). 

Galí elabora unes proves per als ensenya
ments instrumentals que desenvolupen una 
aptitud escolar (que anomena ensenyaments 
de forma continua) i també per als ensenya
ments de coneixements de caracter informa
tiu (que anomena de forma discontinua). ts 
evident que l'interes del metodes se centra 
en les proves de mesura continua. que per, la 

significacló del tipus d'aprenentatge que 
abasten. tenen una especial importancia a 
l'escola. Aquestes proves són: 

Lectura : rapidesa 1 vocabulari 1 compren-
sió. 

Ortografia: natural 1 arbitraria. 
Composició (expressió escrita). 
Calcul aritmetic: mecanisme d'operacions 1 

rapidesa de calcul 1 raonament de pro
blemas 1 numeració. 

La Mesura Obiectiva del Treba/1 Escolar 
és una de les obres escrites més importants 
de Galí. Amb les seves propostes s'avanva 
molts anys a la introduccíó del sentit de 
l'avaluació actual, ja que l'entengué com un 
procés diagnostic i formatiu alhora. Per aixo 
és encara una obra actual que ha influ'it con
siderablement en la renovaciól pedagogica de 
Catalunya els darrers anys. 

És molt satisfactoria la reedició d'aques
ta obra, ja classica de la pedagogia catalana. 
per !'interés actual de les propostes que pre
senta, tot i fer més de cinquanta anys de 
la seva primera edició. 

Ens cal. pero, situar les limitacions que 
el temps origina. El llenguatge pot semblar
nos desfasat. Els models i els exemples 
d'exercicis (dictats, textos, problemes ... ) cal 
actualitzarlos. Els resultats de les seves es
cales. caldria ampliar-los. 

Moltes escales que han utilitzat el meto
de de Galí han modificat i reelaborat les pro
ves, així com també han obtingut noves es
cales de resultats. Algunes d'aquestes adap
tacions es traben publicadas. d'altres ro
manen encara a les escales. 

En definitiva , la visió de la pedagogia i les 
aportacions de la tecnica pedagogica de Galí 
(primera part del llibre). juntament amb el 
metode de mesura i avaluació (segona part 
del llibre) mantenen en molts aspectes la 
utilitat i l'interes per les escales d'avui. 

Santi Bolíbar 
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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 
' EN CATALA 

A LA PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE 

Aquestes ratlles volen re
cordar-nos abans de tot la 
manca d'un recul l bibllogratic 
complet que ens ofereixi la 
documentació en catala d'a· 
quest pet'íode. 

També volem aprofitar-les 
per recordar !'existencia d'un 
fons historie de recull de ma
terials pedagogics antics (fins 
1940) que ha estat possible 
gracies a les donacions de 
mestres. com es comenta 
més ampliament al !libre Els 
primers quinze anys de Rosa 
Sensat. J. MONI:S, Barcelona 
1982. 

Aquí ci tarem i farem al
guns comentaris del valor que 
tenen els ll ibres d'aquest 
·Fons• que corresponen a Di
dactica de la Matematica. 

S'ha fet una subdivisió: els 
llibres de contingut 1/o de 
text, i els de problemes (qua
derns. fulletons, etc.). 

S'han ordenat de forma que 
els més antics han estat col
locats davant. i en cas d'o
bres contemporanies, per or
dre alfabetic d'autors. 

El fons historie de 
1' Associació de Mestres 

«Ro'sa Sensat» 

Llibres de contingut 

VIVES, Camil. dibuixos de G. 
CORNET, Aritmética peda
gógica catalana, Llibre de 
text, curs superior, Biblio
teca Escolar Moderna. vo
lum 1. Baguña editor, Bar
celona, 1905. 

El llibre segueix el pla as
senyalat pel • Patronat d'Es
coles•. Tracta d'Aritmetica, 
pesos, i mesures: Les quatre 
operacions. divisibilitat, frac
cions. mesures antigues, me
sures i decimals, progres
sions, proporclons. 

Citem un deis paragrafs f¡ . 
nals ben significatuis: •L'a
ritmetica serveix practica-

ment per a quatre coses: 
la. per a la vida usual; 2a. 
pel comer(:; 3a. per les ope
racions financieres y bursa
tils; y 4a. pels grans cal
culs astronomics i cientí
fics.• 

VIVES, Camil , Oüestionari 
practich, B.E.M., vol. 2. Ba
guña editor, Barcelona. 
1905. 

Complementar! a 1 'anterior, 
propasa 101 situacions o 
·ítems• amb 245 problemes. 
molt interessants. 

