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 Objectius generals 

� Elaborar documents escrits amb unes normes establertes 

� Treballar la lectura des de totes les àrees, de forma interdisciplinària 

� Utilitzar les TIC des de les diferents àrees (Viquipèdia, Prestatgeria digital... ) 

� Fomentar el treball cooperatiu 

� Disposar d’una eina més per l’avaluació del treball cooperatiu 

 Presentació del treball 

Per la presentació de treball s’haurà de seguir els següents criteris: 

� La portada reflectirà els següents dades: 

� Títol del treball 

� Nom de la matèria 

� Nom de d’institut 

� Nom dels alumnes del grup, ordenats alfabèticament 

� Curs  

� Format : 

� Fulls DN4 

� El format  de la lletra serà: Ariel, normal, 11 

� Paràgraf justificat, amb marge a dreta i esquerra, i interlineat d’1,5 

� Els títols i subtítols hauran d’anar ben destacats 

� S’haurà de fer un índex  amb totes les activitats desenvolupades 

� Es numeraran les pàgines  

� El dossier es presentarà dins d’un portafoli, que s’adjuntarà a la carpeta del GB de 

classe. 

Àndreu Sotorra 

Andreu Sotorra va néixer a Reus (Baix Camp) el 1950. Actualment resideix i treballa a 

Barcelona. Ha publicat vint-i-cinc llibres en llengua catalana —la majoria de novel·la 

breu i contes—, alguns en constant reedició, tots escrits al Refugi La Vinyeta, de 

Duesaigües (Baix Camp). Ha obtingut una vintena de premis literaris de narrativa 
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curta, contes i novel·la i el premi Trajectòria pel conjunt de l'obra com a crític literari. 

Ha estat traduït a l'italià, el castellà, el gallec i l'euskera. És pioner en la publicació en 

català de novel·les en suport digital. És periodista cultural de premsa escrita i ràdio, 

especialitzat en l'àrea de teatre, i crític literari. A més, participa com a autor en 

col·loquis amb grups de lectors d'escoles de primària, instituts de secundària i 

biblioteques públiques en la xarxa de programes de foment de la lectura. 

http://www.andreusotorra.com/biografia.html 

Els silencis de la Boca de la Mina 

Extret de  http://www.andreusotorra.com/guies/asotorraGUIE22.h tml  

Temes principals 

El món obrer. Les lluites socials. L'explotació laboral infantil. La pobresa. La fam. La 

supervivència. L'amor. La maduresa. L'amistat. La guerra. La pau. La repressió. 

Vencedors i vençuts. Memòria històrica. 

Temes secundaris 

Ciutat. Residències avis. Avis i néts. Família. Salut. Malaltia. Mort. Sexe. Alcohol. 

Sentiments. Canvis socials. Drets humans. Atur. Solitud. Por. Ràbia. Amor. 

Enamorament. Identitat pròpia. Injustícia. Amenaces. Cinema. 

Proposta d’activitats   

 

(Extretes de http://www.andreusotorra.com/guies/asotorraGUIE22.h tml ) 

 

1. Localització ambiental.  Dibuixar un mapa alçat d'una ciutat mitjana des de la 

muntanya mirant al mar. Es pot prendre com a model una fotografia aèria o, en tot cas, 

reproduir-lo sobre el terreny si s'és en una urbs de les característiques com la que es 

defineixen a la novel·la. 

2. Memòria històrica.  Buscar informació sobre el procés de la memòria històrica en 

relació al barri, ciutat o poble més pròxim als lectors. ¿Hi ha cap organisme o 

associació que hagi iniciat una investigació? ¿En quina situació es troba? ¿Quins 

casos han sortit a la llum? 

3. Pistolerisme.  Buscar informació sobre aquest moviment que va perdurar fins a 

principis del segle XX. ¿Quin era el fons del conflicte? ¿Per què estaven enfrontats 
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patrons i obrers? ¿Quin paper hi juga el règim dictatorial del moment? ¿Hi ha cap 

situació actual que s'hi pugui comparar en algun lloc del món? 

