jornada musical

al museu de la vida rural
Dissabte 27 d’octubre de 2018
De 10.00 a 17.00 hores
A l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

Més informació i inscripcions a:

lamusca.cat/jornada

Il·lustració de Berta Artigal

PRESENTACIÓ
La Jornada Musical al MVR és una iniciativa d’Edicions i Creacions La Musca, la qual
compta amb la col·laboració del Museu de la Vida Rural. La Jornada servirà per crear
un espai de trobada i d’aprenentatge musical adreçat a mestres de música amb
l’objectiu de donar a conèixer experiències i projectes musicals del territori i
endinsar-se en el món rural des de la vessant musical. Una experiència sensorial
i vivencial que girarà a l’entorn de tres eixos: la música, l’aprenentatge i el territori.
La Jornada es realitzarà a les instal·lacions del Museu de la Vida Rural, a
l’Espluga de Francolí. L’assistència a la Jornada serà reconeguda pel Departament
d’Ensenyament mitjançant l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat
Rovira i Virgili.
Per assistir a la Jornada Musical cal inscriure’s prèviament a: lamusca.cat/jornada

PROGRAMA
9.45 Acreditacions.
10.00 Benvinguda a la Jornada.
10.15 - 11.15 Taller: La teva cançó. Proposta de música i moviment,
a càrrec de Nuria Mauricio i Joan Obradós.
11.15-11.30 Pausa-cafè.
11.30 - 12.30 Taller: Xilofonada poètica, a partir dels Poemes
dibuixats de Montse Ginesta, a càrrec de Rosabel
Bofarull.
12.30 Presentació del llibre: Un sac d’endevinalles,
de Rosabel Bofarull.
13.30 Dinar.
15.00 Visita musical al Museu de la Vida Rural.

PROJECTES MUSICALS
LA TEVA CANÇÓ. PROPOSTA DE MÚSICA I MOVIMENT
Aquesta activitat pretén donar a conèixer una proposta didàctica que inclou moviment corporal, interpretació amb instruments de percussió i cançó en relació a un
conte popular africà conegut com La teva cançó, amb el qual es treballen molts valors
i aspectes de la relació entre les persones, el concepte africà d’Ubuntu.
Els autors del llibre que recull la proposta pedagògica són Mònica Cerdans, Joan
Obradós i Nuria Mauricio, tots ells mestres de música que han cursat al Conservatori
El Musical de Bellaterra els estudis per al Títol d’Expert Universitari de música, creativitat i moviment (Universitat Blanquerna). Cerdans i Obradós són també titulats en
el Grau Superior de Música.
XILOFONADA POÈTICA
L’objectiu d’aquest taller és presentar d’una forma pràctica i vivencial el projecte
Xilofonada poètica, el qual integra poesia, cant i interpretació instrumental,
així com presentar el llibre on Rosabel Bofarull explica l’experiència i plasma
el material necessari perquè mestres de música d’altres escoles també la puguin
dur a terme.
El llibre recull poesies de l’escriptora Montse Ginesta, les quals han estat musicades
per Rosabel Bofarull. S’hi inclouen les poesies escrites, les partitures de les cançons
amb la seva melodia i acompanyament pianístic, anotacions pedagògiques basades
en l’experiència de l’autora, les partitures per als instruments Orff (xilòfon, metal·lòfon,
carilló...) adreçades als infants i un CD amb la base instrumental de piano gravada.
UN SAC D’ENDEVINALLES
Durant l’activitat es presentarà un recull d’endevinalles musicals, tant tradicionals
com de nova creació, musicades per Rosabel Bofarull. La manera de fer-ho serà
mitjançant una interpretació en viu de les diferents endevinalles recitades i cantades
amb acompanyament instrumental, amb un suport visual. Així doncs, en aquesta
activitat s’uneix literatura popular amb música i il·lustració, i el públic hi participa
d’una forma molt activa.
El llibre editat inclou les endevinalles escrites en versos, la partitura de la cançó amb
els acords per acompanyar-la i un disc, en el qual hi ha enregistrades les versions
només instrumentals i les versions que inclouen veu i acompanyament instrumental
(piano). Les veus les hi han posat Uri Mas i Marta Amigó. Les il·lustracions són obra de
la jove artista vallenca Berta Artigal, i estan pensades perquè els infants les puguin
completar, reinventar, pintar... és un llibre amb el qual es pretén fomentar la creativitat dels infants.

VISITA MUSICAL AL MUSEU DE LA VIDA RURAL
El Museu de la Vida Rural està ubicat a l’Espluga de Francolí i mostra totes les característiques de la vida tradicional a les viles i pobles de Catalunya, fent especial
esment a la pagesia com a element primordialment destacat del món rural. Conté un variat fons de peces en exposició permanent relacionades amb la vida tradicional, la cultura, la pagesia, les arts i oficis artesanals. Les col·leccions del MVR
es troben dividides en diverses seccions instal·lades museogràficament per recórrer a través del temps i fins a l’actualitat el coneixement del món rural català.
Aquesta activitat pretén que els docents coneguin el Museu de la Vida Rural des
d’una òptica musical. Conèixer quin tipus de música es trobava antigament més
lligada a les tasques del camp i la vida als pobles, així com les tradicions a les quals
anava lligada i la seva simbologia o utilitat són alguns dels aspectes que es mostraran
als assistents.

INSCRIPCIONS I ACOMPANYANTS
Les inscripcions es podran fer a través del web lamusca.cat/jornada fins el 25
d’octubre. Hi ha dues opcions:
OPCIÓ A		
OPCIÓ B		

40,00 € (Inclou les activitats i el dinar)
65,00 € (Inclou les activitats, el dinar i els llibres treballats durant
la Jornada: Xilofonada poètica, Un sac d’endevinalles i la
proposta didàctica sobre el conte La teva cançó).

Les inscripcions realitzades abans del dia 8 d’octubre tindran preu reduït:
OPCIÓ A: 35,00 € i OPCIÓ B: 55,00 €.
Els acompanyants (infants i adults) podran fer, de 10 a 12.30 hores i de forma
paral·lela als tallers de la Jornada, una visita comentada a l’exposició The Dust
Bowl (una exposició que versa sobre els refugiats climàtics) i un taller de creació de
cançons hip-hop a partir de les cançons de folk Woody Guthrie, present a
l’exposició. Aquesta activitat té un preu de 5 euros i s’ha de reservar i pagar
prèviament a través de la pàgina web de la Jornada. El dinar per a
acompanyants (adults: 20 euros, infants fins a 12 anys 10 euros) també s’ha
de reservar i pagar prèviament per web. A la pàgina web de la Jornada hi
trobareu informació sobre les opcions d’allotjament.

Més informació i inscripcions a: lamusca.cat/jornada
Organitza:

Amb la col·laboració de:

