
 

 

 
Discoteca! 

Sessió del dissabte 20 de maig 2017 
 
Acabarem el curs amb una sessió de laboratori ben festiva. Vine a la nostra discoteca, on 
farem un viatge en el temps per conèixer quina relació hi ha entre els principals estils musicals, 
els grans cantants que han fet història… i els grans clàssics de la literatura infantil i juvenil… 
T’apuntes a ballar al ritme de la literatura? 
 

Objectius  

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

- Reflexionar com al llarg dels anys ha canviat la manera d’escoltar música 
- Reflexionar sobre com allò que llegim de petits i joves pot marcar la 

nostra vida, a partir de la descoberta dels noms dels grups i referents 
literaris que trobem a la música. 
 

Bibliografia 

Els llibres i discs utilitzats en aquest laboratori ho fan, en una primera part,  a 
través de fotocòpies plastificades que formaran part d’una “línia del temps” 
(timeline). Els trobareu en els enllaços finals. 
 
En la part de discoteca, tindrem diferents exemplars dels llibres relacionats amb 
cada cançó. Hi ha moltes possibilitats, però les deu peces escollides en el nostre cas 
tenien relació amb aquests llibres: 
 
Ventafocs (Cenicienta de Fórmula V) 
Caputxeta (Caperucita feroz de l’Orquesta Mondragón) 
Vetusta Morla (personatge de La història interminable de Michael Ende)- cançó 
Sahrabbey road. 
Veruca Salt (personatge de Charlie i la fàbrica de xocolata) – cançó Awesome 
La France du Petit Nicolas (Les fatals picards) 
Mago de Oz – cançó Fiesta Pagana  
Alice in wonderland (Neil Sekada) 
Hansel i Gretel (Albert Pla i Joan Miquel Oliver) 
Max i els monstres (Karen O & the kids) cançó All is love. Banda sonora de la 
pel·lícula 
Pipi Calzaslargas (Grupo Ritmo) 
 
Descripció 

Comencem el laboratori a la sala infantil  
L’etiqueta per als noms té el dibuix d’un disc de vinil amb la imatge de la marca 
típica del gos escoltant un gramòfon “la voz de su amo”. 
La petita introducció que fem anirà per aquí: 
“Algú de vosaltres ha anat mai a la discoteca? Que s’hi fa? Els vostres avis anaven a 
la discoteca? I els pares? 
Avui us convidem a anar a la discoteca, perquè tenim ganes de ballar, de passar-
nos-ho bé i celebrar que acabem el curs dels laboratoris. 
 



 

 
 
 
Però abans d’anar a la discoteca volem fer un passeig per la història de la música, 
volem veure com ha canviat la manera d’escoltar música al llarg dels anys. 
Voleu venir amb nosaltres a fer un viatge?” 
Acabada aquesta conversa, traurem un disc de vinil de la seva tapa i el posarem pla 
sobre una taula. Agafarem també un petit aparell que sembla una furgoneta de 
joguina però que en realitat és un tocadiscs mòbil. Com per art de màgia, la 
furgoneta començarà a rodar per sobre el disc i podrem escoltar música! 
 
Per a fer aquest laboratori, hem buscat de nou 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. 
 
En David de Rumb ens espera a la sala d’actes on hi ha preparades tot de cadires, 
sofàs i coixins perquè seguin les famílies.  
 
1a PART 
Aquesta primera part del laboratori s’inicia amb una petita explicació, ràpida, molt 
visual i amena sobre els diferents sistemes d’escoltar música al llarg de la història.  
Al llarg de la paret de la sala hi ha una línia del temps amb alguns llibres i alguns 
cds repartits segons l’any de publicació.  
A sota de la línia del temps hi trobem diferents aparells de música que en David 
ens anirà presentant. Comencem el viatge amb una trompeta i un clarinet. La 
música, en el seu inici, era en directa o no era. Si volies ballar, havies de portar-te el 
músic. 
La segona parada era una gramòfon, que després de donar-li corda, vam poder 
escoltar. El disc era semblant als de vinil, però era de pedra! 
Posteriorment vam trobar un tocadiscs portàtil, que venia dins una maleta que 
incorporava també els altaveus. Una autèntica revolució per les festes de l’època. 
Després el reproductor de cassets amb les seves cintes corresponents... I d’aquí al 
walkman.  
L’aparell de cds i finalment els Ipads, mòbils, tauletes amb auriculars... 
Un resum ràpid de l’explicació que els fa en David, mentre va posant música i els 
deixa tocar i provar els aparells, sempre amb molt de compte perquè alguns són de 
veritable col·leccionista, peces de museu! 
 
 
2a PART 
La segona part és una proposta de joc al voltant de la línia del temps. Volem posar 
les famílies a prova. Conscients que és un joc més dirigit als pares que no pas als 
infants, decidim que els nens i nenes faran d’examinadors.  
Per tant  fem dos equips. Pares i mares tenen unes 40 fitxes a repartir entre tots. 
Són 20 caràtules de discs i 20 cobertes de llibres. L’objectiu és que les col·loquin 
ben posades a la línia del temps. (estan plastificades i tenen blu-tack). 
Mentre, als infants, els hem repartit uns fulls amb les solucions, l’any correcte on 
situar aquestes obres. També tenen uns gomets vermells i els han d’anar col·locant 
sobre les fitxes mal posades, així els adults poden anar rectificant els seus errors.  



 

 
Fer una línia del temps és molt divertit però alhora és difícil, en som molt 
conscients, per això, fem els ulls grossos quan veiem que la majoria d’adults fan 
trampa i demanen ajuda als fills. És un moment divertit i de conversa entre els 
adults, de recordar moments emotius lligats a la música, etc.  
 
3a PART 
Passat un temps prudencial tornem a seure i acabem de corregir el què no estigui 
bé. És el moment també de comentar una mica el recorregut dels llibres, per fer-los 
adonar de coses com l’any d’edició del Robinson Crusoe o dels contes tradicionals.  
L’edat de l’erugueta goluda o de l’Elmer, d’El petit príncep i de Momo. 
 
4a PART 
I després de tota aquesta estona de joc i conversa arriba el moment d’anar a la 
discoteca.  
Demanem que entre tots ens ajudin a moure les cadires i sofàs i les deixem als 
costats de la sala. 
En una banda col·loquem una taula amb begudes i alguns fruits secs per picar. 
En una altra racó,  deixem un cofre amb robes i mocadors grans per si algú vol 
vestir-se diferent, mudar-se o transformar-se per anar a la discoteca. No hem 
volgut posar disfresses concretes perquè la idea no és disfressar-se de res en 
concret, sinó que hi ha mocadors per poder-se fer ells mateixos alguns 
complements.  
 
5a PART 
Mentre els assistents es preparen, nosaltres apaguem els llums generals i obrim la 
il·luminació de colors de discoteca. A dalt de la tarima tenim una taula de treball i 
també un micro de peu apunt. 
Tenim deu cançons preparades, però abans de cada cançó, just en els primers 
compassos, presentem amb una mica d’intriga i interpel·lant el públic la peça que 
escoltaran.  
Coneixeu un personatge que... Aquest grup és francès i fa un homenatge a un autor 
que... Frases a mitges, endevinalles fins a descobrir el binomi fantàstic entre llibre i 
música.  
 

 


