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units per la llengua, 

units per la música…



Cantar,... posar música a les paraules i a allò que volen dir als altres. FM: fonoteca de materials
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Bum-bum, bum-bum,… bategava el cor de la mare. I com 
m’agradava escoltar-lo en despertar-me en mig d’aquell matalàs d’aigua tèbia on 
tan segur i feliç em sentia… bum-bum, bum-bum,…

La meua xiqueta és l’ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del 
taronger...a cau d’orella, suaument, cansinament, acaronada al pit de la mare, bum-
bum, la meua xiqueta, bum-bum, és l’ama, bum-bum, i així m’adormia. Cançons de 
bressol farcides de tendresa i esperança....

Crec que si aprenguí a parlar fou per a cantar les cançons de l’escoleta d’infantil: 
la lluna, la pruna vestida de dol. Caragol, caragol trau les banyes que ix el sol. I al 
bufar els ciris del aniversaris: cantar el Happy Birthday to you... Quantes coses per 
aprendre... quantes cançons per cantar: tres i tres fan sis; sis i tres fan nou; nou i 
tres fan dotze; dotze i tretze, vint-i-cinc...

Cantar ha estat al llarg de la història una activitat humana universal. Un desig de comuni-
cació entre les persones del nostre entorn afectiu i, més enllà, entre totes les persones del 
món. Cantar,... posar música a les paraules i a allò que volen dir als altres. Tothom en sap 
un fum cançons que ens parlen de la vida i del desig de felicitat: t’estime; la nit de Nadal; 
el vent; paraules d’amor senzilles i tendres; i si em mor que el cant siga ja realitat perquè 
“habrá un dia en que todos al levantar la vista veremos una tierra que Ponga libertad” 
així que reviscola tio Canya amb gaiato si et fa falta; perquè, que volen aquesta gent que 
truquen de matinada? Cantar albaes, havaneres, riberenques i boleros a la fresca de la 
nit; enguany si Dia de Champions d’este València club de futbol; que hi farem si jo naixquí 
Mediterrani, creixquí amb el Yesterday i com un record d’infantesa sempre recordaré a la 
Teresa. Això és: ens canten per nàixer i en el darrer adéu.... i així passa la vida.

Cantar ens ajuda a administrar adequadament tots els sentiments i les emocions que 
ens fan persones: l’alegria i la tristor; la ràbia i la tendresa; la por i la seguretat; la festa i 
l’amargura; l’amor i el desamor; la protesta i la solidaritat; el primer amor i l’adéu per sem-
pre; l’amistat i la melangia; la bellesa i...sempre la bellesa de les cançons de la nostra vida.

Enguany des del calendari de la Comarcal volem dir-t’ho amb una cançó. 

Cantem?



La guitarra
No cal descriure amb detall la guita-
rra perqué és ben coneguda. La seua 
caixa de ressonància tant caracte-
rística amb la boca o forat, el mànec 
amb els trastos i el claviller on es 
tensen les sis cordes que van subjec-
tes al pont, són les parts més impor-
tants i visibles de la guitarra.
Popularment és normal que a la gui-
tarra se li col·loque vora a la boca 
l’anomenat colpejador, per tal que 
resulte danyada la part exterior de 
la tapa on els tocadors colpegen rit-
micament, alternant amb els raspits 
de les cordes.

UNITS PER LA LLENGUA
L’historiador francès Pierre Nora, en els anys vuitanta del segle XX, va encunyar el terme 
“el lloc de la memòria” per designar els espais on es fon i guarda la memòria col·lectiva. La 
vinculació de la memòria amb la història es fa ineludible, però la memòria és diferent, està 
més lligada a les emocions, a la identitat i al compromís col·lectiu. En aquest sentit, la música 
en llengua catalana constitueix un veritable lloc de la memòria, del que la música en valencià 
feta al nostre territori en forma part consubstancial. 

Des del pes dels creadors de la cançó d’autor, com Raimon, Serrat, Lluís Llach, Pi de la Serra, 
Maria del Mar Bonet, etcètera. O des del costat més rock i pop i els primers sons de conjunts 
com Els Sírex, Els Salvatges, Els Cheyenes, fins a l’actual pop-rock català de grups com  
Manel, Mishima o Els Amics dels Arts, tots ells han configurat i configuren eixe espai  
simbòlic de la música en català.

Un espai format no només per músics i cançons, sinó també per llocs i objectes que han acabat 
formant part d’un patrimoni memorial: sales de concerts, discogràfiques, publicacions,  
festivals, estudis de gravació, emissores de ràdio, botigues musicals, escoles de música, etcètera. 

El maridatge dels cantautors Lluís Llach i Feliu Ventura és un clar exemple de la vitalitat 
d’aquest patrimoni, una vitalitat mantinguda a base d’intercanvis, préstecs i col·laboracions. 
Com diuen els cantautors de Verges i Xàtiva: “El que ens queda per fer ho hem de fer entre 
els dos amb la unitat de paraules i acords. Que no s’apague la llum”. 

recomanacions
Qualsevol nit pot sortir el sol (Sisa)
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Escola Valenciana  
organitza tots els anys  
La Gira-Festival, concerts 
de música en valencià per 
reivindicar l’ús de la nostra 
llengua.

Enllaçats per la llengua és una 
proposta que convida a la unitat 
en la defensa de la llengua que 
ens és pròpia.

sabies
què?