ESTRANY, J. , Geometría ob
jectiva, Gustavo Gili, Bar
celona. 1908. 
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Tracta de: Fonaments lo
gics de la geometría. Plani· 
metria. Relacions entre punts. 
direccions. Figures. Estereo· 
metria: Díedres. Angles so
lids. Volum. Taules. 

El nivel! ara el jutjarrem 
excessiu per a I'EGB a pri· 
mer cop d'ull, pero els mo
dels amb paper, instruments 
que utilitza, són ampliament 
aclaridors. 

GAU, Josep, Aritmética i geo
metrla. Curs mitja, Ed. P.C., 
1919. 

Numeració. Les quatre re· 
gles. Geometría. Mesures. 
Nombres fraccionaris. 

El podriem considerar llibre 
de text classic. 

GAU. Alexandre, La mesura 
objectiva del treba/1 esco
lar, Material escolar i cien
tífic, Col. Biblioteca peda
gogica, Barcelona, 1928. 

Procediments de mesura: 
el test. Ensenyaments de me
sura continua. Sistematitza· 
ció. 

Malgrat que es tracti d'un 
!libre de pedagogía en gene
ral, a les pagines 215-243 es 
traben proves de calcul arit
metic en les operacions fo· 
namentals. 

actualitat 
GALf, Alexandre, La prova de 

Burt 1 /'ensenyament de 
/'Aritmética, Editorial Peda
gogica, Barcelona, 1935. 

Té l'interes de plantejar 
una escala de problemas 
mentals i la seva valoracíó, 
a l'estil de C. Burt, anallt
zant els resultats de l'apli· 
cació que l'autor angles ha
vía realitzat a finals del se· 
gle passat. 

Llibres de problemes 

VILAR, Anicet, Problemes-11· 
pus /ntuitius. Ed. Salvatella, 
Barcelona, 1932. Ouaderns 
2, 4 j 6. 

Ouadern 2: Mobils. Veloci
tat. 

Ouadern 5: Superficies. 
Ouadern 6: lnteres. Per

centatge. Regla de tres. 
Presenta els problemas tí· 

pies de cada tema, associats 
a realltats, amb una iHustra
ció i presentació adients. 
Molt diferents en la forma 
respecte als quadernets que 
ara es publiquen fonamental
ment ensopits i sense cap 
dibuix. 

VANDELLóS, C.; LLACH. M., 
Llir;ons d 'Aritmetica. Asso· 
ciació Protectora de I'En
senyanc;:a Catalana, Ed. Pe
dagogica, Barcelona. 19 .... 

Grau l. Taules. Múltiples. 
Les quatre operacions. Nume
ració. Jocs de vendre. Pro· 
blemes i exercicis. Es plan· 
tegen 4Uadrats magiCS. 

Grau 11 (cont.). Operacions 
amb complexos. Temes ante
riors. 

Grau 111. Operacions. Frac
cions de quantitat. Divisibili
tat. Simplificació. Decimals. 
Proporcions. Superficie. Pro
blemas de deducclons. 

Grau IV. Arrel quadrada; 
fraccions. Elements de geo
metría. Superficies del trian
gle i quadrat. Els volums. Re
partiments proporcionals. 

Aquests !libres han estat 
fonamentals per a la reno
vació pedagogica i han estat 
utilitzats per molts professors 
encara ara. Representen un 
estor<;: de sistematització i 
recull de problemas molt acu
rat i amb un ordre de dificul
tat que enllac;:a amb els tre
balls d'A. Galí i els seus 
treballs sobre el calcul. 



SENSAT 1 COLL, Celia, El ¡oc 
de les boles. Practiques 
arltmetiques. Ouadern pri
mer (nens i nenes de 4 a 
5 anys). Llibreria Rosals. 
Portaferrissa, Barcelona, 
1934. 

L'objectiu és que els nens 
i nenes coneguin els números 
i les xifres que els represen
ten. El quadern demana deis 
mestres que facin referencia 
a grups de coses: faves. pe
dres, botons. etc. Es propo· 
sen exercicis diversos, fent 
grups de nens per tal de tre
ballar també la idea de doble 
i meitat. 

SENSAT 1 COLL, Celia, Qua
ren segon ( nens i nenes de 
5 a 6 anys), Barcelona, 
1934. 

S'introdueix la suma. afe
gir, la desena i es t reballen 
els números de 1'1 al 20. Hi 
ha exercicis simples de cal· 
cul. 
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MALLAFR( Lluís, E/s meus 

problemes d'aritmetica. 
Ouaderns 1, 2, 4 i 5. Ed. 
Roma. 