4. Premsa escrita.  ¿Què era un repartidor o venedor de diaris de l'època? ¿Hi ha 

algun mitjà o gremi que l'hagi substituït actualment? Fer un esquema de l'evolució que 

ha fet la distribució de la informació des del boom del paper imprès al boom digital 

passant pels mitjans audiovisuals. 

5. Oficis.  Buscar oficis als quals temps enrere només s'accedia treballant d'aprenent 

(barber, cambrer, cuiner, fuster...) ¿Què era un aprenent o aprenenta aleshores? ¿Què 

ha canviat ara? Buscar informació sobre escoles o gremis que preparin els joves per a 

aquest i altres tipus d'oficis. 

6. Espectacles.  ¿Hi ha cap similitud entre la taverna del segle passat i els cafès 

actuals? ¿Què ha substituït els cafès - concerts o cabarets del segle passat? Buscar 

informació sobre vedets que han estat populars en temps del Paral·lel barceloní i 

locals històrics de l'època. 

7. Periodisme.  Per grups, preparar un reportatge sobre algun aspecte que tracti 

l'època històrica en què s'ambienta la novel·la i situar-lo en el lloc que sigui més pròxim 

als lectors. Demanar entrevistes, a través d'alguna onegé, associació o familiars, amb 

testimonis que coneguin el període històric de la novel·la i fer comparacions entre el 

que s'ha llegit i el que expliquin els entrevistats en el reportatge. Es pot llegir aquesta 

entrevista de ficció que un personatge de la novel·la, la jove advocada Laura Dafos, fa 

a l'autor.  

8. Visites documentals.  Si a la població on viuen els lectors, hi ha algun vestigi de la 

guerra civil, com un refugi antiaeri, per exemple, concertar una visita sobre el terreny i 

comparar el que s'ha dit a la novel·la amb la documentació de cada visita. 

9. Control de les qualitats racials i esterilitzaci ó. A partir de les Notes de l'Autor 

incloses en l'epíleg del llibre, buscar més informació sobre què va representar el règim 

nazi i les pràctiques mèdiques que es van fer amb presos i preses en alguns països 

europeus. ¿Quins objectius perseguien els nazis? ¿Com van influir aquelles pràctiques 

en les de la repressió duta a terme per la dictadura franquista? 

10. Material gràfic.  Recerca de material gràfic de l'època. A través dels arxius 

familiars, dels arxius municipals o d'arxius fotogràfics i publicacions sobre l'època en la 

qual s'ambienta la novel.la 'Els silencis de la Boca de la Mina'. 

11. Localització geogràfica.  Orlanda és un nom inventat per l'autor. Per les 

referències que dóna, buscar on es pot situar. Comparar si alguns dels topònims que 
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s'hi esmenten, encara són presents en la població actual. Si es fa una visita a d’indret, 

un cop localitzat, fer una ruta dels diferents punts que s'hi esmenten. 

12. Drets dels infants.  Buscar informació sobre la Declaració Universal dels Drets 

dels Infants. Analitzar a través de les diverses situacions del protagonista de la 

novel·la, quins d'aquests drets li eren arrabassats o vulnerats. 

Educació per la ciutadania 

� Treballa la llei de la Memòria Històrica 

� En col·laboració amb la coordinadora LIC, elaboració d’un power sobre la llei de la 

Memòria històrica. 

� Visita al Centre d’avis pel Nadal 

� Visita a Radio i TV de Cambrils a final de curs 

� Recorregut de la Ruta de la Memòria històrica, a les Terres de l’Ebre 

� Conferència de l’Andreu Sotorra, el dia 11 de març 

� Preparació d’un itinerari per Els silencis de la Boca de la Mina, en col·laboració 

amb l’AMPA 

Ciències socials 

� Treballar el context de la Guerra Civil 

http://www.bellera.cat/socials/campus/ 

http://www.coordinadoramh.org/inici/index.html 

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ 

� Treball al voltant de la suïssa Elisabeth Eidenbenz 

La nostra llista de Schindler. 597 nadons salvats de la mort a la maternitat d’Elna: per 

Assumpta Montellà, amb l’assessorament de Josep Maria Solé Sabaté, Sapiens, n. 33, 

pàgines 22-29, Barcelona, 2005. 