El tabal
És un instrument musical de percussió 
de forma cilíndrica, amb dues membra-
nes, normalment de cuir, que emet un 
so indeterminat. N’hi ha de totes les 
grandàries, encara que el 
tabalet és generalment 
un tambor de dimen-
sions mitja-
nes, que es 
pot penjar al 
coll, la qual cosa 
permet integrar-se 
còmodament en cerca-
viles i altres esde-
veniments al carrer, 
com per exemple la 
muixeranga. El músic 
del tabal o el tabalet 
és un tabaler o tabaleter.

AL TALL
Tio canya, El cant dels Maulets, quan el mal ve d’Almansa,... i infinitats de cançons que  
quan les escoltem ens recorden a ells, a Al Tall!
El compromís d’Al Tall amb la nostra tradició musical i la nostra cultura, la fidelitat a la seua 
forma de fer música i cantar-la o la reconstrucció amb les seues lletres de les nostres  
tradicions i la nostra història com a País, ha fet d’Al Tall un referent per a tota la societat, 
ensenyant-nos a defensar, a lluitar, a descobrir i a estimar la nostra terra.
Al Tall va aparèixer allà per l’any 1975, finalitzada la dictadura, intentava obrir-se al món i  
descobrir-nos que com a País teníem una llengua, una cultura i una identitat pròpies,  
creant-nos consciència de poble digne.
La primera formació es va constituir amb tres integrants: Vicent Torrent, Manuel Miralles i 
Miquel Gil i la primera actuació fou a l’agost d’aquest mateix any a la Pobla de Vallbona. Al 
Tall “un conjunt musicovocal que fa autèntica cançó popular basant-se en el folklore més 
genuí i incorporant-hi tot un contingut crític i de denúncia”, aquesta va ser la primera  
crítica músical al diari Avui per Jordi Garcia-Soler. Des d’aleshores, Al Tall ha format part  
de la banda sonora d’un temps i d’una país que demanava temps de canvi i que ha  lluitat  
per la llibertat i la democràcia.
Han passat anys, molts anys i han passat coses,moltes coses i Al Tall ha estat un dels eixos 
fonamentals per reivindicar, criticar, lluitar i mirar cap endavant amb il·lusió el nostre País,  
“I ara jo vos demane un poc de foc, senyor rei, per que enceneu la llum que necessiten els 
polítics que ara nos governen, torneu a fer-los el crit que vau fer a Portopí:”Vergonya,  
cavallers, vergonya”, no perdeu València, no veneu la terra a aquells que vos la furten  
des de fora, feu de la llei vella una fruita nova....” 
Gràcies Al Tall doncs sense vosaltres haguérem perdut gran part del nostre patrimoni sonor!

recomanacions
Cant dels Maulets (Al Tall)

Darrerament el grup ha estat format per: 
Vicent Torrent, Manuel Miralles, Jordi Reig, Enric  
Banyuls, Xavier Ahuir, Robert Moreno, Maribel Crespo.

En distintes formacions, han intervingut com a músics:
•  Enric Esteve, Enric Ortega, Pep Gómez, Empar Torres,  

Vicent Cortina 
•  Ximo Caffarena, Eliseo Parra, Ferran S. Manzaneque,  

Vicent Alonso
•  Vicent Hervàs, Eladio Reinón, Joseph Rodilla, Ángel Estellés
•  Xema Senabre, Vicent-Lluis Fontelles, Ramon Garcia,  

Montse Anfruns,
•  Josemi Sánchez, José V. Morillo, Miguel Blanco
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Som de la Pelitrumpeli és el 
primer treball de la Nova Cançó al 
País Valencià dedicat exclusiva-
ment als més menuts. L’alumnat 
de La Nostra Escola Comarcal va 
participar en la seua gravació.

El seu nom sorgeix quan un dia, mentre  
assagen i intenten triar un nom, Vicent Torrent 
exclama “¡Vinga, ja n’hi ha prou; anem al tall!”

sabies
què?

L’últim disc que graven només conté un 
tema “Cant de l’aplec dels Ports”, amb  
la intenció que es convertira  
en l’himne d’aquestes trobades  
al nord del País Valencià.

Ani DiFranco és una cantautora nord-americana. És considerada una icona del feminisme i la lluita política al seu país. Les seues cançons tracten temes contemporanis com el racisme, el sexisme, l’homofòbia, la pobresa i la guerra. Tot i que el seu estil és classificat com a folk, folk-rock o rock alternatiu, sempre ha fet ús de molts altres estils, tals com el jazz, el rap o el funk i ha col·laborat amb músics de gèneres molt diversos.



El flabiol
El flabiol és un instrument musical 
de vent de fusta de la família  
de les flautes, amb embocadura de 
bisell, tocades amb una sola mà, 
mentre amb l’altra es toca  
un tambor. Es tracta d’un grup 
instrumental àmpliament dissemi-
nat i testimoniat en diferents  
indrets d’Europa des de l’Edat 
Mitjana, i que adopta moltes  
variants diferents.
Al País Valencià, es coneix  
com a flabiol una mena  
de flauta dolça amb  
digitalització de dolçaina 
que s’utilitza per facilitar 
el seu aprenentatge.

MÚSICA PER REIVINDICAR
“Desconeixíem per complet l’existència d’una literatura escrita en la nostra pròpia llengua. 
No hi havia literatura catalana, ni cançó, ni una producció artística de cap tipus des de la 
nostra pròpia cultura. Quin temps!” Raimon.
En temps de la dictadura de Franco, la cançó es convertí en un element per rebel·lar-se 
contra la situació de manca de llibertats que es vivia. Una d’elles era el no poder  
expressar-se en la pròpia llengua. La gent d’aquella època no tenia cap accés a llibres, 
programes de ràdio, periòdics ni cançons en català… Per aquesta raó una sèrie de  
cantants començaren a crear noves cançons en català, cançons carregades de crítica 
cap a la situació del moment. Aquelles cançons plenes d’esperança ajudaren a reviscolar  
la consciència de molta gent, i animaren a reprendre la recuperació de la llengua i  
de la identitat dels valencians i valencianes. 
Un jove cantautor de Xàtiva, amb el nom artístic de Raimon, entra en escena com el més 
important intèrpret d’aquestes cançons al nostre país. Per la seua repercussió tant nacional 
com estrangera va ser el representant valencià més important d’aquest moviment cultural 
que s’anomenà la Nova Cançó.
Un altre dels nostres referents va ser el cantautor Ovidi Montllor. Aquest artista alcoià va  
tindre una llarga trajectòria relacionada amb la música, el teatre i el cinema. El seu primer 
disc “La fera ferotge” era una crítica a l’obsessió del franquisme per l’ordre, la lluita  
desigual de l’antifranquisme, i la passivitat de la societat de l’època.
També apareix en aquella època el grup Setze Jutges (nom extret de l’embarbussament Set-
ze jutges d’un jutjat....), un grup català que buscava impulsar el moviment de la Nova Cançó i 
normalitzar i defensar l’ús del català cantant cançons contemporànies en aquesta llengua. 

recomanacions
La fera ferotge (Ovidi)
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Raimon, nascut a Xàtiva, va  
donar les 176 gravacions del seu 
fons audiovisual a la Filmoteca 
de Catalunya per al seu estudi, 
conservació i digitalització.

La música en valencià ha experimentat un 
important auge en els últims anys, sobretot a 
cavall del canvi de segle. Grups i artistes com 
Obrint Pas, La Gossa Sorda, Pau Alabajos,  
Arthur Caravan, VerdCel, Mugroman, Sant 
Gatxo, Feliu Ventura, Rafa Xambó o Bajoqueta 
Rock, entre molts d’altres, dibuixen un panora-
ma musical engrescador, en què la qualitat de 
les cançons i la llengua en què s’expressen  
no només no s’interfereixen, sinó que, per 
contra, realcen el producte final.

sabies
què?

Dos germans de Gaza, Mohammed i Osama Elsusi, rapegen sense pèls 

en la llengua per l’alliberament de Palestina sota el nom artístic de 

Revolution Makers. Aquest duo de música hip-hop tampoc no salva a 

ningú de les seves crítiques sobre la corrupció, un fet que frustra no 

només les aspiracions nacionals d’un poble, sinó també els somnis 

personals i la capacitat de guanyar-se la vida de moltes persones. 

Aquests dos germans són artistes talentosos i compromesos,  
el treball dels quals és encara més notable per ser capaços  
de dur-lo a terme sota les deteriorades condicions de l’encara 
assetjada Franja de Gaza. 

23/30

DEL 23 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE: INTERCANVI A ALEMANYA 4t ESO

DESDEJUNI SALUDABLE E.I



Rondalla de corda
La rondalla de corda és un conjunt instrumental format principal-
ment  per guitarres, guitarrons, llaüts i bandúrries. Primordial-
ment servix per a interpretar balls i cançons dansades, com la 
jota, les seguidilles o el fandango, però també les diferents va-
riants del cant d’estil valencià. Més antigament, o també ocasio-
nalment, algunes rondalles s’han acompanyat d’altres instruments 
populars de corda com el bandurrí, la mandolina, el violí, el 
llaüdí, la citra o l’octavilla; estos tres últims en desús.
L’instrument bàsic de corda utilitzat en els balls valencians i 
les rondes populars és la guitarra, la qual es denomina vihue-
la en alguns pobles, sobretot entre les persones de més edat.

CANÇONS DE BRESSOL
“Mareta, mareta, anit vaig somiar, que una nineta em vares comprar…” Aquesta 
és una de les cançons de bressol més conegudes, que han anat passat de mares 
a fills des de fa molts anys i que actualment continuen emprant-se per dormir els 
més menuts de la casa. La cançó de bressol és probablement el primer contacte 
que tots hem tingut amb la música. Aquesta es desenvolupa en la intimitat de la llar 
mitjançant el cant i amb absència  de qualsevol tipus d’acompanyament,  
sols amb la sorda percussió domèstica del balancí.

La cançó de bressol sembla que té origen en un tipus de cançó molt primitiva que 
s’utilitzava per conjurar els mals esperits i els dimonis. Tenia un sentit pràctic, utilitari, 
màgic, i per conjurar el mal. Amb el temps, aquestes cançons s’han anat transformant, 
reconvertint-se en un tipus de cançó que crida als esperits protectors de la son.

Recordes la cançó bressol que et cantaven de menut?

recomanacions
Mareta, mareta / Al Tall-Pelitrumpeli
Xiqueta, xiqueta meua (Picassent) FM II-A-3 (2ª)



d é c e m b r e _ d e c e m b e r _ d i c i e m b r e _ d e z e m b e r

Les cançons de bressol s’originen 
per la necessitat dels servents de 
dormir als xiquets i xiquetes per a 
poder fer altres feines.

La primera cançó de bressol de la què tenim 
constància data de l’any 2000 abans de crist. 
Està escrita en una taula de fang com la palma 
de la mà.

sabies
què?

Les cançons de bressol solen tenir un compàs de 6 per 
8, característic del balanceig. Produeixen una sensació 
relaxant perquè imita el balanceig que sofreix el nadó al 
ventre de la mare quan aquesta es mou.