A més deis !libres, el fons 
historie. disposa de coHec
cions de revistes pedagogi· 
ques de molt interés. Hem 
escollit aquí, com a record 
per als lectors les citacions 
de matematica que hem tro· 
bat. sempre eu !lengua ca
talana. 

COLINDRES, F., Valoració de 
/es quantitats en monedes 
antigues, a •Ouaderns d'Es· 
tudi•, núm. 54 (gener-man; 
1923) , p. 21-30. 

COLINDRES, F., La taula de 
canvi de Barcelona, a ·Oua· 
derns d'Estudi•, núm. 50 
(gener-mar<; 1922), p. 34-41. 

C. C., Entreteniments mate· 
matícs, a ·Ouaderns d'Es
tudl•, núm. 3 (vol. 1, de
sembre 1917) . 

C. C., Recreacions cienilfi· 
ques, a ·Ouaderns d'Estu· 
di•, núm. 2 (vol. 1, novem
bre 1917). 

HOMS, Eladi, fxercicis d'auto· 
inicíació matematica, a 
·Ouaderns d'Estudi •. núm. 
40 (maig 1920). p. 114-149. 

MANTERO, J. M., La teoría 
deis conjunts, a .Quaderns 
d'Estudi•, núm. 4 (vol. 1, 
gener 1919) . 

A. M., Entreteniments mate· 
matiCS sobre ca/cu/ de prO· 
babi/itats, a •Ouaderns d'Es
tudi•, núm. 4 (vol. 11, maig 
1919). 

PALAU, J., Un assaig d'apli· 
cació del métode Montesso
ri a la casa de Maternital 
de Barceloná, a ·Ouaderns 
d'Estudi). núm. 39 (abril 
1920), p. 1·17. 

VICENS, T., La geometría, sa
ber útil, a • Butlletí deis 
mestres• (1934), p. 164. 
(Concepció de la geometría 
identificada amb l'aprenen· 
tatge deis noms associats 
a realitats.) 

RAGULL VILARO, J. Els es
caes entre altres jocs, a 
• Butlletí deis mestres• 
(1934), p. 59. 

Joaquim Giménez 
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UNS QUANTS LLIBRES 
INFANTILS 1 JUVENILS 

«POLEMICS» 

Als que treballem amb llibres per a nois 
i noies se'ns presenten de vegades alguns 
!libres problematics per diverses qüestions. 
Alguns d'aquests problemas són facils de 
resoldre, d'altres en canvi no tant. 

Un problema no gens difícil de resoldre és 
el de la correcció del llenguatge. Darrera
ment han aparegut uns quants !libres de di
ferents editorials amb una quantitat esgarri· 
fosa de faltes de sintaxi i ortografiques. No 
podem admetre !libres per a lectors joves 
amb incorreccions d'aquest tipus. Els llibres 
destinats a nois haurien de tenir una cura 
extremada del seu llenguatge. Així creiem 
que aquests llibres no s'han de posar a mans 
deis nois. Advert im !'editorial deis errors 
de llenguatge i en demanem la correcció. Un 
exemple d'aquest tipus de !libre pot ser La 
princesa Rosina, de !'editorial Miñón. 

Altres llibres són d'una qualitat ínfima. Són 
un tipus de llibre que ens fa preguntar com 
s'ha pogut editar-lo. Un exemple d'aquest ti
pus de llibre seria Soy un niño, de !'editorial 
Altea. La histbria d'aquest llibre és tan ab· 
surda i sense salta ni volta que si el lector 
té la paciencia de llegir-lo, entendra el que 
volem dir. 

A part d'aquest tipus de problemas n'hi ha 
d'altres no tan facils de •solucionar•. ¡;s un 
tipus de problematica molt més subtil. Ens 
referim a qüestions de contingut del ll ibre. 
Oüestions d'ordre etic, moral, de formació, 
social, polític, etc ... que surten a molts !li
bres juvenils, sobretot als més actuals. Com 
que el tipus de qüestions que surten són 
molt variades comentarem uns quants ·llibres
exemple• d'aquest apartat. 

Comenr;:arem amb el llibre Tintin al pais 
deis soviets de l'editorial Joventut. ¡;s un 
llibre deis anys trenta i havia estat rebutjat 
pel seu propi autor. A la mort d'aquest i a 
petició de molts tintinbmans s'ha reedita!. 
El llibre és un pamflet antisovietic descarat. 

L'esquema del !libre és d'un maniqueisme 
extrem. D'una banda Tintin i el pobre poble 
rus i a l'altra banda els malvats bolxevics. 
Aquests a més a més de dolents són molt 
beneits. Els lectors adults ens en podem dis
tanciar i arribar a comprendre el maniqueis
me de l'autor. Perb no oblidem que en Tin
tin és un heroi deis nois d'avul, i ¿els nois 
que el llegeixen seran capar;:os d'entendre'l? 
Deixant a banda les prbpies creences políti
ques de cadascú. és un llibre que manipula 
descaradament la realitat.' 

Un altre !libre polemic entre nosaltres ha 
estat Una liebre amb cara de nena, de La 
Galera. El ll ibre es basa en els fets dramatics 
de Seveso (Italia) ·an un núvol de dioxina es 
va escapar d'una fabrica i va enverinar tola 
la comarca. Al llibre hi ha tres nivells di
ferents: 

1. La reacció i el comportament de les 
diferents classes socials. 

2. El despertar al món deis adults deis 
adolescents protagonistas. 

3. El problema de l'avortament. A causa 
de la dioxina molles dones embarassades van 
tenir fills amb malformacions. 

El llibre respira un gran pessimisme en
front de tata la societat. Els adults del !li
bre reaccionen amb un gran egoisme. buscant 
abans de tot el seu benefici personal. El món 
deis adults és pintat com una gran teranyina 
d'estupidesa, d'egoisme i falta de sentit. No 
hi cap sortida. El poble és ignoran!, els po
lítics uns mentiders sense escrúpols. les fe
ministas unes histeriques que posen les se
ves idees per sobre deis problemas reals de 
la gent... L'avortament d'una noia embaras
sada, que acaba amb la seva mort. és pre-

' N. de la R.: Vegeu Lluís QUINTANA TRIAS. 
Les la/ses roderes del jeep: ¿un nou Tintin?, 
•Perspectiva Escolar• núm. 85 (maig 1984). pág. 
65-67. 
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sen tat amb un gran tremendisme. Creiem que 
un pessimisme tan fose només ens aboca a 
un carreró sense sort ida. 

Un altre llibre conflictiu és La maravillosa 
medicina de Jorge. de !'editorial A lfaguara. 
En Jorge decideix venjar-se de la seva avia. 
que sempre l'esta turmentant. Fent potingues 
fa una medicina que fa créixer la seva avía. 
Després en torna a fer una altra, i s'equivoca. 
i enlloc de créixer l'avia empetiteix. fins 
que desapareix, amb gran alegria d'en Jorge 
i del seu pare. Fins i tot la mare reconeix 
que l'avia era una mica pesada. Creiem que 
carregar-se així els avis avui dia és una mica 
poca-salta. 

A Tristán encoge se 'ns explica la historia 
d'un nen a qui els seus pares no fan gaire 
cas i que es va encongint fins a desapareixer. 
El !libre va dirigit a nens d'uns 8 anys. Creiem 
que la historia és massa angoixosa per a 
nens tan petits. El que hem fet amb un 
!libre com aquest és posar-lo a una edat 
superior. per a nois de 13 anys. ja que po
dran distanciar-se més de la historia. 

Una cosa semblant passa amb els !libres 
La Caputxeta verme/la i L'avet de la coflec
ció •Compare gat .. de !'editorial Barcanova. 
Encara que el primer conte sigui universal 
i els nens el coneguin des de ben petits, la 
versió que comentem. pero, bé que magnífica
ment iHustrada per una fotograf. fa una ver
sió de la caputxeta molt psicoanalítica, per 
tant és un !libre que donarem als nois més 
grans. El mateix ens passa amb L'Avet. de 
la mateixa coHecció. 

A Schlocker se quiere largar. de !'editorial 
Alfaguara. es narra el drama d'una família 
obrera que viu a un suburbi d'una gran ciu
tat. t:s una denúncia social. L'acumulació de 
desgracies sobre el protagonista i la seva 
família arriba a l'ext rem de poder comptar 
una desgracia cada dues pagines. L'ambient 
és descri t amb una gran cruesa: és un am
bient molt degradat que toca gairebé la anor
malitat Creiem que és un !libre més per 
a adults que no pas per a adolescents. 

Al lhbre Matilde y el cuervo els protago
nistas comencen barallant-se, continuen bara
llant-se i acaben barallant-se. Un contingut 
molt be l~ic per a un !libre de nens. 

A Malataverne, de !'editorial Lóguez. un 
grup de xicots assassina una vella per robar
la. A l final del lli b,re un xicot que no l'havia 

malataverae 

-Bueno, pues si prefJereS que maten a la 
vieja Vintard ... 
Lo había dicho sin elevar el tono, pero su 
voz había cambiado. Robert se quedó sor· 
prendido, sin saber qué decir. Sintió miedo. 
La noche le pareció más negra, más fria y, 
sobre todo, más vacia. 

ni tocat és acusat d'haver-la rnatat. 1 a1x1 
acaba el !libre. Cru i sense pietat. Tanta 
crueltat per a que? Per ensenyar-nos com 
podem ser de malvats? 

El permiso. d'editorial Alfaguara, ens narra 
tates les crueltats que es poden ter als ani
mals. El !libre acaba amb un final sense cap 
esperan<;a. Molta crueltat en un !libre. 

La locura de Finn. d'edicions S. M .. és una 
muntanya de desgracies. de problemas. de 
gent sense sentiments. t:s un !libre angoixós 
que juga amb els sentiments deis nens pro
tagonistas. Acaba malament. no cal dir-ho. 

Bé. amb aquests exemples ja en tenim 
prou. 

La inclusió d'un !libre a aquest article no 
desmereix ni la col·lecció ni !'editorial que 
el publ ica. Parlem de !libres concrets pels 
motius que ja exposem. 

Tampoc no volem fer cap tesi sobre lli· 
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bres dolents o que no s'han de llegir. Senzi
llament hem volgut explicar el que ens passa 
davant de certs ll ibres que ens presenten 
unes qüestions que ens el fan rellegir. Mol
tes vegades ni nosaltres mateixos hi estem 
d'acord. Mentre algunes persones els consi· 
deren bons o útils, d'altres els troben poc 
adequats, els consideren ma!>sa cruels, an
goixosos, i sobretot sense sortida , desespe
ran<;:ats. 

Molts d'aquests ll ibres plantegen qüestions 
obertes i conflictives en el món deis adults. 
Ens toca a nosaltres opinar-ne, pronunciar
nos. Creiem que tates les persones que po
sem llibres a les mans deis nois, tard o 
d'hora ens hem d'enfrontar amb ll ibres •PO· 
lemics• per una raó o altra i, seguint els 
nostres criteris, decidir-nos sobre la seva 
conveniencia o no conveniencia. 

Amb aquestes ratlles i amb el bon pro
posit d'ampliar el ventall d'opinions, hem in
tentat presentar-vos alguns deis ll ibres que 
han provocat discussions entre nosaltres. La 
discussió continua .. . 

lsidre Nosas 

del Seminari de Bibliografía Infantil 
de • Rosa Sensat • 

COLLECCIÓ TIRES DE CÓMIC 

Edat: A partir de 
1 1 anys i adults 

LES CIVILITZACIONS 
SÓN MORTALS 

Adaptació al cómic 
del relat de 
Manuel de Pedrolo 

IHustracions: 
Agusti Feliu 

Edat: A partir de 14 
anys í adults 

MECANOSCRIT DEL 
SEGON ORIGEN (1) 

Adaptació al cómic 
~ ...... ~ de la novel~a 

de M. de Pedrolo 

Edat: 
A partir de 9 any,s 



BoaldDahl 
El Gran Gigante 
Bonachóri 

DAHL, Roald, El gran gigante 
bonachón, il. Ouentin Blake, 
Editorial Planeta, Barcelona 
1984 (Col. Nuevos Horizon
tes) . 

Aquesta és una historia di· 
vertida sobre una nena orfe
na i un gegant. La nena és 
raptada pel gegant G. G. B. 
pero. com que és un gegant 
bo i vegetaría, no se le men
ja, sinó que se l'enduu a la 
seva cova i es fan amics. 
Els altres gegants, pero, sí 
que en mengen de carn, i si 
és possible de nens, mi llor. 
La nena conven~ el G. G. B. 
de ter alguna cosa per tal 
d'evitar la terrible carnisse
ria que els gegants reali tzen 
cada nit 1 decldeixen expli
car a la reina d'Anglaterra el 
que passa. 
Aconsegueixen que la reina 
els ajudi, i posen els gegants 
en un fossar on ja no menja
ran nlngú més. 
El !libre agradara for~a per
que hi ha malta fantasla. és 
alegre i divertit. El llenguatge 
del gegant fa riure perque 
no parla bé, afegelx lletres 
a les paraules, repeteix. in-

actualitat 
verteix, fa paraules compos
tes, diu paraulotes. pero, al 
final del llibre ja sap parlar 
i escriure i és ell el qui ha 
escrit la historia. pero aga
fant el nom d'un altre. 
La narració té moments molt 
bonics, com la ca~a deis 
somnis i d'altres de gracio
sos com el capital del ·Ga
sipum i Popotraques•; tam
bé hi ha algun punt de 
crueltat, pero sempre acom
panyat de l'humor. (11 anys.) 

Sarafina Lavin 

GAMMELL, Stephen, Jack el 
trampero, iL S. Gammel, Edi
ciones Altea, Madrid 1983 
(Col. Altea Benjamín). 

Llibre molt simple, que sug
gereix més que no explica 
la necessitat de progrés i 
d'orientació i l'origen possi
ble de la toponimia i deis 
noms geografics en generaL 
Tant o més que el text, són 
les iHustracions les que 
acondueixen les intencions 
de !'autor. 
El tema podría donar molt 
més de si. 
Des de 8 anys. 

M. Martorell 

CABR( Jaume, L'home de 
Sau, il. Ismael Balanya, La 
Galera, Barcelona 1984 (CoL 
Els grumets de la Galera). 

A partir de la noticia apare
guda al diari que relata el 
descobriment d'unes restes 
arqueologiques a Sau, Berta 
i Pau, dos vailets avorrits 
durant les vacances d'estiu, 

entren en contacte amb el 
món de !'arqueología. Aviat, 
pero, la treballa més im· 
portant fins el moment desa
pareixera: un esquelet anti
quíssim, el de l'home de Sau, 
sera robat de manera miste
riosa. Berta 1 Pau, assaben
tats de la notrcia, parlen 
amb Ton Carbonell, el perio
dista que cobria la Informa
ció apareguda al diari. Tots 
tres comen~aran una inves
tigació cada vegada més pe
ri llosa que els portara a 
descobrir l 'autor del roba
tori. 
L'aventura, que s'inicla a Vi
lanova de Sau 1 es desenvo
lupa en les seves immedia
cions, acabara al departa
ment d'arqueologia de la 
Universitat de Bellaterra. 
Misteri, acció, ensurts i tra·i
ció, tot a ritme trepidant. es 
barregen aquesta vegada amb 
la ciencia per aconseguir 
una bona noveHa d'aventures. 
A partir d'11 anys. 

Monlca Baró 

MAYROCKER, Friederike, El 
pequeño dinosaurio, 11. Th . 
Eberle, Altea, Madrid 1984 
(CoL Aleta Mascota). 

Un petit dinossauri que té 
dret a tornar a la vida per 
un dia, l'aprofita per fer amls
tat amb el fill del guarda del 
museu amb qui anira a donar 
una volta pel camp i per la 
ciutat. 
Una historia tractada amb 
tendresa i poesía. 
IHustracions color sepia, ti· 
pus gravat, de molta qualltat. 
(8 anys.) 

Fran~toise Samuel-lajeunesse 
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LARREULA, Enrie. LArca de 
Noe, 11. Montse Ginesta. Tei
de. Barcelona 1984 (Serpen
tina 9, Col. Graó}. 
La historia de Noé, simpli fi
cada i amb una petita aven
tura produ'ida per un picaso
ques imprudent i solucionada 
per un rinoceront amb esperit 
de sacrifici, són l'eix del lli· 
bre. La historia, peró, no aca
ba. perqué l'autor diu que 
•allo del colom i la branca 
d'olivera seria massa llarg•. 
El ll ibre és escrit d'una for· 
ma planera, clara i pulcra no 
exempta d'una punta de viva
citat que la fa molt agradable. 
Les iHustracions són molt bo
niques. (Des de 7 anys.) 

M. Martorell 

PATERSON, Katherine, Un 
puente hasta Therabithia, il. 
Donna Diamond. Alfaguara . 
Madrid 1984 (Col. Juvenil Al
faguara). 

actualitat 
Jess i Leslie són dos nens 
de 10 anys que fan amistat. 
Jess prové d'una família de 
pagesos americans sense ter
res i bastant pobres; és l'ú
nic nen entre tres nenes i se 
sent marginat. Leslie i els 
seus pares intenten retornar 
a la natura i s'instaHen en 
una casa proxima a la de 
Jess; són gent oberta i culta 
que saben dialogar entre pa
res i filia. L'amistat de Les
líe, malgrat el desenlla¡;: tra
gic, sera un enriquiment per 
a Jess. L'autor ens sap apro
par molt bé a la vida deis 
nens. de les seves famílies. 
al medi escolar (veiem amb 
estranyesa com en un poble 
america els nens i les nenes 
tampoc saben conviure en 
escales mixtes). 
Un llibre molt interessant i 
sensible. Soniques IHustra
cions amb contrastas de gri· 
sos toscos i clars. (11 anys.) 

Fran~oise Samuei-Lajeunesse 

SALES. Francesc. lbrahim, 11. 
Eulalia Sariola. La Galera. 
Barcelona 1984 (Col. Vela 
Major}. 

lbrahim és un noi marroquí 
que acaba de fer 12 anys i 
és molt feli¡;: perqué d'ara 
endavant podra vendre lle
gums a la parada que té el 
seu pare al mercat. Pero l'a. 
legria li dura poc, ja que un 
amic li fa l 'elogi de la joia 
de la vida lliure al desert i 
lbrahim la somniara nit i dia: 
és molt conscient que no pot 
deixar la seva fam ilia per
qué n'és l'únic hereu i per 
tant lluita contra el seu de· 
sig . Al capdavall ho aconse
guira després d'un somni on 

un geni bo li fa veure que la 
veritable ll ibertat és la que 
portem els homes dins el cor 
IJ.Iustracions acolorides boni· 
ques que aconsegueixen el 
propósit de la co!lecció. Fer 
conéixer pa'isos i homes; 
aquesta vegada: el Marree. 
La !lengua del text resulta a 
vegades encarcarada. amb fra
ses !largues i poc esponta
nies. (9 anys.) 

Fran~oise 

Samuel-Lajeunesse 

ESCOLES LEBER. Guia de 
Barcelona, feta per nens de 
parvulari i EGB, Hymsa, Bar
celona 1984. 

Concebut per l'equip pedagó
gic de les escoles Leber com 
un mitja per aproximar els 
nens a la seva ciutat i els 
eventuals lectors, aquesta 
guia sembla haver aconse· 
guit el seu propbsit. Places, 
monuments, museus. tires, hi 
són ressenyats amb molt d'e
quilibri entre textos i il·lustra· 
cions. tot donant la informa
ció que pot interessar a un 
públic infanti l. Els dibuixos 
deis més petits són en color. 
ment re els monuments, es· 
glésies. cases de Gaudí, etc., 
són reproduccions al llapis 
d'una qualitat extraordinaria 
(per un noi d'EGB?). També 
hi ha indicacions deis mit· 
jans de locomoció. Llastima. 
peró, que no es pugui apro
fitar el planol de la ciutat 
on no hi ha cap nom de car
rer malgrat que els alumnas 
hi situen els llocs visitats en 
descriure'ls (per mitjá de co
ordenadas) . (10 anys.) 

Fran~oise 

Samuel-lajeunesse 



ti 
ELGRANJOC 
~ DE 

~MEN 

TORRENTS, Merce. El gran joc 
de la Merce, 11. Hugo Figue
roa, Ed. Lumen 1984, dibuixos 
Hugo Figueroa. 

La Merce recorda els jocs de 
la seva infantesa viscuts en 
un poble de pages. Tata la 
quitxalla de la seva edat , tal 
com es feia anys enrera, en 
sortir de l'escola anava a ju
gar. 
En tre tots els jocs, pero. un 
era el preferit; el que juga
ven amb el fen quan a la tar
dar el segaven i el portaven 
a la pla¡;:a del poble per en
trar-lo a la pallissa. Renoi. 
com s'hi cabussaven. salta
ven, hi feien cataus. amaga
talls ... ! 
De gran descobreix que to· 
tes aquestes trapelleries els 
les deixaven fer perqué de fet 
ells batien el ten, deixant lliu
re el gra per ter la propera 
sembra. 
Els ll ibres d'aquesta collec
ció són tots molt al li¡;:onadors 
i de vegades un xic carrin
clons pero aquest és deis 
més agradables i ame. Invita 
a entrar en el joc. Els dibuixos 

actualitat 
són bonics i suggestius. (9 
anys.) 

Elena Esteva 

... ~ ..... -
EL VIATGE DE LA 

NAU ESPACIAL ASTRA 

HILLER, B. B., El viatge de la 
nau espacial Astro, Edicions 
Aquari, Barcelona 1984 (Col. 
Tu ets l'autor). 

