
 

 

 
La música dels àlbums 

Sessió del dissabte 29 d’abril 2017 

 

 
Objectius  

- Donar a conèixer deu clàssics de l’àlbum il·lustrat 

- Unir literatura i música com a dos llenguatges que expressen i narren 

històries. 

- Fer l’exercici d’escoltar, ja sigui la narració de la veu que explica contes 

com la música dels auriculars. 

- Transmetre la importància de l’escolta atenta per poder trobar 

similituds entre dos llenguatges. 

 

Bibliografia 

Els deu àlbums que s’explicaran: 

1. Lionni, Leo. Frederick. Kalandraka, cop. 2010 

2. Lee, Suzy. La ola. Fiore, 2008 

3. Werner Holzwarth, Wolf . La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el 

cap. Trad.  Maria Viu. Kalandraka, 2005 

4. Rosen, Michael. Anem a caçar un ós. Il·lustr. Helen Oxenbury. Ekaré, 2016 

5. Janosch. Historia de Valek, el caballo. Trad. Moka Seco Reeg. El Jinete Azul, 

2011 

6. Ungerer, Tomi. Els tres bandits. Kalandraka, 2012 

7. Solé Vendrell, Carme. La lluna d'en Joan. Associació de Mestres Rosa Sensat, 

2009 

8. Sendak, Maurice. A la cuina, de nit. Trad. Miquel Desclot. Kalandraka, 2014 

9.  Innocenti, Roberto. La casa. Text de Patrick Lewis. Símbol, 2009 

10. Pacovská, Kveta. Teatre de mitjanit. Trad. Marta Bes Oliva. Montena, 1993 

 

 

Llistat de les peces musicals a escollir endreçades segons l’ordre de votació 

guanyador: 

 

Història de Valek, el caballo 
1. Boris Kovac&ladaaba orchestra. Beguine At the End... 

2. Les yeux noirs. Droujba (Tzigane-russe) 

3. Bratch- Nane Tsora  

 

La talpeta  

1. Elegant - Arschloch  

2. Paolo Conte - Via com me  

3. Henry Mancini - Experiment in terror 

 

Teatre de mitjanit 
1. Yann Tiersen – La veillée 

2. Circ- Unssettled moment 

3. Cirque du Soleil- Zydeko 



 

 

 

La lluna d'en Joan 
1. Luar na Lubre- O son do ar 

2. Explosions in the sky- The moon is down 

3. Toti Soler – Vespre 

 

La ola  
1. Sigur Rós – Hoppípolla 

2. Nils Frahm- Said and done 

3. Pascal Comelade – Sense el ressò del dring 

 

La casa 
1. Ludovico Einaudi – Experience 

2. Orbital – The box 

3. Nino Rota – Tarantella  

 

Frederick 

1. Mike Oldfield - In dulci Jubilo 

2. John Williams – Smee’s plan 

3. Vivaldi – Primavera 

 

Els tres bandits  
1. Béla Bartok – Allegro Barbaro 

2. John Carpenter – Distant Dream 

3. Prokoviev – Dance of the Knights 

 

Anem a caçar un ós 
1. Martyn Bennett – Sputnik in Glenshiel 

2. Paul Mounsey – Taking leave Beir Soraidh Bhuam 

3. The waterboys – Dunford’s Fancy 

 

A la cuina de nit 
1. Beau Hunks – Ice man 

2. Enoch light orchestra – Charleston 

3. Penguin cafe orchestra – Penguin cafe single 

 

 

Descripció 

Comencem el laboratori a la sala infantil tot i que no seiem perquè la proposta és 

molt llarga i anem ràpidament a la sala de tallers.  

En aquest primer punt de trobada, només aprofitem per posar una etiqueta amb el 

nom (petits i grans) i els expliquem que els propers tallers tenen la música com a 

eix.  

L’etiqueta té el dibuix d’una cinta de casset antiga. 

 

La petita introducció que fem: 

Els grans autors de llibres infantils expliquen que tot bon àlbum té la seva música. 

 



 

 

 

Als laboratoris llegim lletres i imatges, però aquesta vegada també volem llegir 

sons. 

Triarem 10 dels millors àlbums dels darrers temps i jugarem amb la música fins a 

trobar la seva banda sonora ideal. 