Cantar a un nadó  
és una forma d’ensenyar-li  

noves paraules i sons

En l’actualitat, les cançons de bressol 
es veuen amenaçades per aparells cada 
vegada més tecnològics per entretindre i 
calmar els nadons.

Cada cultura té les seues pròpies 
cançons de bressol, cançons cantades 
des de temps antics. Aquestes han estat 
utilitzades de manera habitual per enfortir 
rols i pràctiques culturals, així com per 
regular el comportament dels infants. De 
fet, un dels seus usos més importants és 
fer dormir els infants. Al Japó existeix tota 
una tradició de cançons de bressol, les 
quals fan servir instruments tradicionals 
com el koto (instrument de corda paregut a 
l’arpa) i el shakuhachi (un tipus de flauta). 

desembre 2015

Dia Mundial contra 
La Sida

Dia Internacional 
de Persones amb 
Discapacitat
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REUNIÓ FAMÍLIES 
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Humana
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CANTANT INFANTIL 
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… AL 2 DE DESEMBRE: INTERCANVI A ALEMANYA 4t ESO



El llaüt i la 
bandúrria
Són els instruments que 
actualment tenen al seu càrrec 
la melodia dins del conjunt de 
corda. Consten de sis cordes 
dobles, sobre trastos, que 
són tocades amb plectre. Es 
diferencien entre si en què 
el so del llaüt és més greu 
que el de la bandúrria, perquè 
esta té el mànec més curt, i a 
més la silueta de la caixa sol 
fer-se distinta.

MÚSICA DE FESTA
Si alguna cosa ens caracteritza són les ganes de fer festa!. El calendari és 
un gran referent respecte a les nostres festes més tradicionals i s’utilitza 
des de fa anys, sobretot pels nostres major, per parlar de les diferents 
èpoques de l’any arrelant-les als nostres costums més festius i com diu el 
refrany “Qui perd els orígens perd la identitat”.
La música de festa ha contribuït d’una forma molt valuosa al patrimoni 
cultural del nostre país, enriquint el nostre repertori musical, donant-li 
caràcter i fent d’aquest una de les senyes d’identitat més significatives.
Quan als nostres oïts arriben notes de  dolçaines, tabals, guitarrons o pos-
tisses, l’aire de festa ens envolta i llavors les ganes d’estar amb els nostres, 
compartint sopars de cabasset a la fresca, gaudint de berbenes, cercaviles 
o danses. Et sona aquesta melodia? 

recomanacions
FM-VII (Morella)-11



j a n v i e r _ j a n u a r y _ e n e r o _ j a n u a r

Pràcticament qualsevol festa al País 
Valencià va acompanyada d’una 
colla de xirimiters, gaiters o dolçai-
ners, a més de tabaleters.

El cant d’albades (pronunciat popularment 
albaes) és una variant del cant valencià d’estil, 
habitual a les festes de les poblacions rurals 
valencianes.

sabies
què?

Al País Valencià tenim 547 societats musicals i les seues 
escoles de música (el 50% d’Espanya) amb 40.000 músics, 
60.000 alumnes i més de 200.000 socis.

gener 2016

Dia de les joguines  
E.I. / E.P.

Dia de l’amistat

Consell Delegats 
ESO

Taula Quadrada
Preavaluació ESO Dia de l’arbre Dia de la Pau
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Goran Bregovic és un músic i compositor nascut a Bosnia-Herzegovina (antiga 

Iugoslavia). Ha estat reconegut internacionalment per ser l’autor de les bandes 

sonores de diverses pel·lícules de fama mundial (sobretot les dirigides pel 

cineasta Emir Kusturica). Amb la seua inseparable Orquestra de Bodes i Funerals 

ve recuperant des de fa temps la música dels gitanos de la regió dels balcans. En 

aquesta orquestra es barregen veus búlgares, fanfara de metalls i l’indispensable 

bombo, tots units per a reflectir el millor dels sons tradicionals sota l’electrizant 

guitarra de Goran Bregovic i els seus arranjaments. 



EL CANT D’ESTIL
El cant d’estil o “cant a l’aire” forma part dels cants d’arrel tradicional, que estan present al llarg de 
tota la nostra geografia. 
Hi ha diversos tipus de cant, distingits sobretot pel seu acompanyament instrumental: els 
acompanyats per una rondalla (grup d’instruments) de corda i vent (valencianes o “u i dos”, l’u, l’u i 
el dotze i les riberenques) i les albaes (acompanyades per tabalet i dolçaina).  

És fàcil entendre el significat del nom d’alguns d’aquestos cants: Les “albaes” perquè es cantaven 
a l’alba; el “cant a l’aire” perquè no és una música d’estudi ni d’interior; o el cant “d’estil”, perquè la 
seua realització depén molt de l’estil del “cantaor”. 

En ells participen el cantaor i el versaor. Aquest últim  és un poeta que  improvisa versets  en 
el moment i els diu al cantaor a cau d’orella, per tal que aquest els puga cantar donant-li el seu 
estil propi. Aquestes lletres, freqüentment, fan referència a una festivitat, o van dedicades a 
una persona o a una situació en particular. 

El cant a l’aire es va desenvolupar al llarg del segle XIX en l’àrea central del País Valencià 
(principalment l’Horta i la Ribera), i en l’àmbit rural. Llauradors i artesans s’aplegaven, i or-
ganitzaven rondes amoroses, familiars, de “quintos”, acompanyats de música, cants i balls. 

Alguns dels cantaors més importants que podem escoltar hui són Xavier de Bétera,  
Apa, Victorieta, Xiquet del Carme, Marisé de Monteolivet, Pilareta, Toni Guzman,  
Pep Gimeno “Botifarra”.

recomanacions
FM-XXVI-25 (d’u i dotze-Apa)

Guitarró, guitarronet
És el nom que a les diverses comarques valencianes 
rep una altra espècie de guitarra més menuda,  
segons les zones. Com que té el mànec més curt, i 
per la manera com està afinat, el so del guitarró és 
molt agut, i s’aconseguix en tocar-lo constantment 
de manera redoblada un efecte dolç i graciós dins  
del conjunt instrumental tradicional.  
Hi ha dos tipus de guitarrons diferenciat  
per la longitud del mànec. Es denomina  
femella el guitarró de mànec més curt  
i mascle el que es fabrica amb el mànec  
de més longitud.



f é v r i e r _ f e b r u a r y _ f e b r e r o _ f e b r u a r

El cant d’estil naix com un esforç 
de l’antiga música tradicional per 
a adaptar-se als nous temps més 
industrials

Per a conèixer de prop l’excepcional i gratíssim món 
del cant d’estil, es pot recórrer a l’Antologia del cant 
valencià d’estil, que consta d’un llibre amb tres estudis 
i dos CD amb interpretacions enregistrades entre 1915 i 
1939, i altres de molt posteriors.

sabies
què?

febrer 2016

Celebrem  
carnestoltes

Dia Mundial de la 
Ràdio

Consell de Delegats
Dia Mundial de la 
Justícia Social

Taula Quadrada

Eixida Teatre en 
Anglés 3r cicle

E.P. VISITA A LA 
GRANJA 2 ANYS.

Finalitza Avaluació 
ESO
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A l’ Àfrica subsahariana la música té una polifonia i una polirítmia molt elaborades. 

A més a més, en molts indrets d’aquest territori podem trobar una música per a 

cada situació de la vida quotidiana. Dos dels instruments més emblemàtics 

de l’ Àfrica subsahariana són la kora i el djembé. La kora és un 
instrument de corda, una barreja d’arpa i llaüt, construït a 
partir d’una carabassa gran partida per la meitat. Per altra 
banda, el djembé és un instrument de percussió molt versàtil, 
tant és així que s’utilitza en diferents àmbits musicals, des de 
la músic tradicional africava fins a grups de reaggae o música 
electrònica.

El cant d’estil també es coneix amb el nom de cant a 
l’aire, per l’absència d’una mètrica i rima definides, per 
tant, es reciten a l’estil de cadascú

DEL 1 AL 5: SETMANA DE CARNESTOLTES



A BALLAR!!
El ball ha format part des de ben antic de les tradicions més arrelades del nostre poble. Ballar era 
la millor manera de celebrar qualsevol data important: una reunió familiar o d’amics, un aniversari, 
el final del temps de collita, el dia que es feia la matança del porc… Es ballava dins de casa,  
als carrers, a les places, a l’era…

Els nostres balls tradicionals  es composen de diferents estils amb noms ben curiosos: jotes, uns o 
malaguenyes, seguidilles, fandangos del nord, boleros, copeos, valencianes, fandangos de cobla 
partida i jotes de quatre. Els més antics tenen el seu origen fa més de 500 anys!

Actualment la majoria de balls es realitzen com a exhibició, i han perdut la seua funció festiva i de 
cel·lebració, a excepció de les Danses.

Les Danses eren els balls públics , els balls de carrer on tothom hi estava convidat.  Es celebren 
a les places o carrers amb motiu de les festes majors o també de festes de barri o qualsevol altra 
festivitat. Es ballen al so de la dolçaina, la xirimita, i el  tabalet o més modernament de la banda  
de música.

recomanacions
FM-XXIV-2 (Dansa d’Agullent)

Postisses
Les postisses són un instrument 
idiòfon de percussió consistent en 
dues peces de fusta o d’os, de for-
ma rodonenca, que tenen una cara 
còncava i que, agitades una contra 
l’altra, produeixen un so sec i  
fort que sol servir principalment 
per acompanyar danses.
El noms castanyetes o castanyoles 
deriven del fruit del castanyer,  
per la semblança de la seua forma 
amb la d’una castanya.



m a r s _ m a r c h _ m a r z o _ m ä r z

El Lindy Hop és un estil de ball per parelles popu-
laritzat a Nova York per ballarins afro-americans. 
Aquest estil va estar a punt de desaparèixer a 
l’epoca daurada dels musicals, fins que als anys 
1980 algunes persones van pensar a recuperar-lo.

sabies
què?

març 2016

Sessió Avaluació ESO

Dia de la Dona
 

REUNIÓ FAMÍLIES 
ESO

REUNIÓ FAMÍLIES 
E.I.

Dia Mundial del 
Somni

Finalitza la 2na  
Avaluació E.P. Taula Quadrada Berenar de Falles E.I.

Dia contra la  
Discriminació Racial

REUNIÓ FAMÍLIES E.P. 

Dia Mundial de l’Aigua Berenar Pasqua  
E.I. /E.P. Dia Mundial del 

Teatre
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La música swing és un estil de jazz que es va originar als Estats Units 
a la fi dels anys 20. El swing es pot ballar de diferents maneres: el lindy 
hop, el xarlestón, el balboa, el blues o el claqué són alguns exemples. 
Tots ells van sorgir a Amèrica de la mà de la cultura afroamericana al 
voltant dels anys 20-30, i es van estendre posteriorment a Europa. 

DEL 21 AL 23 ACAMPADES ESO
TALLER DE MONES E.I.

DEL 7 AL 13: VISITA ALUMNAT POLONÉS



MÚSICA PER JUGAR
“Pis pisiganya, mata l’aranya, peu de canyeta, estira l’orelleta, ben estiradeta”... a tots els po-
bles, els xiquets i les xiquetes han jugat a la corda, a l’amagatall, als rogles , a pillar,... i la majoria 
d’aquests jocs van acompanyats de cançons. Antigament, les joguines eres escasses i els xiquets 
i les xiquetes passaven el temps jugant a jocs populars que els convidaven a estar al carrer fins 
que el sol s’amagava, i sabeu què? segons diuen, mai s’avorrien! Moltes d’aquestes cançons 
s’han transmès de generació en generació fins a nosaltres i malgrat que no les juguem tant com 
ens agradaria, sí que en algunes èpoques de l’any s’escolten amb més força com ara a les festes 
de Pasqua. Les cançons que aprenenem de menuts les hem de guardar al cor doncs així sempre 
tindrem un xicotet tresor!

La dolçaina
La dolçaina també anomenada, 
xirimita o xaramita, pita o 
gaita, és un instrument que 
podem trobar en totes les 
comarques valencianes. És 
sempre símbol de festa i 
alegria que amb l’inseparable 
tabalet acompanya processons, 
danses i balls de plaça 
i carrers, despertades, 
i cants de ronda com les 
albaes.
Encara que durant els anys 
seixanta i principi dels 
setanta estigué a punt de 
desapareixer d’algunes 
zones, actualment gaudeix 
de molta vitalitat

recomanacions
Al Tall: Som de la Pelitrumpeli. 9- Toca-li el peu.



a v r i l _ a p r i l _ a b r i l _ a p r i l

La música estimula la nostra capacitat d’expressió 
corporal. Utilitzem nous recursos per tal d’adaptar 
els nostres moviments al ritmes de diferents obres.

sabies
què?

abril 2016

Dia mundial de 
l’Educació

Dia Internacional del 
Llibre Infantil

Dia mundial de la 
Salut

             

Eixida Teatre en 
Anglés 2n cicle E.P. 
 Preavaluació ESO

Consell de Delegats 
ESO

Berenar Saludable 
E.P.
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Batalla d’Almansa Taula Quadrada Nit Expressió
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La música dóna els infants seguretat emocional 
perquè es senten part d’un grup al compartir les 
mateixes cançons.

Quan juguem amb música, aquesta ens ajuda a 
aconseguir autonomia a les nostres rutines diàries, 
assumir la cura de nosaltres mateixa i l’entorn i 
ampliar el nostre context de relacions. 

El Cirque du Soleil és una companyia canadenca que ha revolucionat el món del 

circ. Les seues propostes es basen en un replantejament de les regles del circ 

tradicional, innovant i buscant nous camins. Així doncs, per exemple, en les seues 

produccions no apareixen animals i les seues músiques, la majoria d’elles de 

producció original, tampoc s’assemblen en res a les dels circs tradicionals.  

Cada espectacle és acompanyat d’un estil musical propi segons l’atmosfera que es 

vol recrear. Així hi podem trobar una gran diversitat d’estils musicals:  

músiques tradicionals d’arreu del món, new age, tango, experimental, 

new wave o pop-rock. DE L’11 AL 19 D’ABRIL: VISITA ALUMNAT ALEMANYA

DEL 25 AL 29: SETMANA CULTURAL

… 19 D’ABRIL: VISITA ALUMNAT ALEMANYA

INTERCANVI A POLòNIA
ACAMPADA 1R CICLE E.P.

ACAMPADA E.I.



MÚSICA PER CONTAR
“Del dia que ara esmente guardeu memòria: el 25 d’Abril de 1707 que trista batalla 
va somoure la terra d’Almansa; l’exèrcit borbó al de l’Àustria va vèncer d’un colp i 
sense defenses ocuparen comarques senceres” (Al Tall)

Aquesta és una forma de mantindre viva la història del nostre poble, les llegendes 
o aquelles històries que els avis contaven als seus nets i netes, a poca nit, quan 
fora de casa feia un fred de mil  dimonis, o quan el bon temps acompanyava per 
poder estar al carrer contant històries passades que a tots deixava embaladits. 
Els romanços, les rondalles, les jotes, els boleros, els fandangos,... són un dels 
testimonis més fidels que existeixen i recullen una part molt important de la nostra 
història i de les nostres vivències com a poble. 

“Vaig a casar-me amb la filla del rei, puix sóc més ric que no ell, que escarbant 
un femeret m’he trobat un dineret…” El mig pollastre és una de les rondalles més 
populars d’Enric Valor. I tu? coneixes alguna altra?...

La viola de roda
És un instrument de corda fregada, la caixa del qual presenta una 
obertura transversal per la que gira una roda de fusta que es mou 
mitjançant una maneta que s’acciona amb la mà dreta. Disposa de 
dues, tres o quatre cordes melòdiques que es recolzen en un pont 
central. També consta d’altres dos tipus de cordes: els bordons 
(cordes més gruixudes encarregades de les notes pedals greus) i 
les trompetes (conjunt de cordes que descansen sobre un pont que 
està solt, i que al girar fort la roda, produeix un brunzit que 
s’aprofita per marcar ritmes). Tots tres grups de cordes són fre-
gats alhora per la roda i la llargària de les cordes melòdiques és 
modificada per l’acció d’un teclat.
Aquest instrument, que en l’actualitat gaudeix d’un nou renaixe-
ment, va aparèixer a l’Occident europeu cap al segle IX amb el nom 
d’organistrum -instrument que per la seua grandària havia de ser 
tocat entre dos músics, un per a la roda i l’altre per al teclat-. 
A poc a poc les seves dimensions varen anar minvant.

recomanacions
Botifarra; Te’n cantaré més de mil:  
“Romanç de Senyera”



m a i _ m a y _ m a y o _ m a i

Enric Valor va recopilar un total de 36 rondalles 
valencianes entre el 1950 i el 1958.

sabies
què?

maig 2016

Festa del Treball

Dia Mundial de la  
Llibertat de Prensa FESTA PRIMAVERA

Eixida Teatre en  
Anglés 1r Cicle E.P. 