L'estructura classica del !li
bre d'aventures queda tren
cada en cls llibrets d'aquesta 
coHecció. Aquí és el jove lec· 
tor qui decideix com avan¡;:a 
l'acció. Ha d'anar escollint 
contínuament i la seva deci
sió l'anira portant d'una pagi
na a l'altra, endavant o endar
rera (seguint les instruccions 
de l 'autor). El lli bre ofereix di
ferents fina ls entre els quals 
el lector haura de triar un o 
llegir-los tots i pensar en 
aquell que més li agrada. L'ar
gument, per tant, és divers. 
Dependra que el lector adop
ti una actitud decidida, passi· 
va o poruga per arribar al 
fina l. 
t:s un llibre carregat d'accions 
i de sorpreses que fan les de· 
lícies del lector. El problema 

és que difícilment un nen ar
ribara a llegir tates les pos
sibilitats que té el llibre. 
Un altre factor que afavoreix 
el llibre és el fet de ser nar
rat en segona persona la qual 
cosa fa que el lector es sen
t i més endinsat en la his
toria. 
Les iHustracions són for¡;:a 
suggeridores i ajuden a inte
rioritzar més la narració. (De 
8 anys en endavant.) 

César Vázquez 

VERG~S. Oriol, Desperta Fer
ro! .. . Els almogavers, Pub. de 
I'Abadia de Montserrat, Bar
celona 1984 (Col. Les arrels). 

Amb un estil molt agil i una 
llengua planera, O Vergés 
ens fa reviure la gesta deis 
almogavers des de Sicília al 
ducat d'Atenes; té la paraula 
el cronista Ramon Muntaner 
amb el seu famós ·Oue us 
diré ... •. Per donar més al
licient a la cronica, O. Vergés 
segueix amb la saga deis ca
val lers de Castellbroc i la 
familia de moliners: el pe
tlt Marc seria un fi ll secret 
de Roger de Flor. En un apén· 
dix se'ns explica el marc his
torie i geografic de l'acció. 
També s'hi citen unes quan
tes ratlles de la Cronica amb 
la significació deis mots més 
propis de I'Edat Mltjana. 
Aquesta novella histórica pot 
ser seguida amb interés pels 
nois a partir de 12 anys. 
Notem un error en el quadre 
genealbgic deis reis del casal 
d'Aragó:. fou Violant d'Hon
gria, segona muller de Jau
me 1, la mare de Pere 11 i de 
Jaume 11 de Mallorca. i no 
Elionor de Castella. 

F. Samuei-Lajeunesse 
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Elmillor 
reportatge 
Maree Company 

lo10 • EINYS 

COMPANY, Mercé, El millar 
· reportatge, Laia. Barcelona 

1984. (Col. El Nus) . 

actualitat 
La Júlia és una estudiant de 
periodisme. El seu afany per 
trabar temes per fer articles 
l'empeny a anar-se ficant alla 
on remenen les clreres. 
1 vet aquí que d'alla on menys 
s'esperava que saltés la liebre 
apareix l 'article. El noi que 
1 i fa les fotos. en Francesc. 
la truca. Li diu que el gat 
d'uns amics seus sap escriure 
i respondre a les preguntes 
que se li fan. Després de veu
re el gat i quedar astorada. la 
Júlia decideix fer l'article. Ai
xo provocara greus conse
qü€mcies per al gat. 
El !l ibre, molt ben estructural. 
combina t res mons : el món 
del periodisme amb l'afany 
de tafanejar per explicar als 
altres el que passa: el fa
mi liar. en aquest cas en un 

ambient for<;a afectuós; !'ani
mal. materialitzat en el pen
sament del gat. Tots tres es 
barregen mantenint l'equilibri 
que refor<;a la tesi general 
del ll ibre: tots necessitem de 
l'afectivita t . de l 'estimació. 
per a viure. 
Ens trobem així davant un 
!libre viu i actual quant al 
llenguatge. els personatges i 
els termes. 1 no oblidem que 
l 'element fantastic és el que 
dóna aquest toe juvenil a la 
narració. (A partir de 13 
anys.) 

César Vázquez 

Els grans autors de la literatura 
catalana, de Ramon Llull a Salvador 
Espriu, a J'abast deis nostres inlants. 
Amb una introducció biografica, una 
presentació de !'obra i un glossari 
de mots dilícils. 

Primers uolums: 
Caries Riba Jacint Verdaguer 
Guillot, bandoler Poesles 
Oibuixos de Dibuixos de Fina Rilá 
Montserrat Ginesta 24 pógs o tot color 
:u póg~. o t(Jl r;ó/(JT Selecdó deis poemes 
Un dellciós conte en el roés representatius de 
quals els animals pensen, l'es<:riptor més popular 
viuen i es corllporten de CataJunya 
com persones. 

Publ!CIIclou de 1' Abadla de Montserrat 
c.txa de~· (Obra Social) 



1.300 pagines, 
70.000 entrades, 

3.000 il·lustracions i 
700 mapes,quadres i dibuixos. 

L' última novetat de: 
els diccionaris 
de 1 'enciclopedia 
angles. frances. a lemany. japones i enciclopedic. 
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