 

Per a fer-ho, hem buscat la complicitat dels nostres veïns més musicals de la 

Fàbrica de les Arts,  els tècnics de RUMB (Associació Musical i Cultural) que 

gestionen el Cub. 

 

Presentem el David i la Noemí, el tècnic de so i la narradora, que ens ajudaran a 

l’activitat. Aquesta vegada necessitem l’ajuda de dos especialistes per fer el 

laboratori.  

 

 

1a PART 
 

A la sala d’actes haurem dividit l’espai en tres zones diferenciades. En els dos 

racons del darrera, haurem posat dos racons per escoltar contes prou separats per 

no molestar-se entre ells. Cadires còmodes, catifes, coixins...  

A cada espai hi haurà els deu exemplars de contes que cal explicar. 

 

A la part del davant i central, col·locarem deu cadires amb els seus auriculars i tot 

l’equip de so necessari per poder fer les escoltes. 

En una taula també hi haurà deu capses de cds amb les caràtules corresponents als 

àlbums il·lustrats.  

 

Comentari de valoració: 

En aquest laboratori el què més costa és dissenyar l’estructura per fer que hi hagi 

temps d’escoltar els contes i escoltar les músiques sense haver de fer cues i haver 

d’esperar-se massa temps. 

Per no fer-se un embolic era essencial escoltar el conte i tot seguit escoltar les tres 

músiques a escollir. I així fins a deu vegades.  

Una possibilitat més pràctica era fer el taller tots alhora, és a dir, explicar el conte 

al gran grup i després posar les músiques en alt, que sonés a tota la sala.  

Era una possibilitat més fàcil d’organitzar però aconsellats pel tècnic de so vam 

entendre la diferència que suposa per un nano el fet d’escoltar només la música en 

un auricular. La concentració, l’emoció, la qualitat d’escolta i la capacitat d’atenció 

és molt diferent que no pas escoltar la música ambient a tota la sala.  

 

L’organització interna del taller depenia, és clar, del nombre d’inscrits i de la 

quantitat d’auriculars que tinguéssim.  

En el nostre cas només disposàvem de deu auriculars i teníem gairebé quaranta 

inscrits entre pares i fills.  Per aquest motiu vam optar per dividir el grup en dues 

parts i demanar ajuda a una narradora, la Noemí.  

Per això vam establir dos grups, dos racons de narració de contes i gràcies a la 

coordinació de les dues narradores (la voluntària i la bibliotecària) vam anar 

explicant els mateixos contes però intentant no coincidir entre els dos grups.  



 

 

 

 

 

2a PART 

A cada racó comencem amb un conte diferent, el més curt i el més llarg, i això ens 

permet anar-nos intercalant per no haver d’esperar el nostre torn amb la música.  

 

3a PART 

Cada vegada que un grup acaba un conte s’aixeca i s’apropa a la zona de música. 

Allà seuen deu persones i les altres deu esperen. Els talls de música són de 30 

segons, per tant, escoltar les tres peces, escollir i canviar no s’allarga pas massa. 

 

Cada grup agafa el cd corresponent al seu conte i amb l’ajuda del tècnic el posen a 

l’aparell reproductor.  

A cada assistent, cada vegada, se li reparteix un cartró amb la imatge del llibre i 

haurà de marcar un 1, un 2 o un 3, segons la peça musical que creu que encaixa 

més amb el conte acabat d’explicar.  

 

4a PART 
Hi ha deu contes de manera que es pot fer una mica llarg o fins i tot pot no donar 

temps de fer-los tots. Però bé, alguns dels contes tampoc són molt narratius, és a 

dir, que es poden explicar força ràpid, només es tracta que vegin el to, l’aire, 

l’estètica, etc.  

També tenint en compte que la part d’escolta agrada molt, no hi ha nanos que es 

despengin.  

 

5a PART 
Un cop s’han explicat els deu contes i s’han triat totes les cançons o en tot cas, ha 

arribat l’hora d’acabar el taller, ens disposem a veure quines peces musicals han 

estat escollides per la majoria. 

Mentre els grups escoltaven els contes, el tècnic de so ha anat comptant els vots de 

cada un dels grups i arribat aquest moment ja té la llista de les cançons 

seleccionades. 

L’escolta final sí que es fa en alt, sense els auriculars, i tots junts anem escoltant 

una per una la cançó que esdevindrà la banda sonora de cada un dels àlbums.   

 