 
Desdejuni Saludable 
E.I.

Desdejuni Saludable 
E.I.

Dia Internacional 
dels Museus

Consell de Delegats 
ESO

Dia Mundial de la 
Diversitat Cultural

30.  Finalitza  
Avaluacio ESO Taula Quadrada
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Al Tall té un bon repertori de cançons que ens 
conten la Batalla d’Almansa: Romanç de Cec, Dansà 
o El Cant dels Maulets (versionada aquesta última 
també pel grup Obrint Pas)

A l’Edat Mitjana, els trobadors i els joglars van ser 
els primers en compondre textos amb base històrica 
per a transmetre’ls de forma oral entre la població.

Les Luthiers són un un grup humorístic i musical argentí. Duen en escena quasi 
50 anys i la seua característica més notòria és que els instruments, construïts 
amb elements quotidians (llaunes, mànegues, tubs de cartró, globus, etc), són 
creats especialment per als seus espectacles. D’aquesta característica prové el 
seu nom, luthier, que en francès significa «creador d’instruments musicals». Les 
seues composicions conten històries en clau d’humor absurd. Johann Sebastian 
Mastropiero, que és el personatge de ficció al que sempre fan responsable de 
les seves obres, és un estafador, un antiheroi, un antimúsic, un anti tot. Dels seus 
espectacles és impossible eixir sense un somriure a la cara. 

23/30 24/31



MÚSICA PER ENAMORAR
“La música expressa tot allò que no es pot dir amb paraules i no pot quedar en silenci” 

La música és el llenguatge dels sentiments, és emoció i les emocions són els pilar bàsics sobre 
els quals forgem la nostra personalitat. Tots i totes, alguna vegada, hem escoltat una cançó i ens 
han vingut un munt de sensacions i sentiments barrejats, traslladant a la nostra ment la imatge 
d’aquell moment, d’aquell gest, d’aquella persona, d’aquell lloc, d’aquella carícia,… Moltes 
cançons parlen de l’amor, de l’estima, de l’emoció positiva d’afinitat entre les persones. L’amor 
és estimar; estimar és tenir cura d’un mateix i dels altres a partir del respecte, fer-ho comporta 
benestar i en moltes cançons queda patent aquest sentiment, on s’expressa allò que ens resulta 
tan complicat d’explicar. L’amor, i el desamor també, forma part de les nostra vida i la música ens 
acompanya al llarg d’aquest camí, de vegades senzills i d’altres no tant.

“ Però sovint, en fer-se fosc, de lluny m’arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles 
paraules d’amor...“ (J.M. Serrat)

” Si em dius et vull , que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al  temps d’un 
rellotge aturat  que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar ahir...” (Lluís Llach)  

“ Sent una alegria irreprimible cada vegada que em desperte al teu costat i em ve a la 
memòria la nit increïble que se n’ha anat volant…” (Pau Alabajos)

“T’estime, t’estimo, t’estim” (La Gossa Sorda)

“ La vida és una barca abandonada que vam trobar davant del mar sentir-nos com dos 
nàufrags a la platja l’últim cop que em vas besar” (Obrint Pas)

L’octavilla
És un instrument que actualment ha des-
aparegut dels nostres conjuts instrumen-
tals de corda, encara que alguns autors 
l’esmenten en ús a final del segle passat 
i els primers anys d’este.

recomanacions
Una nit a Berlín (Pau Alabajos)



j u i n _ j u n e _ j u n i o _ j u n i

La música és capaç d’activar les 
mateixes zones de plaer cerebrals 
que també responen a recompenses 
menys abstractes com el menjar.

sabies
què?

juny 2016

SESSIÓ AVALUACIÓ 
4t ESO

Dia Mundial del  
Medi Ambient

TEATRE EN ANGLÉS 
4t E.P.

Finalitza la  
3a Avaluació E.P. 

Taula Quadrada.

COMIAT 4t ESO

REUNIÓ FAMÍLIES 
E.I.

Festa de l’aigua

Acampada 2 anys

SESSIÓ AVALUACIÓ 
1r a 3r ESO

Festa fi de curs. 
Dia Europeu de la 
Musica

REUNIÓ FAMÍLIES 
ESO

REUNIÓ FAMÍLIES 3r 
TRIMESTRE E.P.
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Quan escoltem música ens creem expectatives- Si 
la melodia supera les nostres expectatives musicals, 
la nostra reacció emocional involuntària és altament 
positiva i genera fortes sensacions emocionals.

Plató deia: “la música és per a l’ànima allò què l’educació física 
és per al cos”

Allà on viuen els monstres (títol original en anglès Where the Wild Things Are) és 
el nom d’un llibre il·lustrat infantil creat per l’autor nord-americà Maurice Sendak, 
originalment publicat el 1963. Més recentment el director Spike Jonze ha fet una 
versió cinematogràfica de l’obra i la seua banda sonora corre a càrrec de Karen 
O and the Kids. Es tracta d’una banda sonora plena de cançons que retracten a la 
perfecció el poder que té la imaginació, aquell capaç de transfomar una existència 
quotidiana en quelcom espectacular. Música que ens parla del poder de l’amor. 