Entre 1939 i 1944, la suïssa Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida de 597 nens, fills 

de dones embarassades que malvivien en condicions penoses en els camps de 

refugiats republicans de Sant Cebrià de Rosselló, Argelers i Reibesaltes. Aquest és 

un dels capítols més dramàtics, tendres i desconeguts de la nostra postguerra. 

 

 



Pla de Lectura. Els silencis de la Boca de la MIna 

INS La Mar de la Frau. 3ESO. Curs 2011-2012 8 

 

Ciències naturals 

Treballar la reproducció i l’esterilització 

Llengua catalana 

Entrevista als avis 

Elaboració de biografies dels avis 

Utilització de la prestatgeria digital 
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Procediment - Entrevista 

1. Determina la informació que sol·licitaràs a l’en trevistat 

Escriu una fitxa amb les dades personals del person atge 

Nacionalitat  

Professió  

Estat civil  

Estudis  

Diferents llocs de residència  

Si té fills  

Records de la seva infantesa  

Pensa quins fets del passat del personatge poden te nir relació amb el motiu de 

l’entrevista 

On vivia en el temps de la guerra  

On vivia a la postguerra  

Personatges famosos de la infantesa  

Records de la fam  

Ús de la llengua  

L’escola  

Religió (misses, processons, 

celebracions 

religioses,confessions...) 
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2. Escriu deu preguntes per plantejar-les a l’entre vistat/ada 

• Redacta les preguntes de tal manera que no es puguin respondre amb un si o un no (“Li 

agrada viatjar? NO, “Per què li agrada viatjar?” SI) 

• Respecta el tractament de vosté per l’entrevistat/ada i el to formal, amable i afectuós : 

“Per què li agrada viatjar senyora  Mercé?” 

3. Realitza l’entrevista 

Presenta’t de manera correcta 

Formula les preguntes amb claretat 

Anota les reaccions i les respostes 

Agraeix el seu temps i acomiada’t de forma correcta 

4. Redacta l’entrevista 

Redacta una entradeta de presentació on recullis breument les principals dades biogràfiques 

del personatge i el motiu de l’entrevista: Mercè, senyora de 60 anys, coneguda per la seva 

simpatia, ha decidit... 

Redacta l’entrevista alternant les preguntes i respostes 

Selecciona una frase de l’entrevistat que sigui breu i resumeixi bé el contingut de l’entrevista 

i utilitza-la com a titular 

 

Procediment- Retrat 

1. Treballa  el personatge que retrataràs 

Pensa les coses que fan que aquest personatge et resulti interessant o amb els trets que pot 

tenir que et motivin a fer el seu retrat. Explica-ho: “Aquest personatge és interessant 

perquè...” 

2. Determina els seus trets principals 

Selecciona els trets físics més rellevants: 

alçada, corpulència, color dels ulls, 
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cabells... 

Enumera els trets més coneguts de la 

seva personalitat: lluitadora, simpàtica, 

molt de geni... 

 

3. Tria l’ordre de la teva descripció 

Realitza un esquema de l’ordre que seguiràs per descriure el personatge: 

Presentació: nom, professió, nacionalitat, 

edat, altres trets rellevants... “Serena 

Williams:tenista d’Estats Units, nascuda 

el 26 de setembre...” 

 

Aspecte físic: trets més rellevants. 

“Figura atlètica (178 cm, complexió forta, 

cabell llarg, braços i cames llargues...) 

 

Personalitat: trets més significatius. 

“Desig de superació, tossuda...) 

 

Aficions, interessos...:”L’esport, la vida 

sana...” 

 

4. Defineix el teu punt de vista 

Resumeix en positiu i des del respecte 

quins sentiments et provoca el 

personatge: admiració, simpatia... 

 

Pensa que el punt de vista que 

adoptaràs ha de ser optimista, 

respectuós i EMPÀTIC. 

 

5. Redacta el retrat 

Utilitza adjectius qualificatius: valenta, indecisa, reflexiva... 

Utilitza comparacions i metàfores: lluita com una lleona, és forta com un roure... 



Pla de Lectura. Els silencis de la Boca de la MIna 

INS La Mar de la Frau. 3ESO. Curs 2011-2012 12 

6. Revisa la teva descripció i passa-la a net 

Comprova si el teu escrit respon al teu propòsit 

Repassa la redacció, l’ortografia i la puntuació 

Torna a escriure la redacció tenint cura de la presentació. Pots posar-hi il·lustracions i 

fotografies. 
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Llengua castellana 

En la página siguiente encontrarás la información que te permita llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/letrasbatallas/index.htm 

Nombres 

Antonio Machado 

Lee atentamente la biografía de Antonio Machado y decide cuál de las cuatro 

posibilidades és la única correcta: 

1. Antonio Machado nació en 1875 en: 

� Málaga 

� Madrid 

� Sevilla 

� Badajoz 

2. Machado entró en una prestigiosa intitución educativa: 

� Institución Libre de Enseñanza 

� Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

� Escuela de Arte Dramático 

� Instituto Pasteur 

3. En 1907 se trasladó a una ciudad que fue muy importante para su obra y su vida. 

Nos referimos a: 

� Santander 

� Soria 

� Zaragoza 

� Barcelona 

4. Aparte de escritor, la profesión de Machado era: 

� Médico 

� Catedrático de Instituto 

� Director de periódico 
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� Militar 

5. Machado murió y fue enterrado en: 

� Colliure 

� Sevilla 

� Figueres 

� Baeza 

Federico García Lorca 

Después de releer la biografía de Lorca, decide cuál de las cuatro obras responde a la 

descripción: 

6. Todos los poemas tienen algo en común, tratan de la cultura gitana. El autor hace 

muchas descripciones a modo de gitanos. 

� Yerma 

� La Barraca 

� Romancero gitano 

� Poeta en Nueva York 

7. Tras la muerte de su segundo marido, la protagonista impone un luto riguroso a 

sus cinco hijas. 

� Romancero gitano 

� La casa de Bernarda Alba 

� Bodas de sangre 

� El sombrero de tres picos 

8. Aquí el poeta nos ofrece una visión conmovida y sensible ante la maquinaria 

implacable de la ciudad. 

� Campos de Castilla 

� Poeta en Nueva Cork 

� Yerma  

� Bodas de sangre 
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9. Es una producción poética y teatral que se centra alrededor de un sentimiento 

trágico (la vida y la muerte). Todo ello englobado en un paisaje andaluz trágico y 

universal. Campos de Castilla 

� Poeta en Nueva Cork 

� Yerma  

� Bodas de sangre 

� Mariana Pineda 

10. Cuenta la historia de la heroína de la causa liberal española en el siglo XIX. 

� Romancero gitano 

� Mariana Pineda 

� Yerma 

� Poeta en Nueva Cork 

Rafael Alberti 

11. Rafael Alberti tenía treinta y tres años cuando se produjo el ……………………… de 

la guerra civil. El poeta ……………….. estaba comprometido políticamente. Era 

miembro del Partido ……………………. y era un artista ya reconocido. Se involucró 

muy intensamente en el conflicto, en un principio desde una vertiente cultural y 

propagandística y a partir de 1938 como ……………….. de aviación. Con la derrota 

llegó un …………………… que se alargaría hasta ……………….. y que marcaría 

su vida para siempre. 

Miguel Hernández 

12. Miguel Hernández nació en …………… en 1910. Su familia era ……………. y pudo 

ir poco tiempo a la escuela. A los quince años trabajó como …………… Mientras 

pastoreaba sus cabras siguió ………………… Hacia 1925 empezó a escribir 

……………. Viajó a Madrid y conoció a grandes ……………. : Aleixandre, Neruda. 

Al estallar la guerra se alistó …………… Sus hijos nacieron durante la ……………. 

Fue detenido, encarcelado y murió a los ……………. años. 

Camilo José Cela 

13. Cela nació en el Puerto de Santa María (Cádiz) y siempre presumió de andaluz. 

� Verdadero 

� Falso 
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14. Cuando era joven, tuvo graves problemas de salud. 

� Verdadero 

� Falso 

15. Empezó estudios de Medicina, que más adelante abandonaría. 

� Verdadero 

� Falso 

16. Cela luchó en el bando de los nacionales durante la guerra civil. 

� Verdadero 

� Falso 

17. La familia de Pascual Duarte fue muy celebrada por el estamento eclesiástico. 

� Verdadero 

� Falso 

18. Una de sus novelas, La colmena (1951), fue prohibida en España. 

� Verdadero 

� Falso 

19. Al final de su vida, consiguió el Premio Nobel de Literatura.  

� Verdadero 

� Falso 

20. Cela murió casi en el olvido y no se le reconoció la calidad de su obra. 

� Verdadero 

� Falso 

Voces 

El crimen fue en Granada 

21. Elige entre los dos poemas de Antonio Machado (Poema LXXIV. El crimen fue en 

Granada) y cópialo. Busca una imagen representativa y adjúntala. 

Réquiem por un campesino español 

22. Completa el siguiente texto con adjetivos extraídos del texto. Escribe su definición: 

� dudoso, incierto, irresoluto, confuso 
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� perturbado, inquieto, enternecido 

� que puede faltar o fallar 

� muy grande y excesivo en su línea 

� triste, melancólico y apesadumbrado 

� que no puede morir 

Cinco horas con Mario 

Tras leer el texto elige la única opción correcta: 

23. ¿Cuáles son los dos males de la juventud según la voz narradora? 

� El baile y el cine 

� El tabaco y el alcohol 

� La música y la lectura 

� Internet y las discotecas 

24. ¿Qué canción de la guerra recuerda? 

� Sucedió en Granada 

� Ay, Carmela 

� El tango de la guerra 

� El novio de la muerte 

25. ¿Qué significa que les “clavaban el Detente” a los chicos del pueblo? 

� Les ofrecían cigarrillos 

� No dejaban que se aprovecharan de ellas 

� Iban al cine con ellos 

� Les hacían desfilar y detenerse 

26. ¿Cómo eran las cartas que le escribía Pablo Haza? 

� Muy romátnicas y apasionadas 

� Llenas de faltas de ortografía 

� En verso y con metáforas 

� Frías y distantes, ya que no la quería 

27. ¿Qué le puso en la mano Pablo Haza? 
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� Su pistola de repetición 

� La gorra de legionario 

� Una medalla que había ganado en la guerra 

� Una muela de oro 

28. ¿Cómo era, según ella, la vida en el refugio durante los bombardeos? 

� Muy angustiosa 

� Muy divertida 

� Peligrosa, por las piedras que caían 

� Muy triste, porque había gente que moría 

29. ¿Cómo se llama la viuda del ferroviario? 

� Casilda 

� Julia 

� Esperanza 

� Remedios  

30. ¿De qué tendencia política era? 

� De derechas 

� Fascista 

� Anarquista 

� Socialista 

Valores 

Frases para la paz 

31. Una vez leídas las frases, reflexiona y escoge la que más te guste o la que 

exprese mejor tu opinión. Escribe una redacción de unas 12 líneas inspirada en 

este pensamiento. 

Llengua anglesa 

Traducció del català a l’anglès 

Heu de traduir el següent fragment del català a l’anglès 

Fent de repartidor de diaris, va aprendre a llegir. I va aprendre també a  comptar. 
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Quan, més endavant, va poder anar de tant en tant a escola, ningú no entenia com 

era que n’havia après tot sol. A llegir, en va aprendre perquè els dilluns hi havia el 

costum de cantar pels carrers del centre i a la plaça Major les notícies més 

importants, tan aviat com arribava la premsa de la tarda. A comptar, en va aprendre 

perquè havia de saber tornar el canvi als qui pagaven el diari amb peces grosses i 

havia de vigilar cada mes quan el patró li donava els rebuts de subscripció per 

cobrar.” 

Traducció del Jordi Barea  

When he was working as a paper boy, he learnt how to read. He also learnt how 

to count. When he started to go to school, from time to time, no one could understand 

how he learnt to read himself. He learnt to read  because every monday as soon as 

the evening papers were out,  the most important news was usually sang  out loud in 

town throughout the streets and main squares. He learnt to count because he had to 

know how to give the change back to those who paid for the papers with too 

much change and because every month he was given the subscription receipts by his 

boss to be charged. 

Música 

  Pau Casals  

 

“La meva contribució a la pau pot ésser minsa, però  hauré donat to el que puc 

per aconseguir un ideal que considero sagrat” 

“ La música, aquest meravellós llenguatge universal  hauria de ser font de 

comunicació entre tots els homes “  

Breu biografia: 

Pau Casals ha estat un dels millors violoncel·listes del segle XX i 

reconegut internacionalment com un dels millors intèrprets i 

directors d’orquestra del seu temps. 

Nascut al Vendrell el 29 de desembre de 1876, va mostrar ja des de 

la infantesa una gran sensibilitat per la música. El seu pare, també 

músic, li va transmetre els primers coneixements musicals, que Pau 

Casals va ampliar amb estudis a Barcelona i Madrid. Amb només 
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vint-i-tres anys va iniciar la trajectòria professional i va actuar com a intèrpret en els 

millors auditoris del món.  

El desenllaç de la Guerra Civil Espanyola el va obligar a marxar a l’exili i a residir, 

primer, a Prada de Conflent (França) i, després, a San Juan de Puerto Rico.  

1936 El 18 de juliol, durant un assaig amb l’Orquestra Pau Casals al Palau de la 

Música Catalana comença l’alçament militar.  

1939 A finals de gener, després de l’ocupació de Barcelona per les tropes del general 

Franco, Pau Casals marxa cap a l’exili.  

A més de la seva extraordinària carrera com a músic, Pau Casals va mantenir sempre 

una dedicació incansable a la defensa de la pau i de la llibertat. Els nombrosos 

concerts benèfics, la implicació en accions humanitàries i les diverses intervencions a 

les Nacions Unides el van caracteritzar com un home de pau. 

 

1971 Compon L’himne de les Nacions Unides. El 24 d’octubre 

participa en el concert del Dia de les Nacions Unides, a la seu de 

l’Assemblea General, a Nova York. En aquesta ocasió, Pau Casals 

estrena L’himne de les Nacions Unides, i el Secretari General, U-

Thant, li lliura la Medalla de la Pau.  

Pau Casals va morir l’any 1973, a l’edat de noranta-sis anys, a San 

Juan de Puerto Rico. Actualment, les seves despulles descansen en el cementiri del 

Vendrell. 
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Discurs a les Nacions Unides 

PARAULES DE PAU CASALS A LA ONU  

24 d'octubre de 1971  

Aquest és l’honor més gran de la meva vida. La pau ha estat sempre la meva més 

gran preocupació. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. Quan jo era un 

noi, la meva mare —una dona excepcional, genial—, ja em parlava de la pau, perquè 

en aquells temps també hi havia moltes guerres.  

A més, jo sóc català. Catalunya avui és una província d’Espanya, però què ha estat 

Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. 

Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir 

les primeres Nacions Unides. En el segle XI totes les autoritats de Catalunya es van 

reunir en una ciutat de França —aleshores Catalunya— per parlar de la pau, en el 

segle XI. Pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les 

guerres. És per això que estic tan i tan feliç de ser aquí amb tots vostès. Perquè les 

Nacions Unides, que treballen únicament per d’ideal de la pau, estan en el meu cor, 

perquè tot allò referent a la pau m’hi va directament.  

Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però sento que ha arribat el moment 

de tornar a tocar. Tocaré una melodia del folklore català: El cant dels ocells. Els ocells, 

quan són al cel, van cantant: "pau, pau, pau” i és una melodia que Bach, Beethoven i 

tots els grans haurien admirat i estimat. I, a més, neix de l’ànima del meu poble, 

Catalunya. 

Discurs on-line: 

http://youtube.com/watch?v=PhN4gOm4M5w  

 

Activitats  

 

1.1.1.1. Qui va ser Pau Casals? 

 

 

2.2.2.2. Quines dos camins artístics va cultivar? 
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3.3.3.3. Escoltarem a Pau Casals com a intèrpret d’unes pece s emblemàtiques de 

la tècnica del seu instrument. 

Audició: La suite núm 1 de J.S.Bach  interpretada p er Pau casals 

http://youtube.com/watch?v=VhcjeZ3o5us 

 

- Per quin instrument està composada aquesta peça? 

 

- Quants instruments hi escoltes? Com s’anomena aquest tipus de peça? 

 

 

- De quina època és : Classicisme, Romanticisme, Barroc. 

4.4.4.4. Perquè creus que va marxar a l’exili al 1939? 

 

5.5.5.5. Defineix el seu ideal: 

 

 

6.6.6.6. Resumeix el discurs en quatre punts claus: 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7.7.7.7. Audició: “Himne de les nacions unides “ Pau casal.  
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- Quin dia es va estrenar aquest himne? 

 

- Per a quina formació instrumental està composat? 

 

- Qui el va dirigir? 

 

- Digues quin caràcter té? 

 

8.8.8.8. Escoltarem a Pau Casals amb la seva més recordada i  internacional 

composició dedicada a la pau. Audició: El cant dels  ocells. 

PAU CASALS.  http://youtube.com/watch?v=RxWT4wIgDNc 

- Hi pots escoltar dos instruments, quins són? 

- Què et transmet aquesta melodia? 

 

- De quina època és: Romàntica, Segle XX, Classica, Renaixement 

TETE MONTOLIU: 

- Quin gènere de música és? 

- Quins instruments sonen? 

- Classifica’ls segons :  melodia: 

       Ritme: 

COMPANYIA ELÈCTRIC DHARMA: 

- Quines diferències hi escoltes amb la cançó origina l de Pau 

Casals? 

- Quin gènere de música és? 

- Quines de les tres versions t’ha agradat més? Perqu è? 

 

 

Enllaços:  www.paucasals.org 
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cant dels ocells: http://es.youtube.com/watch?v=k50emadHTJ4&feature=related 

http://es.youtube.com/watch?v=fI4T-h1RAw8&feature=related 

http://es.youtube.com/watch?v=D7CYl-JA8Ek&feature=related 

 

9.9.9.9.    Interpretació de “El Cant dels ocells” 

  

El cant dels ocells 

 

Al veure despuntar 

el major lluminar 

en la nit més ditxosa, 

els ocellets cantant 

a festejar-lo van 

amb sa veu melindrosa.  

 

L'àliga imperial 

pels aires va voltant, 

cantant amb melodia, 

dient: "Jesús es nat 
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per treure'ns de pecat 

i dar-nos l'alegria."  

 

Respon-li lo pardal: 

"Esta nit és Nadal, 

és nit de gran contento."  

 

El verdum i el lluer 

diuen, cantant també: 

"Oh, que alegria sento!"  

 

Cantava el passerell: 

"Oh, que formós i que bell 

és l'Infant de Maria!"  

 

I lo alegre tord: 

"Vençuda n'és la mort, 

ja neix la Vida mia."  

 

Cantava el rossinyol: 

"Hermós és com un sol, 

brillant com una estrella." 

La cotxa i lo bitxac 

festegen el manyac 

i sa Mare donzella.  

 

La garsa, griva i gaig 

diuen: "Ja ve lo maig."  
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Respon la cadernera: 

"Tot arbre reverdeix 

tota planta floreix 

com si fos primavera." 