MUSICOTERÀPIA: professió dins del camp de la salut que utilitza 
la músical i les activitats musicals per a tractar les necessitats 
físiques, emocionals, psicològiques i socials de persones de 
totes les edats.

El so i la musica produeixen emocions que alteren la nostra 
fisiologia, les nostres hormones i alteren el nostre ritme cardíac 
i els batecs del nostre cor.

El nostre estat d’ànim està reflectit en l’estil de música que 
escoltem o cantem.

ACAMPADA 2n i 3r CICLE E.P.
DEL 15 AL 17: VIATGE FI DE CURS 4T ESO



recomanacions
Vosaltres mateixos (Obrint Pas)

NOUS GRUPS VALENCIANS
Així com els moviments de la nova cançó i la cançó protesta sorgiren de la necessitat 
d’expressar-se en la llengua pròpia per canviar les coses, la situació actual, encara que 
amb molt per fer encara, és ben diferent. 
Actualment els grups valencians que fan música en valencià han crescut en nombre, 
estils, varietats i ritmes. Per sort ja podem gaudir d’una gran varietat de grups que fan 
música en la nostra llengua, i en la nostra llengua fan cançons que ens parlen dels temes 
més diversos, com una cosa normal i natural. 

Sabeu què és el ska, el reggae, el rock,  el punk, el pop, el hip-hop o  el funk?  Són estils 
musicals que ara sonen amb lletres en valencià! Aquestos estils i molts altres defineixen 
l’ampli ventall de grups i músiques que ara sonen o han sonat a la nostra terra.

 Ací en teniu alguns: Sènior i el cor brutal, Orxata Sound System, Obrint Pas, Arròs Caldós, 
Sitja, La Gossa Sorda, 121dB, Feliu Ventura, Sergi Contrí, The Garrophones, Pau Alabajos, 
Soul Atac, Sva-ters, Rapsodes, Ovidi Twins, Sant Gat xo, Mugroman, Bakanal, Inòpia, 
Gàtaca, El Corredor Polonès, VerdCel, Autòmats, Tashkenti, Neuròtics, Tardor, Besugo…

Així i tot, encara cal seguir treballant perquè la música en valencià trobe el seu espai als 
mitjans de comunicació i es  puga escoltar de forma habitual arreu del nostre territori.

Baix elèctric
És un instrument de corda, electròfon, similar a 
la guitarra elèctrica però més gros i amb un so 
més greu. També està emparentat amb el contrabaix 
i, com aquest, la seva funció principal és 
proporcionar la línia o part de baix a la música. 
És un instrument d’ús molt estès en la música 
popular contemporània. Les cordes es polsen 
fonamentalment amb els dits índex, mig i polze 
de la mà dreta, o mitjançant una pua. També hi 
ha altres tècniques de tocar, com són el slap, el 
popping, el tapping o el thumping.
El disseny clàssic de baix elèctric té quatre 
cordes. La manera de produir el so és la mateixa 
que en la guitarra elèctrica: les vibracions 
de les cordes alteren el camp magnètic d’unes 
pastilles electromagnètiques que converteixen 
aquesta alteració en un corrent elèctric. Aquest 
corrent s’amplifica i s’emet per un altaveu. 
Evidentment, variant els components 
electrònics i la configuració de 
l’amplificador i de l’altaveu s’obtenen 
timbres diferents.



j u i l l e t _ j u l y _ j u l i o _ j u l ijuliol 2016
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summer 
school

A l’any, es realitzen més de 20 
festivals de música en Valencià. El 
Feslloch és un dels més coneguts

què?
El 2011, el disc més venut a Espanya fou “10 milles 
per veure una bona armadura”, de Manel, cantat 
íntegrament en català.

La majoria de les portades dels discs de Sènior són dibuixos i 
punteres fetes per la seua família.

sabies



La bateria
És un conjunt d’instruments de percussió que, tot 
i tenir diferents característiques, són tocats 
per un sol intèrpret. Es pot classificar com una 
“multi-percussió”. Tanmateix, a diferència de tota 
multi-percussió, on els instruments que es poden 
trobar són triats per un compositor/a, la bateria 
té una estructura més o menys normalitzada. És a 
dir, que en la majoria de casos ja se sap quins 
són els instruments disponibles. Tot i aques-
ta normalització, el conjunt d’instruments emprat 
varia sovint, dona’t que depèn del gust personal 
de l’intèrpret, del compositor, del director, de 
les normes de l’estil musical, etc. Com a conse-
qüència d’aquesta diferència tan gran amb la resta 
d’instruments de percussió, l’estudi de la bateria 
necessita una especialització fora dels estudis de 
percussió. Per això, hi ha percussionistes que no 
tenen noció de bateria i especialistes en bateria 
que no dominen altres instruments de percussió.
Actualment existeixen tres tipus de bateries musi-
cals diferents, i una altra mixta: bateria acústi-
ca, bateria electrònica, bateria híbrida i bateria 
sorda. Tanmateix, el percussor més emprat en una 
bateria són les baquetes de fusta normalitzades. 
Per això, es pot dir que el percussor serà el ma-
teix en tots els tipus de bateria, encara que no 
ho sigui el tipus de superfície percutida.
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Gràcies a totes les persones 
que han col·laborat en aquest 
calendari i, en especial, 
a Vicent Torrent i Albert Taberner.

Volem donar el nostre agraïment a les empreses i institucions que han col·laborat en l’elaboració d’aquest calendari:


