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Resum 

Aquesta investigació té l’objectiu general de crear un corpus de poesia musicada per al 
treball de la varietat dialectal de la llengua catalana a l’ESO, ja que d’una banda, tant la  
poesia com la varietat dialectal tenen una presència marginal a l’aula, i de l’altra, no s’han 
establert criteris per a la selecció de poesia musicada i, en conseqüència, tampoc criteris 
amb un objectiu didàctic. A partir d’una metodologia qualitativa, el treball fa quatre 
aportacions en relació amb l’objectiu principal. En primer lloc, hi ha una aproximació a 
l’estat de la qüestió de l’ensenyament de la varietat dialectal als instituts i als llibres de 
text que mostra l’interès dels professors en aquest tema però el poc pes que té en 
general. En segon lloc, s’estableixen els criteris didàctics per a la selecció de poesia 
musicada segons l’objectiu del corpus i s’organitzen al voltant de tres eixos: composició 
musical, interpretació i poema. En tercer lloc, a partir d’aquests criteris es crea un corpus 
de 28 poesies musicades representatives de tot el domini lingüístic català. Finalment, 
també hi ha una validació externa del corpus que indica que s’han seguit els criteris 
coherentment i que és adequat per als destinataris. 
 
Paraules clau: varietat dialectal, poesia musicada, criteris, corpus, identitat. 

 
Resumen 

Esta investigación tiene el objetivo general de crear un corpus de poesía musicalizada 
para el trabajo de la variedad dialectal de la lengua catalana en la ESO, debido a que, por 
un lado, tanto la poesía como la variedad dialectal tienen una presencia marginal en el 
aula, y del otro, no se han establecido criterios para la selección de poesía musicalizada 
y, en consecuencia, tampoco criterios con un objetivo didáctico. A partir de una 
metodología cualitativa, el trabajo hace cuatro aportaciones en relación con el objetivo 
principal. En primer lugar, hay una aproximación al estado de la cuestión de la enseñanza 
de la variedad dialectal en los institutos y en los libros de texto que muestra el interés de 
los profesores en este tema pero la poca relevancia que tiene en general. En segundo 
lugar, se establecen los criterios didácticos para la selección de poesía musicalizada 
según el objetivo del corpus i se organizan alrededor de tres ejes: composición musical, 
interpretación y poema. En tercer lugar, a partir de estos criterios se crea un corpus de 28 
poesías musicalizadas representativas de todo el dominio lingüístico catalán. Finalmente, 
también se presenta una validación externa del corpus que indica que se han seguido los 
criterios coherentemente i que es adecuado para los destinatarios. 
 
Palabras clave: variedad dialectal, poesía musicalizada, criterios, corpus, identidad. 

 
Abstract 

The aim of this research is to create a corpus of musicated poetry in order to work on 
Catalan dialects in high-schools. There are two reasons: firstly, both dialects and 
musicated poems are not relevant in secondary education; secondly, there are no 
established criteria to select musicated poetry, so, no didactical criteria too. Based on 
qualitative methods, this research makes four contributions related to its purpose. Firstly, 
we have made an approximation to determine the situation of dialects teaching regarding 
both textbooks and teacher’s opinions. The results show that although teacher’s interests 
in this question, it has a marginal presence in education. Secondly, didactical criteria to 
select musicated poetry are created. These criteria are organized around three items: 
musical composition, interpretation and poem. In third place, following the established 
criteria, we have created a 28 musicated poems corpus, which are representative of all 
Catalan linguistic domain. Finally, the corpus has been validated. The validation 
underlines that it is appropriate for the target readers and the coherence within the criteria. 
 
Key words: dialects, musicated poetry, criteria, corpus, identity.   
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1. Justificació i interès de la recerca 

 

La recerca que es presenta vol crear un corpus de poemes d’autors de diferents 

punts del domini lingüístic català musicats preferentment per grups de la mateixa varietat 

dialectal. Aquesta investigació neix, d’una banda, a causa d’una motivació i un interès per 

a l’aprofundiment en el món de la poesia musicada i del convenciment que aquests tipus 

de textos són més atractius per a l’alumnat a l’hora de treballar continguts lingüístics 

(Bordons, 2003); de l’altra, d’una intuïció que l’ensenyament de la varietat dialectal és 

marginal però necessari per a la cohesió lingüística. Un corpus de les característiques 

esmentades permetria treballar tots dos aspectes alhora, fet que permetria un 

aprenentatge conjunt de la dimensió literària, la dimensió artística i la dimensió lingüística. 

En segon lloc, en l’àmbit acadèmic, malgrat que hi ha corpus de poesia 

musicada (Pujadó, 2000; Soldevila, 1993; UOC, 2007), no s’ha establert quins són els 

criteris que permeten fer-ne una selecció de qualitat. Consegüentment, tampoc s’han 

establert criteris didàctics, per a la confecció dels quals cal determinar els objectius del 

corpus i explorar el tipus d’activitats que permetin explotar-lo. En aquest cas, l’objectiu del 

corpus és treballar simultàniament la varietat dialectal i la poesia musicada a les aules de 

l’ESO.  

Finalment, aquesta investigació pot tenir un impacte positiu a l’aula, ja que la 

poesia musicada és una bona eina per a desenvolupar algunes de les competències 

bàsiques del currículum de l’ESO (Generalitat de Catalunya, 2007). A causa de la seva 

naturalesa, treballar la poesia musicada a l’aula pot ajudar al desenvolupament de la 

competència artística i cultural, a causa de les relacions interartístiques entre música i 

poesia; les competències de l’àmbit lingüístic, ja que permet un coneixement i una 

sensibilització de la varietat dialectal; i finalment també de la competència social i 

ciutadana perquè és una eina per a la creació d’una identitat cultural i de vinculació al 

territori.   

2. Marc teòric  

 

En aquest marc teòric es posen les bases per a comprendre quins aspectes cal 

tenir en compte en la creació d’un corpus de poesia musicada per a treballar la varietat 

dialectal a l’ESO. En primer lloc es tracta la relació entre música i poesia per veure’n les 

complexitats i situar el poema musicat dins la varietat de produccions literàrio-musicals 

des del punt de vista de la didàctica de la llengua i la literatura. Justament perquè 

s’emmarca dins d’aquesta àrea, també s’examinen les competències del Currículum 

d’Educació Secundària (Generalitat de Catalunya, 2007), tant les transversals com les de 

llengües i la musical. Relacionat amb les competències de l’àmbit lingüístic, també hi ha 
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un apartat en què s’examinen els beneficis de l’ensenyament conjunt de l iteratura i 

llengua, que en aquest cas es tracta de poesia i varietat dialectal. Pel que fa a la varietat 

dialectal, també és necessari precisar què vol dir i quina és la realitat dialectal al domini 

de llengua catalana. 

2.1. Música i poesia 

2.1.1. Les relacions entre poesia i música 

 

La música i la poesia, tal com explica Márquez (2005) van néixer conjuntament i 

amb una funció pragmàtica per a les pràctiques sagrades i litúrgiques, molt lligades al 

ball, i també per al treball (Ferrer & Parra, 2012). A partir del moviment es van anar creant 

sons, ritmes i melodies que finalment van integrar la paraula. Tot i aquest naixement 

comú, les dues arts van seguir una evolució diferent i es van consolidar com a arts 

autònomes i independents. Actualment, però, les relacions entre poesia i música s’han 

intensificat i existeixen diferents tipus d’interrelacions. Neyret (2002) descriu així l’evolució 

de la música i la poesia, subratllant la importància universal de l’oralitat en la poesia i 

identificant la impremta com a causa de la separació de les dues arts: 

Los orígenes de la poesía fueron orales y oral fue su existencia hasta la invención 

de la imprenta. (…) 

A partir de entonces, aun con el énfasis que siempre mantuvo su aspecto fónico, 

los poemas pasaron a ser objeto de lectura silenciosa. Sin embargo, la poesía 

conservó la oralidad como un río subterráneo que salió a la superficie en el siglo 

XX con el advenimiento de los medios masivos de difusión: la radio, la televisión, 

el cine y el disco. (para. 1 i 2) 

Les relacions entre música i poesia poden ser estudiades des de diverses 

perspectives ja que hi ha estudis des de la psicologia, la neurologia o l’antropologia 

lingüística (Coles, 2005; Faudree, 2012; Makowski & Epstein, 2012). En un monogràfic 

dedicat a la música i la poesia Bordons i Casals (2012) proposen quatre punts de trobada 

entre les dues disciplines des de la vessant de didàctica de la llengua i la literatura, marc 

en què s’inscriu aquest treball. Aquests autors presenten, advertint de la no exhaustivitat 

de la classificació, les següents possibilitats: la fenomenològica, la comparativa, la 

complementària i la integradora. Tot i això, cal tenir en compte que l’objecte d’estudi 

d’aquests autors (Bordons & Casals, 2012) és la poesia dita en veu alta però que el 

nostre estudi s’orienta cap a la poesia musicada.  

En el primer cas, s’entenen la música i la poesia com a fenòmens comuns 

(Bordons & Casals, 2012). El concepte d’intertextualitat és a la base de la relació entre 

música i poesia; el concepte parteix del dialogisme de Bajtín (1989) i ha estat revisat i 

ampliat per autors posteriors (cf. Barthes, 1968; Genette, 1989; Guillén, 2005; Kristeva, 
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1978; Mendoza, Colomer, & Camps, 1998). Tal com diu Segre (a Estébanez, 1999), el 

terme intertextualitat tracta les múltiples relacions entre textos i és per això que en aquest 

estudi és més pertinent recollir la seva proposta d’interdiscursivitat: “Por el contrario para 

las relaciones que cualquier texto, oral o escrito, mantiene con todos los enunciados (o 

discursos) registrados en la correspondiente cultura y ordenados ideológicamente... 

propondría hablar de interdiscursividad”. (p. 218) 

És seguint aquesta definició que Ferrer i Parra (2012) proposen cinc graus de 

relació entre poesia i música segons les possibilitats d’aplicació didàctica: 1) s’estableix la 

relació cultural entre obres independents, és a dir, que l’execució de les obres és per 

separat; 2) l’execució conjunta de dues obres independents, com per exemple la lectura 

d’un poema acompanyat de música incidental; 3) correspon als poemes que contenen 

referències musicals; 4) la transposició d’elements típics d’una cap a l’altra, això és, 

utilitzar recursos d’una de les arts en l’altra en la composició (i l’anàlisi); 5) és el grau de 

simbiosi màxima: les obres conjuntes, com per exemple cançons, lieds o òperes. És en 

aquest últim grau de relació en què se centra aquesta investigació i és al que es 

refereixen Bordons i Casals (2012) quan parlen de fenòmens comuns. Cal, tot i això, tenir 

en compte la reflexió de Pujadó (2007) que adverteix de la complexitat del fenomen i de 

la varietat de solucions que hi pot haver segons el poema, el poeta, el músic i la música:   

Evidentment, no totes les musicacions i interpretacions existents tenen la mateixa 

qualitat. De vegades, el text i la música formen una unitat indestriable (per exemple, 

quan Raimon musica Espriu o Ausiàs March); però massa sovint semblen existir en 

universos diferents. En alguns casos, a més, la comprensió del text es veu 

dificultada per una interpretació poc acurada, per la manca d’adequació entre 

pauses sintàctiques i pauses melòdiques, accents tònics i accents musicals o per 

parèntesis instrumentals que trenquen la fluïdesa del discurs. També hem de tenir 

en compte que alguns poetes escriuen uns versos més fàcils de musicar (a causa 

de la regularitat mètrica i rítmica, de la rima, etc.) que no pas d’altres, especialment 

els qui utilitzen el vers lliure, els qui fan servir molt l’encavallament i els qui tenen 

poc sentit del ritme musical del vers (p. 10).  

 

Aquesta reflexió condueix directament a la segona possibilitat de relació que 

estableixen Bordons i Casals (2012): la comparativa. En aquest cas es tracta, des d’un 

enfocament més lingüístic, d’entendre la música i la poesia com a llenguatges paral·lels 

entenent que tots dos són llenguatges sonors. Els paral·lelismes han estat estudiats per 

Casals i Suárez (2011) a partir de la proposta del Music Portfolio: A creative way into 

languages, que a més a més els permet explicar la relació entre l’aptitud musical i la 
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lingüística. A la Figura 1 es mostren els paral·lelismes a nivell de segmentació (cercles 

concèntrics) i d’interacció (fletxes exteriors). 

Els dos últims tipus de relació proposats per Bordons i Casals (2012), la 

complementària i la integradora, se centren en l’anàlisi de les obres. Les dues propostes 

serveixen per a obres que segons la classificació de Ferrer i Parra (2012) tenen una 

relació de tercer, quart o cinquè grau. En l’anàlisi complementària s’analitza l’obra tant a 

partir del model d’anàlisi lingüística com musical per arribar a comprendre-la 

profundament però no es concreta en propostes didàctiques. En canvi, a la proposta 

integradora es tracta d’utilitzar elements de l’anàlisi musical en l’anàlisi lingüística i 

viceversa amb un objectiu didàctic.  

2.1.2. Corpus i experiències didàctiques 

 

A part d’aquests treballs específics sobre la naturalesa de les relacions entre 

música i poesia, hi ha altres investigacions sobre poesia musicada que presenten un 

corpus de cançons entre  les quals hi ha també poesia musicada. Els primers casos són 

els de Soldevila (1993) i Pujadó (2000); totes dues investigacions tenen un enfocament 

historicista i el moviment de la Nova Cançó hi té un pes molt important. Pel que fa a 

corpus exclusivament de poesia musicada hi ha el web Música de Poetes (UOC, 2007), 

una base de dades que es va actualitzant i que té com a fonament teòric les 

consideracions de Pujadó (2007). Per últim, hi ha el web de Viu la Poesia (Poció, 2003) 

que és un corpus de poemes que, en alguns casos, inclou propostes didàctiques en base 

a les musicacions.  

 
 

Figura 1. Paral·lelismes entre música i llengua des d’un enfocament 

comunicatiu, European Music Portfolio-L, (2010) 
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Finalment, també hi ha una investigació de Casals (2012) que porta a la pràctica 

una de les possibles relacions entre música i literatura: les corrandes. En la primera part 

de l’estudi es fa una anàlisi de la configuració textual, musical i escènica d’aquest gènere 

tradicional que ha donat lloc al projecte de Corrandescola. Les corrandes són un gènere 

poèticomusical que es basa en la improvisació de quartetes heptasil·làbiques amb rima 

en els versos parells sobre una cançó d’estructura binària composta d’estrofes, on es 

produeix la improvisació, i de tornades, en què hi participa tot el públic. 

El projecte Corrandescola va realitzar experiències a cursos de cicle superior de 

diversos centres de Primària a Catalunya a través del descobriment i la producció de 

corrandes. Aquest projecte de Casals (2012) va permetre que els alumnes participants 

fessin una aproximació a la poesia des de l’oralitat i el vessant lúdic, treballant tant 

continguts musicals (estructura, harmonia) com poètics (estrofes, rima). Un dels resultats 

més rellevants per al nostre estudi és que aquest treball simultani de les dues arts va 

despertar l’interès i la motivació per a la poesia, tant per la lectura com per la composició, 

i va millorar la seva competència oral. 

2.1.3. El concepte de presa de terra 

 

En paraules de Casellas (2013), “la presa de terra seria aquell aspecte que situa 

la festa en un context sociocultural català” (para. 4). Aquest concepte es recull en aquest 

treball perquè és el que permet lligar la poesia musicada al territori on s’ha produït 

perquè, tot i que està pensat per a actes festius en la seva totalitat, també té en compte la 

música com un element clau i que pot ser analitzat independentment. És necessari 

matisar que els paràmetres que permeten establir la presa de terra són combinables amb 

altres possibilitats musicals que incloguin diferents gèneres musicals, instruments o estils. 

En primer lloc, es considera que una música té presa de terra quan s’hi 

reconeixen trets tímbrics típics del territori, és a dir, aquells instruments de la cultura 

tradicional. Un altre element són els trets melòdics que reprodueixen melodies 

tradicionals del territori. També es poden tenir en compte altres característiques, com el 

gènere musical. En aquest article (Casellas, 2013) es considera que els gèneres musicals 

genuïns són el ball pla, el contrapàs, la jota i la rumba, cadascun amb els seus derivats.  

2.2. Les competències 

 

Com s’ha demostrat amb el projecte de Casals (2012) sobre les corrandes, 

aquest treball interdisciplinar permet treballar diverses àrees del coneixement 

conjuntament, per tant també diverses competències de les que estableix el Currículum 

Educació Secundària Obligatòria (2008). Des de l’àmbit de la recerca de didàctica de la 
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llengua i la literatura és important tenir en compte quines d’aquestes competències s’han 

de considerar quan s’estableixen els criteris per a la selecció d’un corpus de poesia 

musicada en què la varietat dialectal en sigui l’eix. 

2.2.1. Les competències bàsiques 

 

En primer lloc, cal fixar-se en les competències bàsiques que es divideixen en 

dos tipus: les transversals, aquelles que “són a la base del desenvolupament personal i 

les que construeixen el coneixement” (Generalitat de Catalunya, 2007, p. 7), i les 

competències específiques centrades a conviure i habitar el món, que tenen una 

dimensió més actitudinal. Del primer grup és pertinent destacar les competències 

comunicatives  que inclouen “1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, 2. 

Competències artística i cultural” (Generalitat de Catalunya, 2007, p. 7).  

La competència 1 és interessant perquè, tot i que no de manera predominant, 

inclou la comprensió de textos orals i escrits, com són els poemes musicats, que d’altra 

banda també es poden arribar a considerar produccions audio(visuals) si es té en compte 

la seva dimensió sonora i la possibilitat de veure l’enregistrament de la interpretació. A 

més a més, en aquest punt s’insisteix molt en el desenvolupament de la capacitat 

d’interpretar i comprendre el món que ens envolta i en aquest sentit la poesia és una eina 

molt interessant. Finalment, el treball de la varietat dialectal pot servir per aprofundir en 

els dos altres punts que inclou aquesta competència: la cohesió dels grups humans i el 

coneixement de la diversitat lingüística i cultural.  

Pel que fa a la competència 2, és evident que la poesia musicada, tant pel fet 

literari com pel fet musical, però sobretot pel fet que sigui una producció conjunta, ajuda a 

desenvolupar-la. Giráldez (2009) proposa desglossar aquesta competència en tres 

dimensions, la primera de les quals és la de percepció i comprensió artística i cultural. 

Dins d’aquesta dimensió s’hi poden incloure dos punts específics d’aquesta competència 

definits al Currículum (2007): l’enriquiment a través de les produccions del món de l’art i la 

cultura, especialment la cultura tradicional, i la mobilització de coneixements dels trets 

característics dels llenguatges artístics.  

En aquest sentit, Giráldez (2007) creu que un alumne quan acaba l’educació 

secundària hauria de ser “una persona que se interesa por el mundo de la cultura y el 

arte, que tiene un sentido de identidad cultural a la vez que respeta las ideas y formas de 

expresión de otras culturas” (p. 68). D’aquesta manera, la competència artística i cultural 

inclou també un fort component actitudinal que es relaciona directament amb les 

competències centrades a conviure i habitar el món.  
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D’aquest grup de competències en destaquem la competència 8, la social i 

ciutadana. El treball de cohesió a partir de la varietat dialectal pot contribuir als punts 

claus d’aquesta competència interdisciplinària (Generalitat de Catalunya, 2007):  

En síntesi, aquesta competència suposa comprendre la realitat social en què es viu; 

afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i 

pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, 

contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud 

constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions 

cívics. (p. 8) 

2.2.2. Les competències de l’àmbit de llengües 

 

Pel que fa a les competències de l’àmbit de llengües, totes les que es proposen 

són interessants de destacar. En primer lloc, hi ha la competència plurilingüe i 

intercultural, que tot i que es tracti de la varietat d’una mateixa llengua i una mateixa 

cultura promou principalment les actituds positives davant de qualsevol tipus de varietat 

lingüística. En la concreció dels objectius, l’objectiu 12 fa referència a la varietat 

lingüística que vol tractar el corpus de poesia musicada: “12. Conèixer la realitat 

plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats de la llengua i 

la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural” (Generalitat de Catalunya, 2007, 

p. 42).  

L’altra competència lingüística és la competència comunicativa que es 

subdivideix en tres apartats: oral, escrita i audiovisual. El treball per a la comprensió de la 

poesia musicada pot ajudar a desenvolupar les tres àrees de la competència 

comunicativa perquè en totes es fa esment de la importància dels bons models per a 

poder-los aplicar. La competència comunicativa audiovisual és la que queda més 

incompleta perquè en aquest cas està mancada de part visual, tot i que si s’usen 

gravacions o videoclips també es pot treballar. 

Finalment, la competència literària és també fonamental. El text fa esment tant 

de textos literaris de tots els gèneres, en aquest cas la poesia, però també d’altres formes 

estètiques com la cançó, que en el cas de la poesia musicada es fusionen. A més a més, 

en l’apartat d’estructura dels continguts de la dimensió estètica i literària es demana una 

“atenció especial a la cultura tradicional i les obres de referència de la nostra cultura 

escrita, la nacional i la universal, que han de configurar la base cultural del nostre 

alumnat” (Generalitat de Catalunya, 2007, p. 23), que es pot treballar a partir de poetes 

de la cultura catalana.  

Per aprofundir en aquesta competència cal també tenir present les aportacions 

de Mendoza (2012), que postula que llegir vol dir relacionar, és a dir, que la competència 
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literària es desenvolupa a través dels hipervincles que estableix el lector entre el text i els 

seus propis coneixements. Segons l’autor (Mendoza, 2012), aquesta interacció lectora és 

“una actividad cognitiva compleja y esencial en la recepción de cualquier modalidad 

textual” (p. 78). A més a més, tal com explica de Amo (2009), la competència literària és 

necessària per al desenvolupament del lector model, una estratègia textual de l’autor que 

li permet traçar les vies d’interpretació de la lectura del lector real. El punt clau d’aquest 

mecanisme és l’intertext lector (Mendoza, 2008), el component de la competència literària 

que fa que el lector real activi tots els mecanismes per a la interpretació textual i que 

converteix la lectura en un procés continu d’especulacions i inferències a través dels 

hipervincles.  

 

2.2.3. Competències de música  

 

Donat que la part musical és imprescindible en aquest corpus, és necessari 

observar quines són les indicacions del currículum en aquesta àrea. En primer lloc, es fa 

una diferència entre la comprensió i la interpretació, igual que en la competència artística, 

i en aquest cas també ens centrem en els objectius que fan referència a la comprensió i 

que el corpus pot potenciar: 

2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb 

interès, respecte i sensibilitat estètica. 

3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat 

de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats 

musicals. 

6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les 

seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 

(Generalitat de Catalunya, 2007, p. 205) 

2.3. La literatura a classe de llengua 

 

És clar que les relacions entre música i poesia no són les úniques complexes, 

també ho són les que es produeixen entre la llengua i la literatura a l’aula. És per això que 

és necessari establir quins són els avantatges o els inconvenients de treballar 

conjuntament la literatura, en aquest cas la poesia, i la llengua, en aquest cas la varietat 

dialectal. Ferrer (2003) en un estudi sobre l’ús de poesia en classes de català per a adults 

detecta quins són els aspectes que es veuen afavorits per aquest treball conjunt; tot i que 

l’estudi estigui fet a partir d’un altre tipus d’aprenents, els elements que en destaca es 

poden transferir a l’ensenyament de la varietat dialectal.  
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En primer lloc, Ferrer (2003) proposa la distinció de dos aspectes que la poesia 

permet treballar a la classe de llengua: aspectes formals i aspectes temàtics. Per 

aspectes formals s’entenen els elements més lingüístics, que de fet són els que es 

tracten quan s’estudia la varietat dialectal: la fonètica, que inclou l’entonació i la dicció 

però que a més a més es veu reforçada per la inclusió de la música, per tant, hi ha la 

possibilitat de tractar les diferents pronúncies dialectals; la morfosintaxi que pot servir per 

exemple per detectar les diferències en la desinència verbal; i el lèxic nou, que en aquest 

cas pot ser tant vocabulari com expressions.  

Pel que fa als aspectes temàtics, Ferrer (2003) fa referència a la reflexió sobre 

els sentiments i sobre el jo, temes que no acostumen a ser presents als currículums de 

català per a adults, però el context a secundària és diferent. És per això que creiem 

convenient completar aquest apartat adaptant els arguments que es desprenen d’un 

estudi de Bordons (2003) en què es defensa la introducció de la literatura a classe de 

llengua i que segons la classificació de Ferrer (2003) es poden incloure dins els aspectes 

temàtics.  

Primerament, segons Bordons (2003) la literatura és un element de motivació i el 

fet que es tracti de poesia musicada incorpora una vessant lúdica i d’interès de l’alumnat. 

En segon lloc, la literatura incideix en l’educació humana atès que, tal com diu Aristòtil a 

la Retòrica, la literatura explica les coses en universal, és a dir, no tal com són sinó tal 

com podrien ser. De la mateixa manera, permet ampliar el coneixement cultural, que en el 

cas que ens ocupa es pot referir a l’obertura cultural a la resta del domini lingüístic català 

que també implica cert coneixement de la geografia. Un altre aspecte és el 

desenvolupament cognitiu que procura, perquè tal com diu l’autora, “la literatura 

constitueix un gran ajut per a la maduresa general de l’individu i per al desenvolupament 

de la conceptualització” (p. 9). Finalment, com ja s’ha pogut veure, permet millorar les 

competències relacionades amb la comprensió lectora i també la capacitat expressiva.  

Un exemple de la presència de la literatura a la classe de llengua, o bé a 

l’inrevés, és la proposta que va fer Porredon (1992) en què proposava precisament el 

treball de la dialectologia a través de textos principalment narratius. El llibre consta d’un 

capítol per a cada dialecte, en què hi ha una introducció a les característiques del 

dialecte, un text que n’és representatiu amb exercicis per a treballar-lo i una antologia 

d’altres textos del mateix dialecte. De totes maneres, en els exercicis només es tracta la 

qüestió sociolingüística i es deixa de banda la dimensió literària del text, per tant, es perd 

en certa manera el treball conjunt. 

2.4. La varietat dialectal dins la diversitat lingüística 
 

La varietat dialectal és un dels aspectes de la variació de la llengua però el 

català, com totes les llengües del món, gaudeix d’una diversitat lingüística que pot ser 
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analitzada des de diferents punts de vista. Marí (1981) proposa diferències de quantitat, 

que són les que fan referència a les distàncies cronològiques, geogràfiques o socials, i les 

de qualitat, relacionades amb el tema, el canal, la formalitat o el propòsit. D’aquesta 

manera, la varietat dialectal és una diferència de quantitat a nivell geogràfic. Marí (1981) 

afegeix que aquest tipus de diferències solen ser excloents, és a dir, que en el cas de la 

varietat dialectal un parlant acostuma a dominar només el seu dialecte.  

Per a les qüestions referides a la varietat dialectal del català es tindran en 

compte els treballs de Porredon (1992), que ja han estat presentats, i els de Veny, 

bàsicament Els parlars catalans (1982). En aquesta obra es proposa la divisió de la 

llengua catalana en dos grups dialectals, oriental i occidental, que es componen de 

dialectes i subdialectes. Tenint en compte l’objectiu de l’estudi es tindran en compte les 

diferències fonètiques (vocàliques i consonàntiques), morfosintàctiques i lèxiques entre 

els dialectes, sense entrar en detall dels subdialectes. A la Figura 2 es presenta 

l’esquema de l’articulació dialectal (en negreta els dialectes) i, pel que fa  a la distribució 

territorial, el mapa de referència per aquest estudi és el de la Figura 3.  

Pel que fa al traspàs d’aquests coneixements a l’aula, la tesi de Comellas (2006) 

presenta resultats sobre com els professors gestionen la presència de la varietat dialectal 

a les aules dels instituts, assenyalant que la reacció dels professorat passa per demanar 

el respecte per aquestes varietats defensant que són font de riquesa cultural. D’altra 

banda, també hi ha una anàlisi profunda sobre quin és el concepte de llengua i varietat 

dialectal que es deriva de cada llibre de text i els divideix en dos grups: els que deixen 

entendre que tothom parla amb el seu dialecte i els que consideren que els dialectes són 

les variants de determinats territoris, deixant entendre que o bé es parla llengua o bé es 

parla dialecte. 

 

3. Objectius de recerca i preguntes d’investigació 
 

Com s’ha vist, les relacions entre música i poesia són molt complexes però 

alhora enriqueixen la formació dels estudiants, ja que permeten desenvolupar la 

competència literària i la competència cultural i artística. És per això que, partint de les 

bases del marc teòric, es formula l’objectiu principal que es desglossa en tres objectius 

específics: 

 

o Objectiu general: Confecció d’un corpus de poesia musicada de diferents punts 

del domini lingüístic català per al treball simultani de la varietat dialectal i la poesia 

musicada a l’educació secundària obligatòria.  
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Figura 3. Distribució territorial dels dialectes catalans («Mapes per a l’estudi 

de la llengua catalana», 1989) 
 

 

 

   
  Rossellonès o   Capcinès 

català septentrional  

     Septentrional de transició 
     Salat 
     Xipella 
  Central   Barceloní 
Català     Tarragoní 
oriental  
     Mallorquí 
  Balear   Menorquí 
     Eivissenc 
 
  Alguerès 
 
     Ribagorcà 

Català   Pallarès 
nord-occidental Tortosí 

Català      
Occidental    Valencià septentrional 
  Valencià  Valencià apitxat 
     Valencià meridional (mallorquí) 
  
  

 

Figura 2. Dialectes catalans (Veny, 1982) 
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o Objectius específics:  

1) Retratar l’estat de la qüestió de l’estudi de la varietat dialectal a l’ensenyament 

de secundària.  

2) Establir criteris per a la selecció i organització del corpus.  

3) Crear una eina de validació del corpus proposat. 

 

D’aquest objectius, en surten les preguntes següents que guien el procés 

d’investigació: 

1) Quines són les creences d’alguns professors de llengua catalana de l’ESO 

sobre l’ensenyament de la varietat dialectal? 

2) Quin pes té la varietat dialectal als principals llibres de text? 

3) Quins són els criteris que permeten decidir si un poema musicat és adequat 

per  

a)  contribuir al coneixement i la sensibilització a la varietat dialectal dels 

alumnes de l’ESO? 

b) desenvolupar la seva competència literària i cultural i artística? 

4) De quina manera es pot crear una eina de validació per a un corpus 

d’aquestes característiques? 

4. Metodologia 

La metodologia de la investigació es va determinar tenint en compte dos factors 

clau: l’objecte de recerca i els objectius. Pel que fa a l’objecte de recerca, és a dir, la 

poesia musicada, requereix una aproximació des de l’anàlisi interpretativa i la valoració 

crítica de les obres. D’altra banda, en relació amb els objectius, la confecció de criteris 

per a la selecció del corpus de poesia musicada i la validació del corpus és de naturalesa 

qualitativa perquè són flexibles i en la seva formació hi intervenen també l’anàlisi de les 

explicacions d’una selecció d’experts i la reflexió subjectiva de la investigadora. En darrer 

terme, el tercer objectiu específic, tot i que es podria dur a terme a través d’una anàlisi 

estadística, se centra més en el format dels llibres de text i les opinions d’alguns 

professors.  

Per tant, tenint en compte aquests dos factors, la metodologia té un enfocament 

qualitatiu i compleix, tal com s’acaba d’explicar, les sis característiques principals 

definides per Creswell (2012):  

 Exploring a problem and developing a detailed understanding of a 

central phenomenon 

 Having the literature review play a minor role but justify the problem 
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 Stating the purpose and research questions in a general and broad way 

so as to the participants’ experiences 

 Collecting data based on words from a small number of individuals so 

that the participants’ views are obtained 

 Analyzing the data for description and themes using text analysis and 

interpreting the larger meaning of the findings 

 Writing the report using flexible, emerging structures and evaluative 

criteria, and including the researchers’ subjective reflexivity and bias (p. 16). 

 

Tenint en compte la naturalesa metodològica del treball, es van seleccionar els 

instruments de recerca que permetessin obtenir dades d’aquesta mateixa naturalesa: 

formularis i entrevistes, eines que es detallen més endavant. Per a la validació del corpus, 

a causa de les limitacions en el temps, es va optar finalment per demanar a una 

professora del Departament de Didàctica de la Llengua (UB), la Dra. Margarida Prats, qui 

ha treballat també sobre poesia musicada, que validés les propostes per al corpus. Amb 

aquesta finalitat, se li va demanar que valorés si el corpus s’adequava als objectius i si se 

seguien coherentment els criteris establerts.  

D’altra banda, el treball també té un vessant filològic que implica una àmplia 

cerca bibliogràfica de documents escrits i material sonor. Aquest treball es va fer a partir 

de: 1) les recomanacions bibliogràfiques (Pujadó, 2000; Soldevila, 1993) que van sorgir 

de les entrevistes als experts, 2) de la base de dades del CRAI de la Universitat de 

Barcelona (http://crai.ub.edu/), 3) de Música de Poetes (UOC, 2007) i 4) de Viu la Poesia 

(Poció, 2003). 

4.1. Formularis  

 

L’opció dels formularis1 es va considerar la més adequada per a l’obtenció de 

dades que responguessin a la primera i segona pregunta d’investigació, ja que tal com 

expliquen Dörnyei i Csizér (2011) és un instrument que permet recollir dades de diferent 

naturalesa sobre una part de la població, tot i que per a la segona pregunta es va utilitzar 

per a recollir dades sobre contingut de llibres de text. El disseny dels formularis es va fer 

seguint les indicacions dels mateixos autors (Dörnyei & Csizér, 2011) tant pel que fa a la 

redacció de les preguntes, el control del temps de resposta i el pilotatge. Tots dos es van 

crear gràcies a la tecnologia de Formularis de Google, fet que va permetre una bona 

difusió del qüestionari i un processament automàtic de les respostes.  

                                                        
1
 Formulari amb resum de les respostes: Annex I. 

http://crai.ub.edu/
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El primer formulari és una fitxa de buidatge de llibres educatius que es va 

dissenyar per tal d’obtenir dades sobre el pes de la varietat dialectal als principals llibres 

de text de secundària. En aquest cas, va ser la mateixa investigadora qui va respondre 

els vuit ítems per a cada llibre de text, els quals es van triar a raó de representació de tots 

els cursos i de les editorials més freqüents als centres de secundària.  

El segon formulari va ser dissenyat per a professors de llengua catalana de 

l’ESO amb l’objectiu d’extreure informació superficial sobre la gestió del treball de la 

varietat dialectal a l’aula. El formulari consta d’un total de dotze preguntes tant de 

resposta oberta amb guia com de resposta tancada; una de les preguntes es va afegir 

després d’haver fet el pilotatge. L’enllaç es va enviar massivament a través del correu 

electrònic a professors habitualment col·laboradors del grup de recerca Poció intentant 

que hi hagués varietat en la representació territorial.  

4.2. Entrevistes 

 

Les entrevistes2 es van dissenyar per donar resposta a la tercera pregunta 

d’investigació, la que fa referència a la creació de criteris per a la selecció del corpus. Les 

entrevistes són, segons la classificació de Cohen, Manion i Morrison (2007), entrevistes 

amb un enfocament guiat3, és a dir, que es va fer un guió diferent per a cada entrevistat 

amb els temes a tractar però no es va seguir cap guió tancat. La selecció de les persones 

entrevistades es va fer tenint en compte la seva experiència i el seu coneixement en el 

camp que ens ocupa, el de la poesia musicada vinculada al territori. Es va contactar amb 

el Dr. Albert Casals i el Dr. Llorenç Soldevila, experts en poesia musicada. També es va 

contactar amb dos experts de música tradicional però no es va poder fer cap de les dues 

últimes entrevistes; per compensar aquest buit es va ampliar el marc teòric amb articles 

relacionats.  

a) Procediment per a les entrevistes 

En un primer moment, es va contactar a través del correu amb els experts per 

presentar-los breument la investigació i demanar-los la possibilitat d’una entrevista. A 

continuació es va quedar amb els qui havien respost afirmativament en un espai que no 

hi hagués distorsions acústiques i després de demanar el seu consentiment es va 

procedir a gravar el contingut sonor de l’entrevista. Finalment, es va transcriure 

l’entrevista segons una adaptació dels criteris del grup PLURAL (Palou & Fons, 2013).  

b) Anàlisi de les dades 

Per a la codificació de les entrevistes es van seguir les indicacions de Creswell 

(2012), qui recomana un procediment inductiu. Tot i això, per tal de facilitar la creació de 

                                                        
2
 Transcripció i codificació de les entrevistes: Annex II. 

3
 Terme original: interviwed guide approach. 
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les categories d’anàlisi es va partir dels temes dels guions de les entrevistes per a la 

primera part del procés, és a dir, per a una primera categorització. A partir d’aquesta 

primera aplicació es van ampliar i modificar les categories d’anàlisi que posteriorment es 

van aplicar a les dues entrevistes completes (veure Taula 1). Finalment, es va recollir el 

contingut per a cada categoria d’anàlisi i combinant la informació de les dues entrevistes i 

el marc teòric es van configurar els criteris de selecció del corpus.  

5. Anàlisi de les dades i resultats 

5.1. Anàlisi dels formularis 

 

Tant pel que fa a la naturalesa del treball com a la dels resultats mateixos, 

l’anàlisi dels formularis serveix per fer una primera aproximació general i en cap cas hi ha 

una pretensió de representativitat estadística. Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, 

l’anàlisi se centra sobretot en la descripció de les característiques dels llibres de text i les 

opinions dels professors. 

En referència al primer formulari sobre els principals llibres de text, els onze triats 

són representatius de tots els cursos. El primer resultat és que, independentment del 

curs, a la majoria dels llibres de text de llengua i literatura catalana no es tracta la varietat 

dialectal; tan sols quatre dels onze llibres triats ho tracten, i d’entre aquests alguns hi 

dediquen fins a cinc unitats a la varietat dialectal i altres només una. Pel que fa al 

contingut, en general es treballa la distribució territorial, la classificació i els trets fonètics, 

lèxics i morfosintàctics.   

En la majoria de casos aquest contingut va acompanyat d’exemples i d’exercicis. 

Els exemples acostumen a introduir-se en l’apartat d’activitats i solen ser textos de 

diferent naturalesa (narratius, poètics o dramàtics), mots o frases soltes i també lletres de 

Categoria Descripció 

SML Simbiosi entre música i literatura. 

CTX Elements que fan possible la comprensió del text. 

EL 
Elements que es poden identificar i treballar d’una poesia 
musicada. 

TER Elements musicals i lingüístics de vinculació al territori. 

EMT Equilibri musical entre modernitat i tradició. 

RC 
Recomanacions bibliogràfiques, literàries, musicals o de poesia 
musicada. 

GA Gustos literaris i musicals dels adolescents. 

LIT Qüestions relacionades amb les obres literàries. 

DID Qüestions relacionades amb l’explotació didàctica. 

TI Elements per al treball interdisciplinar. 

ORG Consells sobre l’organització i la selecció del corpus.  

 

Taula 1. Categories per a la codificació de les entrevistes. 
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cançons. Pel que fa als exercicis, n’hi ha de més generals en què es demana identificar la 

varietat dialectal d’un text, completar una taula de dialectes o respondre preguntes de 

veritat/fals, però també n’hi ha de més específics, com transcriure un text en un altre 

dialecte, completar una taula de desinència verbal d’un dialecte o relacionar poblacions 

amb el seu dialecte. 

El segon formulari dirigit a professors el van contestar catorze professors 

repartits entre el parlar central (Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i la zona de 

transició entre el central i el nord-occidental (Alt Camp, Baix Camp, Ribera d’Ebre i 

Tarragonès). Pel que fa als cursos, es van obtenir més respostes del segon cicle però tot 

i així també hi ha representativitat del de primer. En aquest primer bloc és interessant de 

destacar que els llibres que els professors van dir que utilitzaven es corresponen amb la 

tria que s’havia fet per al primer formulari.  

En referència al treball específic de la varietat dialectal, a mesura que augmenta 

el curs, augmenta el nombre de sessions dedicades al treball de la varietat dialectal fins a 

un màxim de cinc sessions al curs. En general en aquestes sessions es tracta sobretot la 

definició de dialectes i la seva classificació, la distribució territorial, les expressions 

característiques i els trets lèxics, fonètics i morfosintàctics. Aquest treball també sol anar 

acompanyat de material d’exemple, que en molts casos són cançons de grups musicals, 

com per exemple Ja t’ho diré, Antònia Font o Pau Alabajos, i material audiovisual, com 

per exemple el programa de TV3 Caçadors de paraules (Gomà, 2007) i la sèrie Lo 

Cartanyà (Bertran, 2005). A part, també s’utilitzen textos narratius, poètics o periodístics i 

mots o frases soltes.  

Finalment, la majoria de professors consideren que aquest aspecte de la variació 

lingüística té poc pes en l’ensenyament secundari, sobretot al primer i segon curs, tot i 

que la majoria creu que és un aspecte rellevant i interessant de tractar a l’ESO. Els 

arguments que han emergit dels formularis són diversos però es poden agrupar en tres 

grans eixos: 1) l’ampliació del mapa lingüístic, el coneixement de la riquesa de la varietat 

dialectal del català i el concepte de variació lingüística; 2) un canvi actitudinal de respecte 

envers la varietat lingüística i en contra dels prejudicis lingüístics causats pel 

desconeixement; 3) el desenvolupament del sentit crític a través dels conceptes de 

diversitat i variació i la reflexió sobre el predomini d’uns dialectes sobre els altres i la 

unitat lingüística. En un cas extrem, un docent va explicar que es trobava molts alumnes 

que creien que el català era un dialecte del castellà i per això considerava important el 

treball sobre la varietat dialectal. 



 

23 

 

 

 

5.2. Anàlisi de les entrevistes 

 

A partir de la informació extreta de la codificació de les entrevistes i 

complementada amb les bases establertes al marc teòric, es van obtenir els criteris per a 

la selecció i organització del corpus de poesia musicada de diferents punts del domini 

lingüístic català per al treball simultani de la varietat dialectal i la poesia musicada a 

l’educació secundària obligatòria. Tot i que no era l’objectiu de les entrevistes, també van 

sorgir alguns consells per a una futura explotació didàctica del corpus que també es 

recullen en aquest apartat.  

5.2.1. Criteris per a l’organització i selecció del corpus 

 

Un dels primers punts que cal tenir en compte és que els criteris que es 

presenten aquí són orientatius ja que tots els experts coincideixen d’afirmar que, tot i tenir 

en compte les recomanacions que es fan, s’ha de considerar cada composició 

individualment. És a dir, pot ser que una composició tingui alguna característica oposada 

als criteris però que sigui justament aquesta característica la que fa que l’obra sigui 

interessant i adequada per als objectius del corpus. 

D’altra banda, es va decidir organitzar els criteris en tres grans blocs: composició 

musical, interpretació i poema. És important que en conjunt la qualitat d’aquests tres 

elements estigui equilibrada per poder garantir el treball interdisciplinar de l’obra. 

Finalment, la línia entre composició i interpretació és molt difusa i de fet hi ha elements 

que malgrat que aquí només es presentin en un dels blocs formen part de tots dos 

àmbits.  

Abans d’exposar els criteris, però, és convenient matisar el significat del verb 

interpretar ja que des de la literatura té un significat i des de la música en té un altre. En 

literatura, interpretar un text vol dir donar-li significat, en canvi, en música interpretar una 

peça vol dir executar-la musicalment. Tot i així, els dos significats es complementen 

perquè quan un músic toca o canta una obra musical també hi està donant significat, 

l’està interpretant en els dos sentits del terme.  

Una vegada fetes aquestes consideracions prèvies, presentem els criteris: 

a) Composició musical: 

 La composició musical hauria d’estar al servei del poema, fet que es pot concretar, 

per exemple, en: 

 l’harmonització i el tempo creen un ambient en consonància amb els fluxos 

temàtics 
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 la musicació té en compte l’època històrica que evoca el poema, ja sigui per 

evocar-la també o per actualitzar-la 

 La composició musical hauria de facilitar la comprensió del text, fet que es pot 

concretar en: 

 coincidència dels accents musicals i del vers 

 estructura musical i estructura poètica paral·leles 

 facilitat melòdica, és a dir, música plana 

 acompanyament que ajudi a comprendre simbòlicament alguns aspectes del 

poema 

 La música és recomanable que tingui cert grau de presa de terra4, ja sigui tímbric o 

melòdic, perquè la producció es pugui vincular al territori. Dins d’aquesta condició, cal 

garantir certa varietat de gèneres i estils.  

 No hi ha criteris per als gustos musicals adolescents però sí que s’ha d’intentar que 

sigui una estètica musical que no escoltin habitualment. 

 

b) Interpretació 

 La interpretació musical hauria de respectar la composició i el cantant hauria de tenir 

bones qualitats vocals (vocalització, dramatisme o domini del volum entre d’altres). 

 S’aconsella que hi hagi dos o tres elements musicals significatius i fàcilment 

identificables que permetin treballar el poema musicat. Aquests elements es poden 

classificar en tres grans blocs: discurs (melodia, ritme), harmonia i elements 

expressius (estructura, instrumentalització, silencis i crescendos i decrescendos entre 

d’altres).  

 L’intèrpret és millor que pertanyi al mateix dialecte en què està escrit el poema, fet 

que no implica excloure altres combinacions entre el dialecte del text i el dialecte de 

l’intèrpret.  

 

c) Poema 

 En el poema és important que s’hi reconeguin les formes dialectals característiques.  

 El corpus, a part de ser representatiu de la varietat dialectal, també hauria d’oferir una 

visió panoràmica de la història de la literatura catalana.  

 El poema hauria de tenir qualitat formal i temàtica que permeti també un treball 

transversal, ja sigui dins l’àmbit de llengua i literatura (p. ex. història de la llengua i la 

literatura o anàlisi lèxica) com en altres àmbits educatius (p. ex. geografia o història).  

                                                        
4
 Consulteu p.11. 
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 Com que una de les característiques principals del corpus és la qüestió dialectal, 

l’organització dels poemes musicats és millor que segueixi aquest mateix criteri. 

5.2.2. Consells per a una futura explotació didàctica del corpus.  

 
Els consells que van sorgir d’imprevist de les entrevistes també es tindran en 

compte per a la selecció del corpus encara que sigui indirectament, ja que es valorarà 

també la potencialitat del poema en relació a les recomanacions i explicacions que es van 

fer en aquest sentit:  

 El treball musical s’organitza entorn de tres dimensions: escoltar, interpretar i crear.  

 Cal contextualitzar la producció musical per motivar els alumnes i fer que l’activitat 

sigui significativa per a ells.  

 Els alumnes han de poder opinar sobre els tres elements bàsics: qualitat del poema, 

la composició musical i la interpretació.  

 A part de l’audició, també es pot treballar la visualització dels instruments, és a dir, el 

reconeixement visual de l’aspecte físic dels instruments.  

5.2. Corpus 
 

Finalment s’ha optat per delimitar el nombre de poemes del corpus i se n’han 

escollit 5 per al valencià, balear, nord-occidental i central i 4 per a l’alguerès i el 

rossellonès, fet que dóna un total de 28 poemes musicats. El primer criteri que s’ha 

aplicat ha estat el de presa de terra, però no sempre ha estat possible; en aquest cas s’ha 

prioritzat la varietat d’autors i intèrprets i la coincidència dialectal del poema i l’intèrpret. 

D’altra banda, també s’ha intentat que fos un corpus que respectés la paritat, tant pel que 

fa a l’autoria dels poemes, fet més complicat, com de les interpretacions. Pel que fa a la 

presentació5, els dialectes s’han organitzat segons l’ordre que els presenta Veny (1982) i 

dins de cada dialecte s’han ordenat els autors per ordre alfabètic. En l’apartat de 

descripció i justificació es ressalten sintèticament alguns dels elements més destacats 

dels tres eixos: poema, composició i interpretació. Finalment, tots els enllaços es van 

comprovar el dia 23/06/2015. 

 

a) Rossellonès 
 

                                                        
5
 Per a les referències completes dels poemes i les musicacions consulteu l’Annex III. 

1/ Obra Cerdà, Jordi-Pere. “Ara que l’hivern”. Musicació: Manel Lluís 

Breu 

descripció i 

El poema construeix l’hivern com a símbol de l’exili i de les misèries 

de la guerra. El poema es divideix en tres blocs temàtics que la 
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2/ Obra Cerdà, Jordi-Pere. “Cada somni”. Musicació: Jordi Barre 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema explora els sentiments de tristesa i nostàlgia envers un amor 

passat. A més a més, els primers versos transmeten encara una 

última esperança que a mesura que avança el poema desapareix. El 

tempo de la peça és lent i els versos van un darrera l’altre però 

deixant espai entre ells; la interpretació del cantant, per la seva banda, 

també és calmada i cada vers és presentat com una unitat. A la 

lentitud s’hi afegeix l’harmonia que, reforçada pel so de l’acordió, fa 

arribar la mateixa sensació de tristesa i nostàlgia del poema. 

L’acordió, com a instrument tradicional, és el que dóna la presa de 

terra a la composició. 

Dialectes Rossellonès 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=72&music=262&titol=435&recurs
=758 

 

justificació 

de la tria 

composició respecta. En un primer temps, es presenta l’hivern com a 

estació violenta, tant per al cos com per a l’ànima. A la part central 

s’expliquen els records que evoca aquesta estació, tots els records de 

les guerres i els dolors i les morts que ha provocat. Finalment, 

s’invoquen tots aquells que moriren en les diferents guerres per a 

constatar que la guerra és una constant. Tota la composició és trista, 

tot i que a la part central els intèrprets li donen més força per 

demostrar que el record de les misèries és ben viu. Gràcies a aquest 

rerefons històric, el poema permet treballar la història europea i també 

reflexionar sobre la guerra en general. 

Dialectes Rossellonès 

URL https://www.youtube.com/watch?v=BiE6_YcRM5U 

3/ Obra Morer, Joan. “La bellesa”. Musicació: Gisela Bellsolà 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

La veu del poema són les estrelles que exalcen la bellesa d’una dona 

que, de fet, és presentada com l’encarnació directa d’aquest concepte, 

ja que és tan bella que tota la naturalesa es rendeix als seus peus. En 

resum, tot el poema és una gran hipèrbole sobre la bellesa. De la 

composició cal destacar-ne el lirisme. Com que no s’ha pogut accedir 

al text original, però, no es poden conèixer altres aspectes. En 

referència a la interpretació, la cantant és molt expressiva i fa matisos 

interpretatius interessants. 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=72&music=262&titol=435&recurs=758
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=72&music=262&titol=435&recurs=758
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=72&music=262&titol=435&recurs=758
https://www.youtube.com/watch?v=BiE6_YcRM5U
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4/ Obra Pons, Josep Sebastià. “El dia clou”. Musicació: Sol i Serena.  

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema explora la nit com a moment de reflexió sobre la condició 

humana, sobre la insatisfacció constant i l’individualisme inherents a 

l’ésser humà. De fet, aquesta és la lectura que es desprèn de la 

poesia musicada perquè se seleccionen els dos versos que contenen 

el nucli d’aquesta reflexió i es van repetint al llarg de la peça; per tant, 

tenen més pes que al text original. Pel que fa a la musicació, al 

principi és més lenta i no hi ha gaire acompanyament musical però 

només és durant les dues primeres estrofes. Les dues últimes estrofes 

tenen més força perquè estan musicades a ritme de rumba i en les 

parts instrumentals és la gralla qui fa la melodia. La interpretació de la 

cantant també dóna més força a les dues últimes estrofes però 

sobretot als dos versos claus que es van repetint. Pel que fa a la 

presa de terra, queda justificada tant per la rumba com per la gralla.  

Dialectes Autor: rossellonès. Intèrpret: central. 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=677&music=679&titol=2069&recu
rs=1453 

 

b) Central 

 

5/ Obra Casasses, Enric. “L’home llop”. Musicació: Santi Arisa 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema desglossa metafòricament tot el que és o pot ser un home 

llop amb sis estrofes de quatre versos, alterant el gènere de l’atribut 

entre masculí i femení i fent moltes anàfores. La musicació juga amb 

el poema i introdueix elements simbòlics, com els udols dels llops 

fingits per veus femenines, i intercanvia les veus masculines i 

femenines fent que els versos en masculí estiguin cantats per veus 

femenines i viceversa. A més a més, cal tenir en compte que els 

versos en què l’atribut és masculí hi ha les característiques més 

típiques i més virils dels homes llop. El protagonisme està cedit al text 

perquè la interpretació que en fan els cantants s’acosta molt a la 

recitació encara que en alguns moments allarguen l’última síl·laba del 

vers. Tot i això, hi ha algunes parts instrumentals a ritme de rumba, i 

per tant, la peça també té presa de terra. 

Dialectes Rossellonès 

URL https://www.youtube.com/watch?v=JhipRJLJN5o 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=677&music=679&titol=2069&recurs=1453
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=677&music=679&titol=2069&recurs=1453
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=677&music=679&titol=2069&recurs=1453
https://www.youtube.com/watch?v=JhipRJLJN5o
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Dialectes Central 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=67&music=246&titol=380&recurs
=220 

 

6/ Obra Foix, J. V. “És quan dormo que hi veig clar”. Musicació: Dijous Paella 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema, ple d’imatges delirants que descriuen el món interior de 

l’autor, enllaça amb l’estètica surrealista. A la primera estrofa se situa 

ell dins d’un paisatge, la segona té clares implicacions polítiques i la 

tercera té connotacions sexuals. Formalment el poema està format per 

les tres estrofes; cada estrofa comença amb l’anàfora “és quan” i els 

dos primers versos es repeteixen al final de l’estrofa com una tornada. 

És justament la paradoxa del primer vers de la tornada de l’última 

estrofa la que dóna títol al poema. La musicació en aquest cas és una 

jota i és molt encertada perquè s’adequa totalment al ritme dels versos 

i, a més a més, la tornada del poema coincideix amb la tornada 

musical. El cantant, per la seva banda, sap mantenir el ritme del vers i 

dóna agilitat al poema i a la tornada s’hi incorporen segones veus. 

Finalment, la jota està interpretada amb instruments tradicionals, per 

tant, el grau de presa de terra és molt elevat. 

Dialectes Central 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lle
tra.musicaDePoetes.Recurs?autor=92&music=459&titol=642&recurs=5
15 

 

7/ Obra 
Maragall, Joan. “L’Empordà”.  Música: Enric Morera. Intèrprets: Orfeó 

Català, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquesta peça està vinculada al territori en dos aspectes: d’una banda, 

explica la llegenda de la formació de l’Empordà, i de l’altra, és una 

sardana, la dansa més emblemàtica de Catalunya. El poema està 

dividit en dues parts que es distingeixen en la composició: en la 

primera es presenta un grup que es dirigeix cap a l’Empordà i en la 

segona, fent una mise-en-abyme, aquest grup explica la creació 

d’aquestes terres. Els versos encaixen perfectament amb el ritme de 

la sardana i la composició alterna les veus femenines i masculines per 

a interpretar la segona part del poema, un idil·li entre una sirena i un 

pastor, de la unió dels quals es forma l’Empordà, on el mar i la 

muntanya es troben. Finalment, la interpretació de la coral és 

excel·lent i dominen molt bé els recursos expressius. 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=67&music=246&titol=380&recurs=220
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=67&music=246&titol=380&recurs=220
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=67&music=246&titol=380&recurs=220
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=92&music=459&titol=642&recurs=515
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=92&music=459&titol=642&recurs=515
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=92&music=459&titol=642&recurs=515
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Dialectes Central 

URL https://open.spotify.com/track/0H7gDDqfrsSK7nZFlusyZB 

 

8/ Obra Salvat-Papasseit, Joan. “La casa que vull”. Musicació: Teresa Rebull 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

La poesia descriu d’una manera molt lírica la casa ideal del poeta, 

envoltada d’un paisatge idíl·lic enmig de la naturalesa, entre el bosc i 

la mar, però no massa aïllada per si hi ha algun esdeveniment 

important, per bé o per mal, poder ser ràpid a un nucli urbà. 

Formalment està formada per sis estrofes de quatre versos 

pentasí·labs i dos versos finals. La musicació té un to molt adequat al 

del poema i la melodia és molt suau i respecta els versos i les 

estrofes; de fet, l’estructura musical és una mica rígida i obliga a 

reprendre els dos últims versos de la penúltima estrofa per formar una 

quarteta amb els dos últims que en el text original queden sols. Pel 

que fa a la instrumentació, té alguns instruments tradicionals com el 

flabiol, per tant hi ha presa de terra. 

Dialectes Central 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=203&music=239&titol=1434&recu
rs=305 

 

9/ Obra Verdaguer, Jacint. “Noguera i Garona”. Musicació: La Carrau 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

La musicació d’aquest poema es fa totalment seu el text i li dóna la 

volta. El poema, dins el cant VII de l’obra Canigó, descriu el curs dels 

dos rius del Pirineu fent servir el recurs retòric de la personificació. La 

musicació el que fa és seleccionar-ne alguns fragments i repetir la 

tornada, que ja apareix com a tal al text original, molt més sovint. A 

més a més, afegeixen una estrofa en defensa d’un altre riu, l’Ebre. El 

que és més interessant però és que transforma el que tradicionalment 

és el més lent de totes les narracions, és a dir, les descripcions, en 

una música molt animada i ràpida que porta el ritme dels versos al seu 

límit. A més a més, tant la interpretació musical com la vocal 

contribueix a donar energia i ritme a la peça. Finalment, la 

instrumentació és tradicional, com per exemple amb l’acordió diatònic, 

per tant, tal com pertoca si el tema és el territori, la composició té 

presa de terra. 

Dialectes Central 

URL http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll

https://open.spotify.com/track/0H7gDDqfrsSK7nZFlusyZB
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=203&music=239&titol=1434&recurs=305
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=203&music=239&titol=1434&recurs=305
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=203&music=239&titol=1434&recurs=305
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=227&music=376&titol=1633&recurs=68
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etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=227&music=376&titol=1633&recu
rs=68 

 

c) Balear 

 

10/ Obra 
Alcover, Joan. “La Balanguera”.  Música: Amadeu Vives. Intèrpret: 

Maria del Mar Bonet. 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquesta poesia musicada s’ha convertit en l’himne de Mallorca i per 

tant, només per aquest fet ja té cert grau de presa de terra. A més a 

més, el poema es va inspirar en una cançó tradicional que es reprèn a 

la peça actual. Tot i així, el poema amplia els versos de la cançó 

original i proposa una reflexió sobre la identitat i el curs de la vida a 

través d’aquest personatge que té els orígens en les parques de 

l’antiga Grècia clàssica; d’aquesta manera, també es poden treballar 

els orígens de la cultura occidental. La musicació dóna força 

expressiva al text i l’harmonia transmet el to esperançador del poema; 

de més, enllaça els versos per donar més unitat de sentit a les 

estrofes. La interpretació de la cantant, amb els crescendos en els 

versos de la tornada, també va d’acord amb aquesta voluntat 

esperançadora. 

Dialectes Balear 

URL http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Titol?titol=43&autor=44 

 

11/ Obra Capellà, Pere. “Jo sóc català”. Musicació: Biel Majoral. 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema conté una reflexió sobre la identitat i la història catalana des 

d’un punt de vista ideològicament molt marcat, per tant és una obra 

que permet entendre que l’art també pot ser un mitjà ideològic i que 

per tant, requereix de sentit crític per analitzar-lo. La musicació, que té 

molta presa de terra gràcies als instruments tradicionals, com la 

ximbomba del principi, i al ritme de jota dels interludis musicals, 

serveix per a defensar el punt de vista del poema, ja que també 

vincula musicalment el poema a la terra. La interpretació també 

segueix aquesta intenció de defensa de la posició ideològica ja que 

l’èmfasi i el nervi de la veu del cantant recorda la lectura d’un manifest 

de caire reivindicatiu.  

Dialectes Balear 

URL https://open.spotify.com/track/5FQtuhC2e3o70hOCIHAlW0 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=43&autor=44
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=43&autor=44
https://open.spotify.com/track/5FQtuhC2e3o70hOCIHAlW0
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12/ Obra Clark, Ben. “Illa”. Musicació: Projecte Mut.  

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquesta poesia musicada és interessant perquè gràcies al nom del 

poeta ja es pot explicar la realitat social eivissenca, i balear en 

general, de massificació turística i de convivència amb aquest 

fenomen. El poema, més que tractar la identitat cultural, reflexiona 

sobre el vincle que s’estableix amb un territori tan especial com és una 

illa, que queda exemplificada amb la paradoxa del primer vers de la 

quarta estrofa. Musicalment, la composició té una sonoritat tradicional 

gràcies a la presència d’instruments de corda folklòrics. A més a més, 

hi ha alguns elements simbòlics que ajuden a contextualitzar el 

poema, com el soroll de l’aigua de mar i el soroll del vaixell. També cal 

destacar que la melodia és molt plana, fet que ajuda a comprendre el 

poema, i que l’harmonia transmet la sensació de nostàlgia que es 

desprèn del text.  La interpretació del cantant també ajuda a reforçar 

aquest vessant nostàlgic. 

Dialectes Balear 

URL http://www.projectemut.com/#!illa/cmnf 

 

13/ Obra Salvà, Maria Antònia. “Xeremies llunyanes”. Musicació: Oliva trencada 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquest poema està dedicat a un instrument tradicional balear 

semblant a un sac de gemecs: les xeremies. El poema però no es 

queda en un elogi d’aquest instrument, sinó que li serveix de pretext 

per a reflexionar sobre les sensacions que transmet la música i la 

seva naturalesa efímera; el text evoluciona cap a un grau d’abstracció 

cada vegada major que culmina amb una paradoxa. La música fa 

honor al tema del poema i incorpora les xeremies a l’inici i als 

fragments instrumentals. La musicació, d’altra banda, arrossega una 

mica el vers, també hi ajuda el tempo que també és lent, però aquest 

fet no impedeix la comprensió del text. Pel que fa a la interpretació, la 

veu del cantant és clara i hi dóna personalitat; a més a més, és 

important destacar que ressalta els versos de la paradoxa final del 

poema recitant-los en comptes de cantar-los.  

Dialectes Balear 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=201&music=536&titol=1895&recu
rs=1154 

 

http://www.projectemut.com/#!illa/cmnf
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=201&music=536&titol=1895&recurs=1154
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=201&music=536&titol=1895&recurs=1154
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=201&music=536&titol=1895&recurs=1154
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14/ Obra Villangómez, Marià. “Cançó de vesprada”. Musicació: Uc 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema del reconegut escriptor illenc està musicat amb una 

sonoritat tradicional que li donen els instruments típics, dels qual en 

destaquen les castanyoles tradicionals. La musicació acompanya el 

text ja que la melodia és plana i el ritme s’adequa al ritme dels versos. 

De totes maneres, el més destacat és que posa èmfasi i repeteix els 

versos més rellevants del poema, que són els que tanquen les dues 

estrofes. El poema descriu el moment del vespre i les reflexions que li 

provoca, passant de les imatges del món terrenal al món espiritual. La 

interpretació del cantant, amb el reforç de la segona veu, té una 

intensitat que ajuda a transmetre el missatge de persistència del text.  

Dialectes Balear 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=232&music=444&titol=1834&recu
rs=805 

 

d) Alguerès 

En aquest cas la producció és molt limitada i només s’ha trobat una sola 

producció que musica poesies de dos autors. Pel que fa a la musicació, com que 

es tracta del mateix grup i la mateixa intèrpret, es fa aquí una introducció general 

i en l’apartat de descripció només es comenta breument el poema.  

Tots els poemes estan interpretats per un piano i una soprano, fet que 

els atorga una senzillesa molt lírica. En general, com que coincideix que els 

versos de tots els poemes són d’art menor, es lliguen els versos per a formar 

unitats melòdiques més llargues. A més a més, la qualitat vocal de la soprano li 

permet allargar algunes de les síl·labes finals, fet que allarga encara més els 

versos que originalment eren més breus. Finalment, tot i que els autors són 

algueresos, la intèrpret pertany al central. 

 

15/ Obra 
Canu, Antoni. “Solament amor”.  Música: Manuel Garcia Morante. 

Intèrpret: Eulàlia Ara 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

En aquest poema l’amor es converteix en l’única eina possible per a 

comprendre el dolor d’una persona. Així, l’amor esdevé un llenguatge i 

per tant, pren sentit la metàfora del cos i l’ànima com a unitats de 

significat d’aquest llenguatge.   

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1862&recu
rs=1136 

 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=232&music=444&titol=1834&recurs=805
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=232&music=444&titol=1834&recurs=805
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=232&music=444&titol=1834&recurs=805
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1862&recurs=1136
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1862&recurs=1136
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1862&recurs=1136
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16/ Obra 
Canu, Antoni. “Quart de lluna”.  Música: Manuel Garcia Morante. 

Intèrpret: Eulàlia Ara 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema, d’inspiració platònica,  presenta la poesia pràcticament com 

una creació divina i espiritual, d’elevació de l’esperit. Metafòricament, 

la imatge dels camps de síl·labes que el poeta va recollint com si 

fossin flors és molt rica i inspiradora. 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1989&recu
rs=1378 

 

17/ Obra 
Caria, Rafael. “Encara una vegada”.  Música: Manuel Garcia Morante. 

Intèrpret: Eulàlia Ara 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema tracta el sentiment d’enyorança d’una persona que ja no hi 

és i el jo del poema va enumerant tot allò que voldria fer amb aquesta 

persona. L’anàfora que inicia les tres estrofes del poema i que li dóna 

títol, “Encara una vegada”,  reforça el sentiment d’enyorança i fa més 

explícit que amb la mort d’aquesta persona s’han perdut moltes coses. 

Tot i així, el poema es tanca quan el jo poètic tanca també aquests 

records a l’espai de la memòria. 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1857&recu
rs=1131 

 

18/ Obra 
Caria, Rafael. “Pels camins del silenci”.  Música: Manuel Garcia 

Morante. Intèrpret: Eulàlia Ara 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Tot el poema reflexiona sobre la solitud, i de fet el camp lèxic està 

marcat per aquest tema,  p. ex.: buit, solitud, silenci. Aquesta solitud 

però té un punt paradoxal perquè és sempre una solitud en 

companyia, la companyia d’algú que comparteix aquesta solitud i la 

companyia llunyana dels estels. 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1854&recu
rs=1129 

 

e) Nord-occidental 

 

19/ Obra Barceló, Joan. “Dansa final”. Musicació: Miquel Àngel Tena.  

Breu 

descripció i 

justificació 

El poema és interessant perquè desmunta el tòpic sobre què es 

necessita per ser feliç. Les primeres estrofes reprodueixen els 

elements que típicament constitueixen la felicitat i la música és molt 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1989&recurs=1378
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1989&recurs=1378
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=367&music=531&titol=1989&recurs=1378
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1857&recurs=1131
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1857&recurs=1131
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1857&recurs=1131
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1854&recurs=1129
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1854&recurs=1129
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=517&music=531&titol=1854&recurs=1129
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de la tria melòdica. Les estrofes del centre però, entren amb contradicció amb 

els versos anteriors i es nega que els elements esmentats siguin la 

font de felicitat; per introduir aquests versos la guitarra i el cantant 

aturen el flux melòdic i així indiquen la contradicció. Finalment, es 

reprèn la melodia i el to alegre del poema però descrivint què és 

realment el que constitueix la felicitat. Al final, però, sembla que també 

hi ha una altra contradicció perquè el jo poètic diu que escriure poesia 

no és bo per a la seva felicitat.   

Dialectes Nord-occidental 

URL https://open.spotify.com/track/3UhriEmzPYH9Gxr0fNlLLX 

 

20/ Obra 
Marçal, Maria-Mercè. “Corrandes de lluna”. Musicació:  Txiki 

Berraondo i Anna Subirana 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

En aquest cas la peça musical agrupa tres poemes amb dos eixos 

temàtics clars: la lluna i l’amor. La composició, per tant, fa la seva 

pròpia interpretació del text i dóna unitat de sentit a tres poemes 

independents. En tots tres es vincula la lluna al sentiment amorós i en 

el poema central, Corrandes a la lluna que dóna títol a la composició 

musical, es relacionen les fases de la lluna amb les fases d’una relació 

amorosa; d’aquesta manera, el procés d’amor i desamor s’entén com 

un cicle natural. La musicació, per la seva banda, ha optat per ser molt 

senzilla i donar absolut protagonisme al text; és per això que no hi ha 

acompanyament instrumental, només una maraca a l’inici i 

acompanyant l’últim poema. Tot i la senzillesa, la música fa honor al 

títol de la composició perquè tant la melodia i el ritme com la manera 

de posar la veu de les dues cantants és la típica del gènere de les 

corrandes. 

Dialectes Nord-occidental 

URL http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Titol?autor=140&titol=1930 

 

21/ Obra Miquel, Dolors. “L’home de la muntanya”. Musicació: Túrnez&Sesé 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema és molt interessant per a l’ESO perquè tracta un tema 

clàssic de la poesia, el desgast de les relacions amoroses, però 

l’actualitza posant les xarxes socials i la tecnologia al centre del 

conflicte. La musicació és encertada perquè l’harmonia transmet 

aquesta sensació de desamor i tristesa que es desprèn del poema. A 

https://open.spotify.com/track/3UhriEmzPYH9Gxr0fNlLLX
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=140&titol=1930
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=140&titol=1930
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més a més, la melodia és molt plana i ajuda a expressar aquest 

desgast, que també es reforça amb la interpretació del cantant. De la 

composició també és interessant destacar que el poema està format 

per estrofes de dotze versos excepte la primera i la última, que és la 

mateixa i que són de sis versos. El fet que el poema acabi i comenci 

de la mateixa manera indica que no s’ha trobat la solució del 

problema, per això el cantant ressalta la primera estrofa recitant-la 

sense música. D’altra banda, el poema permet conèixer una forma 

antiga de poesia: el romanç. Finalment, la música té poc grau de 

presa de terra, només els violins li donen un aire folk. 

Dialectes Autora: nord-occidental. Intèrpret: central 

URL https://open.spotify.com/track/3JovuxvW8LKPgr8BRce9br 

 

22/ Obra Pàmias, Jordi. “Diàleg”. Musicació: Miquel Àngel Tena 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

La musicació d’aquest poema és molt encertada perquè amb el tempo 

i la melodia acompanya el poema. Els primers versos del poema 

descriuen el moment de gresca entre dos amants, en què no se sap 

ben bé què és de broma i que és veritat; per reflectir-ho, la música és 

un vals animat que el cantant reforça expressivament donant més 

força a alguns dels versos. En el moment en què es capgira la 

situació, però, la música s’alenteix i crea la sensació de misteri i tensió 

amb la qual acaben els últims versos el text original. La versió 

musicada, en canvi, reprèn els versos del principi i, conjuntament amb 

la música de vals, torna a començar el joc inicial. Per tant, en aquest 

cas la musicació modifica lleugerament el sentit del poema. 

Dialectes Nord-occidental 

URL https://open.spotify.com/track/6DIF4xD8mtEaLG3UL2iLkB 

 

23/ Obra Torres, Màrius. “En el silenci obscur…”. Musicació: Meritxell Gené 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquesta obra és interessant perquè el poema reflexiona sobre la 

capacitat que té la música d’evadir, sobretot en un sentit espiritual; 

així, el fet que a més a més estigui musicada fa que les dues arts 

s’entrellacin completament. La musicació en aquest cas és molt 

encertada perquè és una rumba lenta que transmet la sensació de 

deixar-se endur per la música de la qual parla el poema. Aquest 

aspecte es veu reforçat per la melodia, que és molt plana, i la veu de 

la cantant, que és molt suau. A més a més, utilitza el recurs expressiu 

https://open.spotify.com/track/3JovuxvW8LKPgr8BRce9br
https://open.spotify.com/track/6DIF4xD8mtEaLG3UL2iLkB
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dels crescendos per a ressaltar els mots i els versos que ella 

considera claus en el poema. Pel que fa al text original, conté una cita 

del poeta francès Baudelaire, per tant, hi ha un joc intertextual 

interessant de descobrir. El text també permet treballar una de les 

formes clàssiques de la poesia: el sonet. Finalment, cal recordar que 

segons Casellas (2013) la rumba és un gènere genuí i per tant, la 

composició té presa de terra. 

Dialectes Nord-occidental 

URL https://open.spotify.com/track/54S1Gf9dghplIvJA4iftw3 

 

f) Valencià 

24/ Obra Estellés, Vicent Andrés. “M’aclame a tu”. Musicació: Ovidi Montllor 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

En aquest cas, l’obra ha estat triada per la gran aportació que fa la 

musicació al poema. Encara que hi ha poc grau de presa de terra, 

només les parts instrumentals s’inspiren en l’aire dels boleros, és una 

peça imprescindible. La melodia es fa seu el text però mantenint el to 

èpic del poema gràcies a l’harmonització, donant sentit als versos  i 

mantenint la seva forma però reinterpretant les estrofes i l’estructura 

del poema. La interpretació és molt encertada perquè gestiona molt bé 

els volums i incorpora cors que, amb les segones veus, reforcen els 

versos més importants. El poema, a part de contenir moltes formes 

representatives del valencià, demostra un gran domini del vers 

decasíl·lab català, amb els dos hemistiquis de 4 i 6 síl·labes 

respectivament. Temàticament, el poema és una invocació de caràcter 

èpic de la terra natal del poeta, ple de metàfores i imatges suggerents. 

Dialectes Valencià 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=21&music=256&titol=78&recurs=
103 

 

25/ Obra 
Granell, Marc. “Cançó de bressol per a despertar consciències”. 

Musicació: Amansalva 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

El poema versiona una tradicional cançó de bressol valenciana, La 

meua xiqueta, però tal com indica el títol, li dóna un vessant 

reivindicatiu. Aquesta intenció la recull la musicació, que en comptes 

de reprendre el tempo lent de les cançons de bressol, l’accelera per a 

“despertar” els qui l’escolten. La interpretació de la cantant també 

reforça la voluntat de denúncia. La música, d’altra banda, respecta el 

https://open.spotify.com/track/54S1Gf9dghplIvJA4iftw3
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=21&music=256&titol=78&recurs=103
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=21&music=256&titol=78&recurs=103
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=21&music=256&titol=78&recurs=103
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vers i té presa de terra, tant pels instruments com per la inclusió de la 

melodia tradicional. Literàriament, el títol del poema ja és ric perquè és 

un oxímoron. A més a més, el joc intertextual entre la lletra original i la 

versió de Granell posa de relleu el canvi d’una societat rural a una 

societat urbana, industrialitzada i globalitzada, de la qual en denuncia 

dos dels punts més foscos: l’esclavitud infantil i la guerra. 

Dialectes Valencià 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=460&music=687&titol=680&recur
s=1488 

 

 

26/ Obra 
Llorente, Teodor. “Vora el barranc dels Algadins”. Musicació:  Paco 

Muñoz, Juli Mira i Lluís Miquel 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Per aquest poema, l’opció de musicar-lo com un bolero és molt adient 

perquè encaixa amb la temàtica. El poema és un homenatge a la 

infantesa i és una idealització del món rural tradicional; amb el bolero, 

per tant, la música amplia el poema afegint la dimensió musical a la 

realitat tradicional. També formalment hi ha una bona simbiosi. El 

poema manté sempre una regularitat estructural, començant i acabant 

cada estrofa amb el mateix vers, és a dir, donant una estructura mirall 

a cada estrofa, fet que també manté la musicació. A més a més, 

l’estructura musical general també és regular: part instrumental – dues 

estrofes – part instrumental – dues estrofes – part instrumental. 

Finalment, la interpretació és bona perquè malgrat la regularitat de la 

composició, el cantant introdueix certs matisos expressius d’acord 

amb el vers que interpreta i així evita la monotonia. 

Dialectes Valencià 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=131&music=255&titol=30&recurs
=248 

 

27/ Obra March, Ausiàs. “Veles e vents”. Musicació: Raimon 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

Aquesta peça, gràcies a la conjunció de dos grans autors, March com 

a poeta de referència del català medieval d’una banda, i Raimon com 

a representant del moviment de la Nova Cançó de l’altra, ha 

esdevingut un clàssic de la poesia musicada. Tot i que hi ha poc grau 

de presa de terra, ja que només es podria considerar la manera de 

posar la veu del cantant, la musicació és de gran qualitat: l’harmonia 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=460&music=687&titol=680&recurs=1488
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=460&music=687&titol=680&recurs=1488
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=460&music=687&titol=680&recurs=1488
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=131&music=255&titol=30&recurs=248
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=131&music=255&titol=30&recurs=248
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=131&music=255&titol=30&recurs=248
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crea un ambient molt adequat al tema, la melodia dóna total 

protagonisme al text, respectant-ne el vers i l’estructura, i la 

interpretació del cantant contribueix a donar sentit al text, posant 

èmfasi en els versos i les paraules claus. El text, per la seva banda, 

tracta un tema universal en el temps i en l’espai: l’amor. Aquest 

fragment, que és la prova d’amor, explora els límits del sentiment 

reflexionant sobre les implicacions que té la mort en l’amor. A més a 

més, com que veu del llegat trobadoresc, té moltes imatges que 

enllacen amb certs topoi d’aquesta tradició. 

Dialectes Valencià 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=141&music=453&titol=1765&recu
rs=542 

 

28/ Obra Montero, Anna. “Amaga l’arbre”. Musicació: Miquel Gil 

Breu 

descripció i 

justificació 

de la tria 

La  musicació d’aquest poema comença només amb la veu del 

cantant, és a dir, donant absolut protagonisme al text, i respectant el 

vers tot allargant-ne l’última síl·laba per a remarcar-los. D’altra banda, 

la música entra en el moment que ha d’arribar la paraula clau de 

l’estrofa: amor. A més a més, l’estructura poètica i la musical són 

paral·leles, ja que hi ha un interludi musical entre les dues estrofes i la 

melodia de les dues estrofes és diferent. Pel que fa a la presa de 

terra, en aquest cas es justifica pels melismes del cantant, és a dir, el 

fet d’allargar un so fent diferents notes, característic del cant 

tradicional valencià, i pel ritme de bolero interpretat amb castanyoles 

tradicionals entre les dues estrofes. En referència al poema, la imatge 

metafòrica de l’arbre com a representació d’una identitat reprimida és 

molt interessant i permet reflexionar sobre l’evolució de la realitat 

socio-cultural valenciana d’uns anys ençà fins a l’actualitat. 

Dialectes Valencià 

URL 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.ll
etra.musicaDePoetes.Recurs?autor=154&music=252&titol=1016&recu
rs=783 

 

5.3. Validació del corpus 

 

A continuació es presenta el text de validació del corpus fet per la Dra. Prats: 
 

 

 

 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=141&music=453&titol=1765&recurs=542
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=141&music=453&titol=1765&recurs=542
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=141&music=453&titol=1765&recurs=542
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=154&music=252&titol=1016&recurs=783
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=154&music=252&titol=1016&recurs=783
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Recurs?autor=154&music=252&titol=1016&recurs=783
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Valoració del corpus i de la fitxa d’anàlisi del treball final de Màster La poesia 

musicada com a element de cohesió 

 
El corpus aplegat per l’alumna Julieta Torrents i Sunyol per al seu treball final de 

Màster La poesia musicada com a element de cohesió abraça totes les variants 

dialectals del domini de la llengua catalana i  aplega un nombre equitatiu de cadascuna.  

Des del punt de vista temàtic, conté un ampli ventall de temes com l’amor –tractat 

des de diversos enfocaments-, la guerra, la solitud, la música, entre altres molt idonis per 

als destinataris d’aquest corpus. Quant a les formes poètiques, hi trobem composicions 

d’art menor, que remeten a gèneres de la lírica popular, com les cançons de bressol, i 

mostres de la literatura culta, com el sonet.  

La valoració global d’aquesta tria de poemes d’autor musicats, doncs, és molt 

positiva perquè compleix tots els requisits dels criteris sobre els poemes extrets de les 

entrevistes a dos experts en l’àmbit dels poemes musicats (doctors A. Casals i Ll. 

Soldevila):  la  presència de totes les varietats dialectals de la llengua catalana, la 

varietat  i qualitat temàtica i formal que ofereix una visió panoràmica de la història de la 

literatura catalana i permet un treball transversal. A més la tria de poemes és molt 

adequada als destinataris  

Pel que fa a la fitxa d’anàlisi de la mostra, conté els ítems adequats al propòsit de 

la investigació i té en compte els criteris extrets de l’entrevista als experts esmentats. 

Valorem com a molt positiu haver anotat  la variant dialectal del poeta  i de l’intèrpret i 

haver tingut en compte  el concepte de “presa de terra”, ja que permet establir relacions 

entre el corpus triat i  la conservació del patrimoni musical.   

 

En base a les dades i les valoracions aportades, validem tant el corpus com la 

fitxa d’anàlisi del treball esmentat. 

 

 Barcelona, 20 de juny de 2015  

 

Margarida Prats Ripoll. Doctora en Filologia Catalana. Professora Titular de la 

Universitat de Barcelona. Premi Aurora Díaz Plaja 2010 pel treball "La poesia per 

a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana", Caplletra (València), núm. 46, 

primavera de 2009, p. 149-181. 
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6. Discussió dels resultats 
 

Els primers resultats del treball, que mostren la situació marginal de 

l’ensenyament dialectal tant a l’aula com als llibres de text, complementen el treball de 

Comellas (2006). En primer lloc, l’estudi de Comellas (2006) se centrava en el contingut 

conceptual sobre variació dialectal dels llibres de text però el nostre estudi permet ampliar 

aquest apartat amb les dades que posen de relleu la poca quantitat de llibres de text que 

tracten aquest tema i també es desglossen els altres continguts que hi apareixen i el 

material d’exemple proporcionat. D’altra banda, els nostres resultats aporten dades 

respecte el pes i les creences dels professors sobre l’ensenyament formal de la varietat 

dialectal, que complementen el treball de Comellas (2006) sobre la gestió de la presència 

de la varietat dialectal a l’aula. Tot i així, caldria repetir l’estudi amb una mostra més 

àmplia de professorat i de llibres de text per tal que fos estadísticament representatiu. 

En segon lloc, els criteris de selecció de poesia musicada són una aportació 

interessant en aquest camp ja que els corpus existents de poesia que incorporen poesia 

musicada (Poció, 2003; Pujadó, 2000; Soldevila, 1993; Universitat Oberta de Barcelona, 

2007) estan mancats d’aquesta base explícita per fer la selecció. De totes maneres, cal 

tenir en compte que els criteris aportats per aquest treball estan pensats per a un corpus 

d’unes característiques educatives molt concretes que no coincideixen amb l’objectiu de 

la resta de corpus, que generalment és el de fer una recopilació exhaustiva de les 

produccions. Això no obstant, els criteris de selecció que no estan relacionats 

estrictament amb el vessant dialectal sí que es poden tenir en compte per a la selecció de 

poesia musicada amb un objectiu didàctic.  

Pel que fa als criteris, hi ha altres aspectes no tant rellevants però que també 

són interessants de comentar. El primer és que el marc teòric va proporcionar unes bones 

bases per a dissenyar les entrevistes, ja que els temes proposats van donar peu a 

consideracions molt interessants. A més a més, aquests criteris estan d’acord amb les 

línies que es van proposar al marc teòric sobre cada un dels temes tractats, és a dir, que 

els criteris que es van extreure concreten a nivell pràctic els conceptes exposats al marc 

teòric i en cap cas el contradiuen.  

Finalment, del corpus de poesia musicada en queda més limitada la discussió. 

Per a una bona discussió s’haurien de desenvolupar activitats didàctiques i portar-les a 

l’aula per veure si el corpus permet treballar el que s’exposa al marc teòric. Conscients 

d’aquesta limitació, justificada per qüestions pràctiques, es va demanar la validació del 

corpus a la Dra. Prats, tal com s’explica a l’apartat metodològic6i, tot i que no s’ha creat 

                                                        
6 Consulteu pg. 19. 
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una eina de validació, el text conté tots el ítems per a una bona valoració. Els resultats 

d’aquesta validació valoren positivament tant el contingut del corpus com la presentació 

del mateix, per tant el corpus queda validat. 

 

7. Conclusions 
 

A la llum dels resultats i la seva discussió, es poden treure conclusions i valorar 

si s’ha aconseguit assolir els objectius i respondre les preguntes d’investigació. En primer 

lloc, s’ha pogut assolir l’objectiu general de confecció d’un corpus de poesia musicada per 

al treball simultani de la varietat dialectal i la poesia musicada a l’ESO, que finalment 

consta de 28 poemes musicats amb representació equitativa dels sis dialectes de la 

llengua catalana. Tot i així, no és un corpus tancat sinó que es pot ampliar amb altres 

produccions. 

En referència als objectius específics, el primer s’ha pogut assolir amb algunes 

limitacions, ja que la mostra tant de professorat com de llibres de text no permet fer un 

retrat representatiu de l’estat de la qüestió de l’ensenyament de la varietat dialectal a 

l’ESO, però sí que permet fer-ne una primera aproximació. Pel que fa a les dues primeres 

preguntes d’investigació relacionades amb aquest objectiu es pot concloure que, en 

primer lloc, la majoria de professors consideren que el treball de la varietat dialectal és 

important per al coneixement i el respecte per a la llengua tot i que reconeixen que hi 

dediquen poc temps. En segon lloc, la presència de la varietat dialectal als llibres de text 

és molt minsa, tant pels pocs llibres que tracten aquest tema com el poc espai que hi 

dediquen els que sí que el tracten.  

En relació al segon objectiu específic, s’han pogut establir els criteris de selecció 

del corpus, per tant, s’ha pogut assolir completament i d’aquesta manera es pot donar 

resposta a la pregunta derivada d’aquest objectiu. En primer lloc, podem concloure que 

els criteris que permeten desenvolupar la competència literària i cultural i artística són 

aplicables a tots els corpus amb un objectiu didàctic i que els criteris que contribueixen al 

coneixement i la sensibilització a la varietat dialectal són complementaris però necessaris 

degut a l’especificitat del nostre corpus. En segon lloc, els criteris es mouen al voltant de 

tres grans eixos que han d’estar equilibrats, o com a mínim compensats: composició 

musical, interpretació i poema.  

Pel que fa al tercer objectiu, s’ha assolit de manera parcial. Tot i que s’ha validat 

el corpus, no s’ha creat una eina pròpiament de validació. Per tant, la resposta a l’última 

pregunta d’investigació és incompleta ja que s’ha establert què s’ha de valorar, és a dir, 

l’adequació als criteris i el compliment dels objectius, però no s’ha elaborat un model 

sistemàtic amb aquesta finalitat. 
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Com a última conclusió, la poesia musicada es planteja aquí com un element de 

cohesió que té dos sentits complementaris: en primer lloc, atesa la representació de la 

varietat dialectal, com a element de cohesió cultural que permet conèixer diferents 

manifestacions d’una mateixa llengua i cultura en tot el seu territori. D’altra banda, el fet 

que sigui poesia musicada per a treballar també continguts lingüístics fa que sigui un 

element de cohesió de diferents disciplines i àmbits educatius. 

Finalment, a partir de la confecció d’aquest corpus s’obren noves vies 

d’investigació per a una possible tesi doctoral. En primer lloc, es pot ampliar el corpus de 

poesia musicada per tal que hi hagi una major pluralitat d’estils musicals. En segon lloc, 

és interessant investigar les possibilitats d’explotació didàctica del corpus que permetin 

treballar les diverses dimensions conjuntament: artística, cultural, literària, lingüística i 

social i ciutadana. En relació amb aquest últim punt, caldria complementar-lo amb la 

creació i validació de propostes didàctiques per a l’ESO.  
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Annex I. Formularis 

a) Llibres de text: preguntes i respostes 

 
Nom del llibre, editorial i any Curs 

Nº d'unitats on es tracta la varietat 
dialectal 

1 
Llengua catalana i literatura, Teide, 2008 
(actual però) 4t 3 

2 Llengua catalana i literatura, Santillana, 2007 3r 0 

3 Llengua catalana i literatura, Cruïlla, 2008 4t 0 

4 Llengua Catalana i Literatura, Teide, 2013 1r 5 

5 Llengua catalana i literatura, Cruïlla, 2008 2n 0 

6 Llengua catalana i literatura, Teide, 2011 2n 0 

7 Llengua catalana i literatura, Santillana, 2007 2n 0 

8 Llengua catalana i literatura, Cruïlla, 2007 3r 1 

9 
Llengua catalana i literatura, Nou estímul, 
Barcanova, 2007 3r 0 

10 Llengua i literatura catalana, Santillana, 2011 1r 1 

11 Llengua catalana i literatura, Santillana, 2008 4t 0 
 

 Nom de la/les unitat/s Nº de pgs 
totals 
dedicades a 
l'ensenyament 
de la varietat 
dialectal 

Continguts 

1 Varietats geogràfiques (I) Llengua i 
dialecte, Català central 
Varietats geogràfiques (II) Balear, 
Rossellonès, Alguerès 
Varietats geogràfiques (III) Valencià,  

12 Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets morfosintàctics, 
Trets fonètics, Taula de dialectes 

2  0  

3  0  

4 1) El domini lingüístic 
2) La varietat geogràfica 
3) Els dialectes orientals: central i 
balear 
4) Els dialectes orientals: rossellonès 
i alguerès 
5) Els dialectes occidentals: nord-
occidental i valencià 

9 Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets morfosintàctics, 
Trets fonètics, Taula de dialectes 

5  0  

6  0  

7  0  

8 La variació geogràfica 3 Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets morfosintàctics, 
Trets fonètics 

5



9  0  

10 La variació geogràfica 0,5 Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets fonètics 

11  0  

 

 Materials d'exemple Tipus d'activitats 

1 Textos narratius, Textos 
poètics, Cançons, Altres, 
Mots o frases d'exemple 

I) Completar una taula, assenyalar els trets fonètics d'una 
frase, treballar un mapa amb comarques, corregir 
castellanismes 
II) Identificar la varietat d'una cançó (escrita) i un poema, 
buscar info sobre el tractat dels Pirineus, veritat o fals 
III) Identificar exemples del valencià, anàlisi text Fuster, 
identificar trets propis cançó Obrint Pas  
 
(els materials d'exemple apareixen a les activitats) 

2   

3   

4 Textos narratius, Textos 
poètics, Cançons, Mots o 
frases d'exemple 

1) veritat o fals (sobre distribució territorial) 
2) explicar pronunciació, completar quadre dialectal 
3) distingir lèxic balear/central, identificar articles salats cançó,  
4) distingir lèxic rossellonès/alguerès, identificar dialectes de 
textos poètics 
5) Identificar dialectes de textos narratius 

5   

6   

7   

8 Textos narratius, Textos 
dramàtics, Mots o frases 
d'exemple, Altres 

Llegir embarbussaments segons dialecte, identificar trets 
mallorquí/central de dos textos, transcriure a la varietat pròpia 
un text dramàtic en valencià 

9   

10 Mots o frases d'exemple Relacionar poblacions amb dialectes, relacionar mots 
occidentals i orientals, seleccionar equivalents 
central/valencià, completar taula desinència verbal en diferents 
dialectes 

11   

 

b) La varietat dialectal a l’ESO: preguntes i respostes 

 
Nom del centre Població i comarca 

Cursos actuals de 
docència 

1 Institut Manuel Blancafort La Garriga (Vallès Oriental) 1r 

2 Institut Arquitecte Manuel Raspall Cardedeu Vallès Oriental 1r, 4t 

3 INS Euclides Pineda de Mar (Maresme) 4t 

4 Institut Josep Tapiró Reus. Baix Camp 3r 

5 INS Jaume I Salou, Tarragonès 1r, 2n 

6 INS Premià de Mar Premià de Mar (Maresme) 1r, 3r 
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7 INS Argentona Argentona, Maresme 3r, 4t 

8 Escola Pia Granollers 3r, 4t 

9 INS Manuel Blancafort La Garriga Vallès Oriental 2n 

10 Institut Ramon Casas i Carbó 
Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) 1r 

11 Agora Sant cugat Sant cugat 2n, 3r, 4t 

12 IES Cabrils Cabrils, el Maresme 2n, 3r 

13 Institut Julio Antonio Móra d'Ebre-Ribera d'Ebre 3r, 4t 

14 Narcís Oller Valls, Alt Camp 4t 
 

 
Quins llibres de text fas servir actualment per a cada curs? 

1 1r d'ESO Llengua i literatura catalana. Editorial Teide 

2 
1r. Tècniques d'estudi. Material propi 
4t. Editorial Cruïlla i material propi 

3 
L'institut fa servir els llibres de l'editorial EDB per a totes les matèries d'ESO. El curs vinent es 
canviarà. 

4 3r d'ESO. Llengua catalana i literatura. Editorial Barcanova. 

5 cap 

6 
Projecte Eines 1 i Projecte Eines 3 
Editorial CAstellnou 

7 
Llengua catalana i literatura, 3r ESO, La Galera 
Llengua catalana i literatura, 4t ESO, La Galera 

8 LLibre Digital Barcanova 

9 Llengua catalana i literatura 2. ed. Teide.  

10 Llengua Catalana. Editorial Teide 

11 Mc graw hill (per a tots) 

12 

Llengua catalana i literatura 2 ed. Santillana (per a 2n d'ESO) 
 
Llengua catalana i literatura3 ed. Santillana (per a 3r d'ESO) 

13 En els dos curs els llibres de llengua catalana i literatura d'editorial Santillana 

14 Teide en tots els cursos de l'ESO 
 

 

Quantes sessions 
dediques a 
l'ensenyament de la 
varietat dialectal a 
cada curs? [1r] 

Quantes sessions 
dediques a 
l'ensenyament de la 
varietat dialectal a 
cada curs? [2n] 

Quantes sessions 
dediques a 
l'ensenyament de la 
varietat dialectal a 
cada curs? [3r] 

Quantes sessions 
dediques a 
l'ensenyament de la 
varietat dialectal a 
cada curs? [4t] 

 

Dels cursos actuals (pot ser una previsió). Si el teu plantejament no és per sessions, pots 
respondre la següent pregunta directament. 

1 2-5 
   

2 0 0 0 +5 

3 
   

2-5 

4 
  

2-5 
 

5 0 0 
  

6 0 2-5 2-5 
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7 0 0 2-5 2-5 

8 
   

2-5 

9 
    

10 1 1 2-5 2-5 

11 
 

1 1 2-5 

12 
 

1 1 
 

13 
    

14    2-5 
 

 

Com organitzes el treball de la varietat dialectal? 
Respondre només si no has omplert la taula anterior. 

1  
2  
3  
4  
5 A part de fer-los conèixer moixó, bajoca i cunya i fenya, res més. 

6  
7  
8  
9 A segon no està previst teballar-la.  

10 Breu explicació teòrica, confecció d'algun mapa, exercicis i audició de cançons. 

11 

A 2n no ho tractem, però com que va sortir el tema a l'aula vam parlar de les llengües 
constitutives i consecutives i sobre el per què dels diferents accents de la llengua catalana ( varietats 
dialectals) 
A 3r no entra com a tema en si, però l'hem tractat a partir de diferents textos literaris.  
A4t el tractarem aquest trimestre amb el tema de la sociolingüística.  

12  

13 

Apareix en el treball dels diversos temes.  
Comentem especialment alguns aspectes de fonètica de les vocals, morfologia i lèxic 
(poso de relleu algunes formes que usem en l'estàndard i que no apareixen en el llibre de text)  

14 Sobretot a partir de les experiències dels alumnes i de cançons que puguin aportar. 
 

 
Quins aspectes acostumes a treballar sobre la varietat dialectal? 

1 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets morfosintàctics 

2 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

3 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

4 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

5 Trets lèxics 

6 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

7 Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
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Expressions característiques, Cançons típiques 

8 Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal) 

9 Trets lèxics, Trets fonètics 

10 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

11 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets fonètics 

12 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Expressions característiques, Trets 
lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

13 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Expressions característiques, Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

14 
Explicació sobre la definició de dialectes i com es classifiquen, Distribució territorial (mapa dialectal), 
Trets lèxics, Trets morfosintàctics, Trets fonètics 

 

 
Sols utilitzar material d'exemple? 

1 Material audiovisual, Mots o frases soltes 

2 Cançons, Material audiovisual 

3 Cançons, Material audiovisual, Mots o frases soltes 

4 Cançons 

5 No 

6 Cançons, Material audiovisual, Textos periodístics 

7 Textos narratius, Cançons, Mots o frases soltes, Gravacions sonores online 

8 Cançons, Mots o frases soltes 

9 Textos narratius, Textos poètics, Cançons 

10 Textos narratius, Textos poètics, Cançons, Material audiovisual, Mots o frases soltes 

11 Textos poètics, Cançons, Material audiovisual 

12 

Mots o frases soltes, Els exercicis que sobre aquesta matèria prososen els autors del llibre de text.  
Aquest tema només es tracta de manera molt superficial i no com a tema independent, sinó dins de 
l'apartat de variació lingüística. 

13 Cançons, Mots o frases soltes 

14 Cançons, Material audiovisual 
 

 

 
Vols citar alguns dels materials que utilitzes? 

1  
2 Robot Antònia Font... 

3 
El programa de TV3 "Caçadors de paraules".  
Cançons diverses del youtube, de cantants o grups que procuro que siguin actuals. 

4 Cançons de Ja t'ho diré i Pau Alabajos 

5  
6 Els que hi ha al llibre de text. Són prou variats. 

7  

9



8  
9 Textos literaris de Xavi Sarrià, cançons d'Antònia Font, capítols de "Lo cartanyà"... 

10 Els del llibre de text i cançons adequades. 

11  
12  

13 

Les cançons es troben recollides en diversos números de la revista del Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre.  
En alguns cursos empro llegendes recollides a partir de treballs d'alumnes realitzats als anys 90. 

14 Caçadors de paraules 
 

 

Quin pes creus que té en general l’ensenyament de la varietat dialectal a l’assignatura de 
llengua catalana? 

1 
Té molt poc pes, gairebé podem dir que té una presència anècdotica i és un apartat més, entre d'altres 
de llengua i societat, que inclou continguts molt amplis i diversos. 

2 
Només es treballa en un curs, a 4t, i perquè els alumnes prenguin consciència del territori i que la 
llengua es conforma a través de la diversitat i de la unitat. 

3 

En general té poc pes. Sé de companys que no ho fan. Tampoc cal exagerar però l'alumnat ha de 
conèixer aquest concepte  
i aprendre la riquesa que representa i saber on se situa com a parlant, etc. 

4 A l'ESO, és un tast. 

5  

6 

En un públic que "parla" català central, resulta molt important que entengui aquesta diversitat 
lingüística i respecti la validesa de totes les formes. 
També solc posar l'èmfasi en el factor composicional de l'estàndard català,  
de manera que vegin que diverses solucions ortogràfiques responen a variants de diversos dialectes. 

7 Poc. 

8  
9 Poc. Però no sé si no és suficient.  

10 Molt poc pes. 

11 Crec que n'hauria de tenir més pes. 

12 Molt poc. Nosaltres no el veiem de manera especifica fins a 4t d'ESO. 

13 Ocupa un espai secundari. 

14 Poc, cada vegada menys. 
 

 

 
Creus que la varietat dialectal és un aspecte rellevant i interessant de tractar a l’ESO? Per què? 

1 

Sí: hauria de tenir més pes en els currículums perquè justament un dels problemes més greus que 
tenim actualment és el de la falta de coneixement i  
de reconeixement dels límits de la pròpia llengua i dels territoris on es parla. 
No és només qüestió de noms: és també una qüestió relacionada amb els prejudicis lingüístics i la 
manipulació i els interessos polítics. 

2 
Sí perquè els alumnes (i tothom) només té en compte el que coneix; per tant, pensa que només les 
seves paraules són les paraules i sovint manifesten prejudicis envers les altres maneres de parlar. 

3 
Sí. Pel que he dit abans i perquè l'alumnat ha de veure que la diversitat i la variació són conceptes 
molt interessants, més que la unificació. No tots som iguals, afortunadament. 

4 
És rellevant perquè cal conèixer l'existència de les varietats que, alhora, amplien el mapa lingüístic (de 
fet, la descoberta important per a l'alumnat, sovint és aquesta).  
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Però no cal aprofundir gaire en les característiques pròpies. Amb el concepte i alguns exemples n'hi ha 
prou. 

5  

6 

És un aspecte més dins de la idea de variació lingüística i té un component bàsicament actitudinal de 
coneixement i respecte a tots els parlars. 
Encara que sembli mentida, encara apareixen alumnes que justifiquen algunes formes com "parlar bé" 
o "parlar malament". 

7 

Sí. Perquè ajuda a entendre que els estats no són monolingües, sinó que la diversitat és la nostra 
riquesa. 
Alhora, els fa crítics per plantejar-se per què unes varietats tenen més pes que les altres. Finalment, 
els ajuda a entendre la llengua que estudiem com un ens abstracte que respon a múltiples varietats. 

8 Sí, perquè és la realitat del nostre país. 

9 
Està bé que coneguin que la llengua té diferencies dialectals, però no crec que els haguem d'explicar 
amb detall quines diferències hi ha entre els diversos dialectes.  

10 
Sí. En el nostre cas (Vallès Occidental) ens permet explicar les peculiaritats de les altres varietats 
dialectals respecte de la nostra, i reforçar la idea d'una mateixa llengua amb dialectes diferents. 

11 
És rellevant per conèixer la llengua, perquè en el meu cas en aquesta escola em trobo amb molts 
nens que creuen que el català és un dialecte del castellà. 

12 
Sí. Crec que és molt important conèixer la nostra llengua i com parlem a les diferents zones del domini 
lingüístic.  

13 
És interessant tractar-lo per mantenir la riquesa, la diversitat de la llengua, evitar prejudicis lingüístics 
(endodiglòssia) i contribuir adequadament a la construcció d'un estàndard adequat. 

14 És interessant, però no gaire rellevant. 
 

 
Vols afegir algun comentari o observació? 

1  
2  
3  
4  

5 

Bé, sí, que a Salou tenim molta immigració i aleshores aprenen el català estàndard a l'escola i a 
l'institut, i molt bé! 
Potser hi ha un 10% d'alumnes catalanoparlants... 

6  
7 Que tinguis molta sort en el teu projecte :) 

8  
9  

10  
11  
12  
13 Demano excuses perquè vaig començar a respondre un qüestionari que va quedar incomplet 

14  
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Annex II. Entrevistes transcrites i codificades 

a) Adaptació de les pautes de transcripicó del grup PLURAL 

1) Aspectes prosòdics: 

 ¿?   Entonació interrogativa 
 ¡!   Entonació exclamativa 
 
 /   To ascendent 
 \   To descendent 
 
 {(AC) text afectat} Tempo ràpid   
 {(DC) text afectat} Tempo lent 
 {(F) text afectat} Intensitat forta 
 {(P) text afectat} Intensitat suau 
  
 :    Allargament d’un so  
 
2) Pauses: 

 ,   Pausa de menys d’un segon 

 |   Pausa breu 

 ||   Pausa llarga 

 

3) Solapaments: 

 
 N: [text afectat] Solapament 
 J: [text afectat] 
 
4) Altres símbols: 

 
 |...|   Sons paralingüístics 
 (...)   Descripció d’altres fenòmens 
 ((comentari))  Comentaris 
 
 

b) Entrevista Dr. Casals 

Entrevistadora: Julieta Torrents (J) 

Entrevistat: Dr. Albert Casals (A) 

Universitat Autònoma de Barcelona, 27 d’abril de 2015. 

Duració: 43:30 min 
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J: L’objectiu del treball final de màster és fer un corpus de poesia musicada, però que serveixi 
una miqueta per treballar la varietat dialectal\ 

A: Molt bé\  

J: És a dir, la poesia |ll| és a dir parteix de dir bueno la: la poesia és un element que costa de 
treballar a l’aula normalment s’acaba fent una anàlisi | formal de a veure si rima art major art 
menor rima assonant rima consonant/ i: i ja està ¿no? i l’estructura si és un sonet si és i llavors 
¿no? per treballar la poesia d’una altra manera i la varietat dialectal és una cosa que es coneix 
poc és a dir tothom es pensa que el català de la manera que el parlen ells (riu) i ja està ¿no? i 
costa d’entendre i de sensibilitzar una mica en aquest sentit\ 

A: ¿En genèric o estàs pensant en primària o secundària [o?] 

J: [a l’ESO] 

A: A l’[ESO] 

J: [O sigui] de primer a quart | batxillerat ja no perquè és un tema que ja no tot va molt enfocat a 
preparar [la selectivitat] 

A: [És una altra història]  

J: Van tots estressats (riu) 

A: No és per situar-me jo [que] 

J: [Sí sí] la idea és fer-ho a això: a l’ESO | i: llavors bé, jo parteixo de filologia de música en sé 
molt vull dir que per no dir que pràcticament no en sé | el que sí és que m’interessava | que: les 
és a dir que la música estigués en certa manera vinculada al territori\ no de la part, o sigui no 
agafar cançó popular i música tradicional per fer l’anàlisi no no poesia d’autor musicada/ però 
que aquesta musicació tingués algun punt que també es pogués treballar quins instruments/ 
quins tipus de ritmes/ quin i això sí que és la part que sí que conec una mica més jo ballo en un 
esbart des de fa molts anys i: una jota un tible no sé què vull dir que aquest elements són els 
que conec una mica més llavors | la idea era buscar aquest tipus de produccions que que 
poguessin això d’una part treballar aquesta varietat i per l’altra, treballar la poesia a través una 
mica a través de la música llavors, l’objectiu m’estic fent una mica de volta ¿eh?  

A: No no tu ves explicant [que jo també] 

J: [(riu)] 

A: Tu vas fent voltes però jo també vaig fent voltes a veure per on/ [(riu)] 

J: [(riu)] llavors una mica l’objectiu de venir-te a veure que em va dir bueno això ho vem 
plantejar amb la Glòria de dir vaja s’han fet corpus de poesia musicada com és el de Música de 
Poetes de la UOC/ 

A: |aha| 

J: Però no s’han definit gaire els criteris, a l’hora de seleccionar aquestes composicions ¿no? 
llavors jo amb tu el que voldria parlar amb tu és una mica això quins són els elements que 
s’han de tenir en compte a l’hora de poder seleccionar un bon poema musicat o què és el que 
pot ajudar, tenint en compte que estem parlant amb ESO és a dir, que segons què tampoc es 
pot/ si: 

A: |hm| 

J: Llavors la primera cosa era ¿ no? ¿quin és? És a dir ¿com ha de ser un poema musicat 
perquè no dificulti la comprensió del text? Perquè segons quines musicacions el que fa a 
vegades és trencar el vers/ és trencar el ritme/ llavors costa que fins i tot puguis seguir el fil 
¿no? de la: 
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A: |hm| sí: començo per aquí que aquesta és més, en el cas de la poesia musicada s’entén 
perfectament que la música està al servei de la lletra\ així com en altres tipologies o gèneres 
musicals pot ser al revés i la lletra no és tan important ¿no? fins i tot | en composicions més 
antigues ¿no? en què la gràcia era l’estructura musical i les fugues com i les frases es 
combinaven i tot això i si el text es perdia no era important | aquest cas és evident i per facilitar 
això |eh| bàsicament és és u, d’una cosa que ja parteixes que és que la música s’ha fet a 
posteriori de la lletra per tant, perquè per exemple la part tradicional no sabem massa com s’ha 
conformat si agafem aquestes com que primer era un poema i després s’ha fet la música ja 
tenim un avantatge per tant, en principi està clar que la música és en general secundària\ dintre 
que sigui secundària evidentment es pot fer d’una manera millor o pitjor |m:| elements elements 
que hi tenen a veure hi hauria elements en relació a la creació de la composició i en relació a la 
interpretació\ 

J: D’acord\ 

A: És a dir això com a primera || i:: sobre la creació evidentment hi ha tota la qüestió de fins a 
quin punt són paral·lels o coincideixen el que és l’estructura poètica amb l’estructura musical/ 
fins a quin punt , coincideixen el que serien els accents que té el text, la poesia amb els accents 
musicals que: existeixen\ per tant és això quan un composa ho pot anar fent |m:| per altra 
banda tot el que sigui una música, que en diríem més plana/ |m| sense grans canvis de salts i 
pujades i canvis de veus i tot això, està més proper al que seria el recitat de la poesia per tant 
moltes vegades ens trobem que musicacions moltes vegades no saps fins a quin punt és recitat 
o és un: és complicat ¿eh? de fet això és un contínuum, no hi ha una frontera clara, és un 
contínuum, en la mesura que estan estan entremig d’aquest contínuum i no estan a l’extrem de 
què és música: molt complexa/ en general a ajuda a, en general és a dir la facilitat musical 
melòdica ajuda també al text |m:| amb el que deia abans també de l’estructura/ i dels accents/ 
|m:| els accents musicals és més evident la qüestió melòdica també però també hi hauria la 
qüestió harmònica, és a dir els acords, els acords que hi ha, llavors la successió dels acords 
també pot ajudar a crear unes determinades dinàmiques, unes determinades sensacions que 
poden anar d’acord amb el poema o no, o no, per tant i potser això no és tan evident, es nota 
quan ho sents però en canvi amb una partitura no ho veuries tan clar ¿no? 

J: Val\ 

A: Per això ja has de saber una mica més de música per poder-ho: per poder-ho: bé, per tant, 
de tots aquests elements de la de la composició/ que s’haurien de tenir en compte més enllà de 
si a part del que canta hi ha un acompanyament instrumental/ fins a quin punt aquest 
acompanyament instrumental |m| té molta presència o molt poca presència, si també ajuda de 
vegades simbòlicament a reflectir alguns aspectes del poema/ de vegades pot ajudar a la 
comprensió de determinats elements, és a dir,  pot, és típic nana/ sobre la pluja i llavors resulta 
que hi ha un acompanyament de puntejat de guitarra que et recorda les gotes de pluja | clar tot 
això dóna una certa coherència una certa qualitat a la composició musical | i després hi hauria 
la part de la interpretació perquè de vegades la composició és molt adequada i quan es porta a  
la interpretació o perquè el que canta no vocalitza adequadament o perquè: la relació de 
volums entre l’acompanyament i la part cantada no està ben posada, fins i tot qüestions 
d’acústica del moment en què es fa etcètera etcètera que poden impedir una bona: clar 
normalment quan parlem de gravacions que és el que s’acostuma a fer a les aules d’ESO/ 

J: Sí: 

A: Les gravacions acostumen a estar ben fetes en aquest sentit però/ 

J: (riu) però sempre hi ha: 

A: Però sempre hi ha casos que {(AC)(P) no hi tindrien a veure}\ i més enllà d’això hi hauria la 
qüestió estètica ¿no? | i aquí potser entraria un dels elements més que tu abans em parlaves | 
clar la qüestió estètica és molt subjectiva i: i llavors és molt més difícil d’establir uns barems uns 
criteris uns indicadors\ però sí que |m| que |m| és evident que |m| determinats poemes 
suggereixen o estan ambientats per exemple a: en una determinada època històrica/ en la 
mesura que els elements musicals també tenen una estètica que recorda aquella època 
històrica doncs té un sentit ¿m? de vegades el compositor vol fer precisament el contrari i vol 

Comentari [JTS1]: SML 

Comentari [JTS2]: SML 

Comentari [JTS3]: SML 

Comentari [JTS4]: SML 

Comentari [JTS5]: SML / CTX 

Comentari [JTS6]: SML / CTX 

Comentari [JTS7]: SML /  CTX 

Comentari [JTS8]: SML / CTX 

Comentari [JTS9]: SML / CTX 

Comentari [JTS10]: SML / CTX 

Comentari [JTS11]: CTX (exemple) 

Comentari [JTS12]: SML 

Comentari [JTS13]: SML / CTX 

Comentari [JTS14]: SML / GA 

Comentari [JTS15]: SML 

14



agafar una cosa oposada perquè el poema és d’una determinada època històrica però és un 
personatge que no està vivint correctament aquella època històrica [¿no?] 

J: [Llavors] 

A: Llavors és molt difícil de generalitzar ¿eh? però que la qüestió estètica hi pot ser, i la qüestió 
estètica es basa evidentment en uns elements molt concrets i que: i que de vegades i això 
perquè una miqueta és el que anava a dir, tenen a veure també amb el amb el territori i amb les 
músiques d’aquell territori i amb la tradició musical que ha tingut ¿no? És a dir no sé jo estic 
parlant pensant ara en: en el País Valencià té tota una sonoritat de cançó tradicional de gent 
que ha anat cantant pels pobles, del cant d’estil i tot això, que és que és molt característica per 
exemple el que fan és moltes |m:| {(P) no em sortirà la paraula} molts melismes, molts 
melismes que és que amb una sola vocal fan moltes notes/ ¿eh? 

J: Vale\ 

A: Doncs això per exemple o un estil de cantar que sovint és molt agut i necessita una tècnica 
molt concreta que si tu cantes d’aquesta manera, encara que sigui una cosa acabada de crear 
la relació la sensació és que és una cosa pròpia d’aquella regió ¿eh? d’aquella regió | o bé 
valencià o bé del Mediterrani moltes vegades ¿eh? però que evidentment hi ha molts altres 
elements i: no saps ben bé fins a quin punt són important, depèn molt de cada poema i: de 
cada situació\ 

J: Clar\ 

A: Bueno no sé [jo ara t’he dit moltes coses  així] 

J: [No:] 

A: Però no sé ben bé sí: 

J: Sí sí perquè llavors un altre dels temes que tenia era el punt entre ¿no? entre cert equilibri 
entre la part potser més tradicional o la part més moderna ¿no? pensava per exemple si estem 
al País Valencià en grups com Obrint Pas que tenen |m| bueno que han musicat poemes i que 
tenen una part potent de tradicional amb totes les dolçaines i de melodies que van recuperant, 
melodia tradicional, però en canvia a darrera posen la bateria i posen ¿no? certs estils que són 
¿no? ¿quin ha de ser aquest equilibri no? també buscava, no sé si un grup com Obrint Pas 
podria ser un bon exemple: 

A: Podria ser un bon [exemple] 

J: [o:] en [aquest sentit] 

A: [Podria ser un bon] exemple |m| que són com aquests grups com per exemple l’Elèctrica 
Dharma també aquí ¿no? que van buscar aquest encontre entre, elements d’això que dius dels 
instruments o de: de tradició |m| tradicional/ amb coses molt més modernes que poguessin 
enganxar amb la gent més jove ¿no? i: Obrint Pas al País Valencià o aquí l’Elèctrica Dharma 
van anava molt en aquest sentit\ però bueno ¡és una opció! l’altra cosa és bé fins a quin punt es 
poden establir uns criteris i què és adequat i què és no, això és molt complicat/ el que podem 
fer és analitzar què està passant, jo sobretot penso en les aules |m| suposo que a nivell de 
poesia també però aquí com que aquí no m’hi posaré (riu) 

J: (riu) 

A: Aquí hi ha la Glòria que és la experta i: i té molt bon criteri\ |ah| però també a nivell de 
música el que diem és que no podem presentar només un sol estil musical sinó que la gràcia 
és que: que els alumnes vegin un ample ventall de recursos i de possibilitats musicals, per tant 
d’estètiques d’estils musicals, per tant des d’aquest punt de vista si sempre només tenim |m| 
poemes musicats per Obrint Pas doncs |m| un pot estar molt bé però basar-se només en 
aquest tipus, en aquesta tipologia i associar {(P) com aquell qui diu} un determinat dialecte amb 
aquella estètica concreta |m| jo crec que tampoc no és bo\ 
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J: Vale\  

A: Perquè dintre de cada dialecte, cada comunitat hi ha molta diversitat també\ llavors, jugar 
una mica i: i que hi siguin presents alguns d’aquests grups i d’aquestes estètiques que realment 
tenen molt a veure amb la tradició d’aquella zona, del país, està bé però del mateix jo també ho 
combinaria amb altres\ 

J: [Amb altres] 

A: [Amb altres] propostes musicals que s’han fet ¿no? i per tant jo en aquest sentit la varietat/ 
dintre dintre d’unes coses que tu consideris que tenen una determinada: qualitat i que realment 
treballen bé el poema/ ajuden a entendre el poema/ etcètera etcètera és a dir que, dintre d’uns 
indicadors que tu et marcaràs generals tu també podràs mirar el tema estètic però mirant que hi 
hagi una varietat\ 

J: Una varietat per no quedar:  

A: Varietat però no varietat per la varietat sinó que: 

J: No no, que intenti reflectir una mica ¿no? 

A: Que moltes vegades el problema és que acabem caient en certs tòpics ¿no? quan només 
coneixem una sola opció ens sembla que aquella és la opció que tots els valencians doncs: 
canten d’aquesta manera, no, no és això, és molt més ric per sort ¿no? la varietat musical 
poètica o de que sigui del país\ 

J: No no està bé ¿no? perquè clar jo el que volia en certa manera era això ¿no? que en certa 
manera es pogués vincular però pot quedar una cosa molt reduïda, poques opcions.  

A: No jo penso que està bé tenir-ho en compte perquè els dialectes tenen a veure amb uns 
parlars d’un determinat territori per tant d’una determinada comunitat que a nivell cultura també 
té les seves especificitats/ i per tant |eh| d’alguna manera hi han de ser presents\ i per tant 
davant de dues de dues composicions que qualitativament et poden semblar |m| igualment 
interessants, et pots decantar per aquella que té més a veure amb el territori | després en una 
altra ocasió si totes són del mateix estil intenta buscar altres possibilitats ¿eh? perquè clar les 
estètiques |m| poden ser una instrumentació poden ser |m| harmonia, melodia, poden ser 
qüestió de ritme, poden ser qüestió de com es canta/ és a dir que hi ha molts elements que 
poden jugar i cada intèrpret i cada grup pot jugar amb algun d’aquests elements ¿eh? dintre la 
idea aquesta d’associar el que és el propi territori amb | amb la poesia i el dialecte que es parla 
¿no? 

J: Perquè l’altra pregunta era una mica ¿no? el tema que volia parlar una mica és quins 
elements són els que es poden treballar a l’ESO perquè desgraciadament el coneixement 
musical que hi ha a les aules d’ESO és |m| no pots dir mireu aquesta partitura i la tonalitat i això 
és a dir |m| els perds una mica perquè vaja és això ¿no? vaja per la meva experiència (riu) i el 
que puc constatar ¿no? de la gent que conec hi ha pocs coneixements musicals i pensava què 
puc mirar ¿no? ¿l’estructura? de vegades sí que és molt fàcil ¿no? si hi ha una tornada no sé 
què pots mirar ¿no? ¿con això ajuda al poema: o aquests instruments/ aquest tipus de melodia/ 
¿no? ¿quins serien els elements que podríem treballar una mica més a: 

A: Sí, de fet m’estàs fent dues preguntes (riu) 

J: (riu) 

A: Però contestaré una darrera l’altra, una és quins són els elements |m| llavors hi ha uns 
elements, si no després això t’ho passaré, però hi ha diversos elements que considerem que 
conformen el llenguatge la música el llenguatge musical, hi ha uns elements que tenen més a 
veure amb el discurs amb la línia de tot el que seria la melodia el ritme i les diverses qualitats 
que té el so és a dir la intensitat la durada totes aquestes coses | després hi ha uns elements 
que tenen a veure més amb la superposició de melodies i que seria l’harmonia o la textura que 
diem\ ¿la textura:? ¿saps què vol dir la textura? 
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J: No: 

A: La textura és la, la sensació de gruix o de densitat que transmet aquella música 
independentment de la quantitat d’instruments que hi hagi ¿eh? és això, el gruix, la densitat 
que transmet després hi ha temes del llenguatge musical hi ha temes d’estructura/ i després hi 
ha altres elements expressius {(P) amb els que treballen ¿eh?} que tenen a veure amb altres 
subelements aquí dintre llavors tot això són elements que es poden treballar i que es poden 
mirar en un: | l’altra cosa és a l’aula d’ESO i amb les condicions que tenim i amb els 
coneixements que tenen els alumnes que estic bastant d’acord amb el que m’estàs dient, tot i 
que no sóc expert en secundària treballo més amb primària però ho conec suficientment com 
per saber això ¿eh? |m| el treball que el treball que es pot proposar: |m| jo crec que hauria de 
ser |m| jo crec que hauria de ser en un triple sentit perquè la música la treballem bàsicament a 
partir de tres competències {(P) nosaltres li diem competències però realment no són 
competències} són dimensions que són escoltar interpretar i crear\ i per tant a nivell de |m| 
música i d’aquestes poesies musicades hi hauria una part d’escolar\ d’escolta activa i d’anàlisi 
del que s’està escoltant\ podria haver-hi també una part interessant d’intentar fer alguna 
interpretació: perquè quan un interpreta és molt més conscient de certs elements: es poden 
treballar molt més la relació entre la música i allò que està dient el poema etcètera etcètera i 
després hi hauria la part de creació, escoltar interpretar i crear, interpretació per tant a partir 
d’uns models que has escoltat o que has interpretat\ agafar un altre poema una estrofa ni que 
sigui intentar fer una composició amb aquests elements | i llavors interpretar-lo també al final 
¿eh? aquests tres treballs són els que hi hauria a l’aula de música, i que depenent del 
coneixement dels alumnes pot ser un coneixement més alt o més baix però el que normalment 
fem és que no anem a fer un anàlisi exhaustiu i aprofundit de tots els elements que hi ha i que 
es poden arribar a treballar sinó que un dos màxim tres elements destacats d’aquella 
composició musical ¿eh? llavors la interpretació la focalitzaríem en això, i  la creació també\ 

J: Vale\  

A: Aquesta seria hi hauria molta qüestió en la creació hi hauria molta qüestió d’explorar a veure 
amb quins instruments seria més adequat |m| 

J: Ara a mi em ve, diguéssim que jo estaria en el primer, l’objectiu de moment és fer el corpus 
no fer les propostes això seria si es pot continuar amb la tesi seria fer tot aquest tipus de 
proposta de veure això, el material aquest de veure de quina manera el pots el pots explotar 
¿no? però a mi m’interessava: sobretot [aquest primer] 

A: [La part d’anàlisi ¿no?] 

J: ¿En quins elements puc fixar-me per dir, ostres aquesta estructura es repeteix aquesta 
tornada que a més a més coincideix amb els versos finals del poema? 

A: L’estructura és una cosa, bàsica i fàcil de veure, la instrumentació é:s, és una altra |m| la 
qüestió rítmica moltes vegades també, és molt és molt evident de vegades, no saps 
exactament quins ritmes són però tens una sensació rítmica: de vegades també hi té a veure 
el, el tempo i els canvis de tempo, és a dir que com juga en determinats moments a accelerar-
se i: això és relativament senzill de, de captar i a vegades és molt efectiu ¿eh? molt efectista, 
no sé com dir-ho ¿eh? 

J: Sí sí sí, que [de seguida:] 

A: [No sóc] [filòleg] 

J: [riu] 

A: [riu] però en tot cas seria això\ i després quan deia això el tempo tots els altres elements 
expressius, les dinàmiques, és a dir tots {(P) (DC) els crescendos els decrescendos ¿eh?} quan 
anem a fer-ho més fort o quan anem a fer-ho més fluix piano/ els canvis sobtats/ el: però 
després de vegades hi ha altres elements que que potser no són tan evidents i que són 
fonamentals i que a més coincideixen molt amb quan es recita una poesia i quan cantes una 
cançó d’aquestes per exemple l’ús dels silencis ¿no? o sigui l’efecte que produeix un silenci 
just abans de dir la paraula clau: doncs això en música també forma part del discurs musical 

Comentari [JTS34]: EL 

Comentari [JTS35]: EL / DID 

Comentari [JTS36]: DID 

Comentari [JTS37]: DID 

Comentari [JTS38]: DIID 

Comentari [JTS39]: DID 

Comentari [JTS40]: EL / DID 

Comentari [JTS41]: DID / EL 

Comentari [JTS42]: EL 

Comentari [JTS43]: EL 

Comentari [JTS44]: EL 

Comentari [JTS45]: EL 

Comentari [JTS46]: EL 

Comentari [JTS47]: EL 

Comentari [JTS48]: EL 

17



¿eh? i: doncs clar, el silenci en sí mateix té a veure amb el ritme, té a veure amb el ritme però 
no: només, va una mica: una mica més enllà llavors el: la la qüestió melòdica de vegades és 
molt evident i de vegades és molt complicada però de vegades és una sensació ¿saps com allò 
com el cant gregorià? ((canta)) és com una melodia molt plana, això és una característica i no 
és difícil de veure-la, no és difícil\  de vegades si té una melodia que puja i baixa moltes 
vegades costa més de veure\ o de vegades han d’haver-hi més moments hi ha tot d’una que va 
del grau cap a l’agut ¿no? o sigui puja molt sobtadament i crea un efecte perquè: té algun sentit 
en aquell moment ¿no? doncs totes les qüestions melòdiques també es poden es [poden:] 

J: [Val] 

A: Es poden analitzar\ i la qüestió harmònica deia que costa una mica més: tot i que s’ha de 
treballar més des de les sensacions ¿eh? i la sensació que hi ha un moment que tu et quedes 
penjat i que allà no es pot acabar el poema perquè ha de continuar aquella interpretació, això 
és una qüestió harmònica, i en canvi el moment que |uuuuf| hem arribat al final, tot això ho 
produeix l’harmonia ¿eh?  

J: Aquestes tensions ¿no? a vegades\  

A: Aquestes tensions i tot això ¿no? però clar també tot el que et deia la textura: de vegades 
pot ser també molt interessant [perquè] 

J: [clar] 

((no s’entén)) 

J: És difícil ¿no? establir què és/ pot dependre molt de la [composició què destaca ¿no?] 

A: [Jo et puc passar un llistat] dels elements musicals que normalment parlem |m| però que 
després depèn molt de cada una de les composicions/ 

J: Potser n’hi ha una que hi ha un element claríssim que dius ostres aquí:  

A: L’únic, l’únic és que això ¿no? que en la mesura que: | {(P) les generalitzacions de vegades 
són molt perilloses ¿eh? però per intentar ajudar} en la mesura que la música és senzilla, 
senzilla des del punt de vista melòdic sobretot, hi: ajuda a entendre el poema\ però amb les 
seves excepcions/ 

J: Clar és això no pot ser mai i tampoc serà mai un criteri objectiu ¿no? el fet de seleccionar: i 
tampoc pretenc [ser objectiva/] 

A: [I també depèn del] poema clar hi ha poemes que busquen la senzillesa i hi ha poemes que: 
al revés, la complexitat, i llavors segurament també, harmònicament els que són més 
complexes també haurien de tenir algun element de complexitat en l’harmonia com a mínim 
¿no?  

J: |hm| sí sí n’hi ha que busquen més [el joc formal] 

A: [Jo crec que] sense ser experts de la música, és a dir sense gent que tingui un grau superior 
de conservatori, sense tenir uns coneixements alts de música, només pel propi coneixement 
que hem estat tots immersos en música des de que som petits som capaços de discriminar 
molts d’aquests elements, potser s’ha d’explicar per què, o com es diu allò, però les sensacions 
que transmet, sí que ho podem fer ¿no? és a dir potser no sabem dir això és un: tempo és 
presto, aquesta música és presto/ potser no ho direm amb aquestes paraules però direm 
aquest tempo és molt ràpid o és a dir aquesta música va molt ràpida ¿no?  

J: Sí sí sí sí\ 

A: Doncs aquest és l’element clau ¿per què? perquè explica el poema d’un que té pressa no sé 
què i el tempo va molt ràpid/ doncs ja està, ja tenim l’element/ crec que és un tipus d’anàlisi que 
no cal anar al nivell musical\ cal més nivell musical quan tu ja has d’explicar a nivell més formal, 
quan tu has de crear la música llavors sí que necessites això passar-ho a un coneixement 
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musical més alt però si no és una cosa l’anàlisi que ve molt també des de les sensacions | de 
l’escolta atenta i de les sensacions\ és veritat que potser a vegades diràs és que aquí hi ha tres 
o quatre instruments i no sé quins són/ d’acord, doncs [potser] 

J: [doncs potser] a vegades ((no s’entén)) aquest és de vent i ja n’hi ha prou sabent que és de 
[vent\] 

A: [O] aquest em recorda un instrument que sento amb músiques de: de jazz | potser és això 
l’element que hem d’anar a veure perquè potser ho està buscant, això\ 

J: Sí sí no no\ 

A: Dic el jazz per no dir de la música tradicional que ja ha sortit abans ¿no?  

J: (riu) 

A: Tot i així la gralla |bzzz| potser no serà capaç bueno la gralla potser no és difícil [serà capaç] 

J: [Sí amb les festes majors/] 

A: O una tenora potser serà capaç de reconèixer-ho però: ho : 

J: [Però sí que ho pot associar a un tipus de:] 

A: [Però ho recordarà a un tipus de:] música/ no pensarà en música rock o: habitualment ¿no? 

J: Val\ 

A: Aquesta és una mica la: els elements\  

J: Sí sí llavors bueno ja n’hem parlat una mica ¿no? però |m| potser perquè estem parlant de 
l’aula a l’ESO ¿no? que és un tipus de públic adolescent que segons què els hi poses potser: 
t’ho tiren pel cap (riu) ¿no? 

A: Clar això és un altre criteri, és un altre criterì\ 

J: Llavors què quines són les pistes que poden dir ostres aquesta composició és més apta per 
treballar a una aula d’ESO perquè estèticament potser és més propera a ells que no pas: 

A: Jo crec que: | la resposta no és única ni és senzilla ¿eh? 

J: No no\ 

A: Perquè sí que d’entrada un diu home si jo poso unes músiques d’estètica semblant a les 
músiques que escolten ells, ja els tinc perquè: és el que els agrada escoltar\ sí: fins a cert punt, 
sí fins a cert punt perquè aquestes estètiques que ja estan escoltant ja escolten el que volen 
escoltar i els seus grups llavors l’opció que els hi poses és una mica: | {(P) no em surt la 
paraula ara} | que no és original és un: succedani un succedani, tampoc/ en canvi jo crec el que 
és, el que és més important és la manera de presentar-los i: i com tu els enganxes, com tu els 
enganxes amb això, perquè jo sí que he vist i he fet coses a les aules que: amb un tipus de 
música que no són les que ells escolten ni molt menys, que els hi queda molt lluny però que 
has aconseguit que els alumnes hi entrin ¿no? de vegades fer entrar en l’ambient\ i a vegades 
això depèn molt del professor, de l’obra que has triat i depèn molt dels alumnes que tens\ 
perquè els alumnes d’ESO: la varietat no és el mateix que jo me’n vagi a fer-ho a Pedralbes 
que a una aula de la Mina que me’n vagi a: [què sé jo] 

J:  [A la Seu d’Urgell] 

A: Són contextos completament diferents llavors no tot, no tot té una recepta, no tot funciona 
igual a tot arreu\ tu has de tenir en compte els teus alumnes però sobretot el que has de fer és 
que allò, allò, estigui ben contextualitzat, ben presentat, ben introduït i que al final acabi sent 
significatiu per ells d’alguna forma, significatiu perquè acaba amb un treball en què ells són 
protagonistes, significatiu perquè ve d’alguna cosa que a ells els ha enganxat, sigui de què 
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parla el poema, de vegades encara que la música no sigui tant de lo seu si el poema els 
enganxa |eh| pot ser i: i de vegades, de vegades està bé que sigui un tipus de recurs musical 
que els sorprengui, que no sigui el que estan acostumats |m:| si els sona a més de la mateixa 
música que ja sempre escoltem, a casa seva o a l’aula de música\ 

J: No estava pensant que passa una mica el mateix amb les lectures que pots oferir ¿no? que 
tu els hi pots oferir el Crepúscolo que ja se l’han llegit ¿no? i succedanis d’aquests o pots una 
mica la missió ¿no? del professor de llengua és obrir una mica les portes i oferir més i diferent 
[per tant tu pots] 

A: [Sí però] enganxar, no ho pots fer de qualsevol manera, tu has de tenir molt ben pensat com 
els enganxes, com ho ambientes, com ho contextualitzes/ 

J: [I perquè allò\] 

A: I com arriba ¿no? perquè és que el que ens passa moltes vegades és que | l’alumnat d’ESO 
també està en una època adolescents en què volen tenir molt clares moltes coses ¿no? {(P) i 
això com va i això no sé quantos/} llavors de vegades l’has de despistar una mica per: per 
poder-hi arribar\ no sé si m’explico ¿eh? has de fer una: alguna volta i: poder-ho fer i llavors els 
hi pots posar | jo conec mestres de música també de secundària i que alguns et posen un tipus 
de repertori tan variat respecte d’altres mestres que dius/ ¿i tu això també et funciona? i l’altre   
¡ jo això mai de la vida no ho faria això perquè no em funciona! llavors cada mestre també ha 
de trobar els seus recursos intentant això, no quedar encasellat en una sola direcció\ llavors dir-
te aquest aquest estil [home/] 

J: No la idea una mica del corpus que sigui bueno això un corpus, que dintre de cada corpus el 
professor després pugui triar quina: pel seu context pugui triar quina: què li va millor, 
evidentment no és una proposta didàctica tancada en aquest sentit el corpus, això a l’aula es 
pot fer, aquest poema i d’aquesta manera ¿no? simplement ara el primer pas és aquest ¿no? 
poder fer una selecció i dir aquests poemes poden ser aptes per treballar després a l’aula\ 

A: Jo t’estic contestant sense haver reflexionat abans ¿eh?  

J: [No no] 

A: [Vull dir que] així tal com surt\ segurament amb allò que dèiem abans i tiro un pèl enrere, de 
dir, de dir, quins elements podem analitzar o quins elements és important que hi hagi o tot això, 
jo crec que en cada una d’aquestes propostes tu has de veure fàcilment que hi ha aquest parell 
d’elements {(P) com a mínim musicals}  que són fàcilment identificables i que fàcilment també 
són treballables {(ADCAC encara que després no facis la proposta/}  

J: Sí [sí] 

A: [Interpretació] i creació però que són fàcilment identificables fàcilment |eh m:| concep que es 
poden conceptualitzar des de la classe de música o el que sigui\ és a dir sense saber música 
però dir aquí hi ha aquest element i aquest que es veuen molt clars i fins a cert moment jo ja els 
veig que hi són i que tenen certa importància, pel poema o en relació amb el poema perquè en 
aquests no és que escolti una composició musical, composició musical sobre el poema llavors, 
ha de tenir rellevància no perquè musicalment |m:| rellevància perquè per expressar millor el 
poema té rellevància\ 

J: Val\ 

A: Aquesta és una mica la: 

J: Sí sí\ 

A: El que jo hi veig\ llavors a l’hora de seleccionar el corpus és això/ 

J: Una mini fitxa (riu) 
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A: I adonar-te que sempre hi ha aquest parell d’elements musicals que poden donar interès i 
que poden permetre també al final a veure, poesia però també treballar la música de forma 
conjunta ¿no? {(P)això que intentem tant a veure si:} d’alguna forma ens trobem una mica més 
¿no? ja m’he perdut, ja no [sé per on estavem] 

J: No anàvem per, bueno, jo tenia aquí temes però han anat sortint [més o menys:] 

A: [Els temes de] l’estètica: | no sé jo, de vegades els poses una rumba/ sí: en un context sí, la 
rumba és animada no sé què, va això segur que funciona/ i a vegades hi ha llocs que funciona 
molt i a vegades que diuen doncs mira aquest no m’ha funcionat tant i m’ha funcionat un altre: 
un altre estil que no m’esperava tant | i que moltes vegades és, és la falta de convenciment del 
mestre |m| en creure’s-ho, és a dir l’important és que el mestre s’ho cregui ¿no?  

J: ((no s’entén)) 

A: Bé pots posar una cosa que et sembla molt atractiva per qualsevol adolescent i que t’ha 
funcionat molt bé i no sé què i dius aquest fem aquest i el mestre aquell que ho fa sense: el 
convenciment, és un desastre/ i un altre farà una cosa molt més allunyada, jo què sé, amb una, 
amb una música {(P)(DC) molt lenta, minimalista, allò que dius} ¿vols dir que això entrarà? i és 
capaç de fer-ho perquè s’ho creu i perquè ho transmet i crea el context perquè això sigui 
possible ¿no? i: llavors passen coses sorprenents ¿no? llavors, tot és tan relatiu: en la didàctica 
de vegades també passa això ¿no? 

J: Sí/ 

A: {(P) de vegades et diuen no és que concreteu} clar/ la gent voldria els mestres voldrien 
receptes concretes i és que no |m| 

J: No es pot\ 

A: No funcionen, no funcionen així\  

J: Això és claríssim, és un microclima i en aquell microclima funciona: 

A: Per això em fa tanta por generalitzar, sí, hi ha uns certs criteris/ unes certes orientacions/ 
uns certs elements/ que podem tenir en compte, però a partir d’aquí, al final, cada context 
requereix una cosa diferent i una proposta diferent, com a corpus, en la mesura que sigui 
variada i que sigui interessant cada una d’elles, crec que és al què has d’aspirar [diguem-ne:] 

J: [Val\]  

A: I: i musicalment jo sé que: si tu dius mira {(P) aquesta tinc dubtes de si això que dic/} jo et 
puc, [dir alguna cosa en aquest sentit/] 

J: [No, això explotaré] (riu) no, el meu nòvio té el Grau Superior de clarinet i tinc un amic que ha 
fet tradicional a l’ESMUC/ 

A: [¡Doncs ja està!] 

J:[O sigui que:] 

A: Amb això tires de sobres/  

J: Els dubtes ja tinc clar que els he de: 

A: Tires de sobres però clar, fins a quin punt podràs lligar-ho amb els dialectes: || 

J: Clar, jo més que res volia treballar aquests dos punts en el sentit de dir |m| m’interessava la 
part musical perquè és quan pots sentir la fonètica per exemple: si tu llegeixes una poesia i no 
la sents/ costa molt de saber què volen dir, encara que tu els hi expliquis, és molt millor haver-
ho sentit ¿no? llavors, és per això que vaig tirar cap a la part musical però després també per 
aquesta part de: d’aquest valor afegit que pots trobar que es complementa i pots donar una 
anàlisi a nivell de sensacions o: la recepció pot ser molt diferent de si tu els hi dones el text en 
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paper i li dius al de la primera fila que el llegeixi/ o si els hi presentes ¿no? amb una: amb 
aquesta música/ 

A: Hi ha una multimodalitat\ és a dir el missatge arriba a través de diferents modes i a més a 
més hi ha una cosa que: que això, que a més a més pot tenir un plus perquè pot fer-lo també 
més atractiu ¿no? és a dir, el que et deia abans, que potser segons quines músiques no són 
tan atractives però el poema fa que tu l’escoltis amb atenció i de vegades al revés ¿no? segons 
quins poemes potser et pot costar més entrar-hi o no ho escoltaries amb atenció però amb la 
música t’ajuda ¿no? llavors/ 

J: Llavors també pensava ¿no? amb el tema de la Nova Cançó hi ha hagut molts poemes 
musicats/ 

A: Molts\ 

J: Molts, però és clar, tu no diferencies d’on són\ és a dir, el Lluís Llach pot ser d’aquí però pot 
ser d’un altre lloc vull dir, en la composició musical costa trobar-hi de dir no és que és d’aquí, 
[bé, es d’aquí:] 

A: [I la Maria] del Mar Bonet depèn de quan perquè té un mallorquí ja que no se sap ben bé: 
|m:| de vegades exagera més del compte (riu) vaja no sóc filòleg però: 

J: Per això, que no:  

A: Però: 

J: El que em feia: la Nova Cançó ve de França ¿no? bàsicament ¿no? llavors són elements 
que costava de vincular i això em feia por caure en certs elements d’aquests ¿no? de dir bé, 
que encara que no sigui amb el tòpic però de poder vincular en certa manera al territori ¿no? és 
una mica la: 

A: Sí/ però en canvi hi ha certa gent l’Ovidi ara que parlem, jo crec jo recordo haver-lo posat a 
classe de música, a cinquè de primària, una cançó cantada per l’Ovidi i: els nens se n’anaven 
fàcilment als aspectes dialectals/ més que el que dia la història ¿no? que els hi estava 
exposant ¿no? se n’anaven fàcilment perquè no estaven acostumats a sentir cantants amb 
aquest dialecte ¿no? {(P) l’Ovidi a més a més sí que era més autèntic¿no?} vull dir que hi ha 
certs cantants que sí ¿no? 

J: Clar: escoltava també l’altre dia els de Blaumut, Blaumut ¿sí, oi? ho dic bé: vaig entrar allò a 
xafardejar a la pàgina web que hi tenen tots els CDs ¿no? i tenen molta poesia musicada de 
poetes de les Illes però l’article salat no hi apareix (riu) ni que els matis ¿no? llavors dius ostres, 
bueno això serà un tema que hauré de treballar perquè llavors et quedes una mica: perquè 
potser per instruments sí però llavors no ho reflecteixen: ¿no? 

A: Llavors potser no t’interessa, segurament no t’interessa: 

J: No: 

A: T’interessa els que realment: 

J: ¡No sé què em quedarà al final! (riu) 

A: Coincideix segurament, bueno depèn del criteri que agafis però en principi el que coincideix 
l’origen del poema amb el dialecte amb què es canta: a no ser que diguis no a mi m’interessa 
exemples de diferents dialectes, és igual l’origen del poema, aquest està fet en català central, 
aquest està fet en català de Menorca i això està fet en català de la Franja i això en català de no 
sé on: és a dir, dius |m| m’és igual l’origen/ jo crec que és millor si pot coincidir però de vegades 
te’n trobaràs algun que diràs ¡és que és tan bo, que m’és igual, m’és igual! perquè el veig tan 
clar/ 

J: Suposo [que al final] 

A: [No sé això hauràs] d’acabar de: 
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J: És tenir unes orientacions i a partir d’aquí anar fent de més i de menys i sobretot per la 
composició: o sigui en concret, perquè al final haurà de ser aquesta m’interessa per això i per 
això, a partir d’un marc més o menys general i el que avui m’interessava aquí amb tu ¡que m’ha 
anat molt bé ¿eh?! de dir bé, amb dos elements que puguin ser identificables i jo pugui veure, a 
partir d’aquestes dues coses ja ¿no? puc entendre que és una musicació que funciona\  

A: Però hi ha una part que tu la veus clarament que dius i aquest poema |m| s’entén |e:| es 
transmet el que vol dir el poema, l’ambient va d’acord amb el que està expressant el poema 
|m:| fins a quin punt és |m| expressiu etcètera etcètera, és a dir hi haurà coses que ja veuràs i 
després alguns elements musicals que treballa especialment aquella composició ¿no? | i aquí 
és el que s’ha de veure ¿no? però la primera serà aquesta: si no s’entén el poema o veus que 
l’ambient que es crea no té res a veure amb el que: clar no sé/ 

J: No ja entraré: 

A: I després jo crec que una certa varietat jo, sí que la tindria en compte, varietat d’estils 
musicals, a no ser que decideixis això, dir tots han de tenir alguna cosa a veure amb elements 
de la música tradicional encara que siguin composicions noves, llavors també seria un criteri és 
una cosa, si senzillament és que siguin interessants |m| per la ESO en general i en concret 
també per l’aula de música llavors et diria que hi hagués una certa varietat\ 

J: Va\ 

A: Tot i que prioritzis primer aquells que tenen a veure amb: la cultura diguem-ne o amb el 
context de la comunitat on s’ha creat |m| però després també incorporar altres possibilitats, 
altres estètiques més modernes i que després també formen part actualment de la cultura, és 
que això de la cultura ara: |m| des del punt de vista tradicional et trobes una cultura d’allò que 
és viu, i per tant la cultura del televisor |m| forma part de la cultura dels alumnes que tenim, per 
tant tota l’estètica popular urbana que hi ha |m:| hi és, hi és, i fins i tot en poesia també hi ha 
poesies que són més populars urbanes que: i d’altres que són més potser perquè porten més 
anys o vénen d’unes altres tradicions que lliguen més amb estètiques més tradicionals o més 
de: de | aquesta idea de cultura | pròpia | d’anys passats i que ens ha arribat fins els nostres 
dies\ però hem de ser conscients que els nostres alumnes els arriben totes aquestes: tenen un 
amalgama de cultures d’aquestes ¿no?  

J: Bé, no no, m’ha anat molt bé parlar amb tu/ 

A: ¿Sí? Jo això i com que no m’havies avançat gaire res no hi he pensat gaire ¿eh? però sí: i si 
tens alguna pregunta concreta o alguna cosa: m’escrius i t’ho contesto\ 

J: Sí, jo crec que: 

A: No sé si t’he ajudat gaire però: 

J: Sí sí sí, m’ha anat molt bé, tanco això ja, moltes gràcies\   

 

c) Entrevista Dr. Soldevila 

Entrevistadora: Julieta Torrents (J) 

Entrevistat: Dr. Llorenç Soldevila (L) 

Argentona, 14 de maig de 2015. 

Duració: 1ª part: 11:01min / 2ª part: 25:17min 

(1ª part)  
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J: Si et sembla t’explico una mica el treball aquest que haig de fer: i després et dic amb què 
m’agradaria que m’orientessis una mica/ ¿val? |m| l’objectiu del treball final de màster {(P) que 
tinc molt poc temps per fer-lo} però ens en sortirem (riu) és fer crear |m| un corpus de poesia 
musicada per treballar la varietat dialectal a l’ESO: 

L: Sí\ 

J: ¿val? perquè m’interessava són dos temes que es tracten poc, la poesia costa molt que es 
tracti |a:| amb certes implicacions més personals o més estètiques/ normalment es queda amb 
una cosa molt formal i amb el treball amb la música hi pots aprofundir d’una altra manera/ i 
llavors perquè la varietat dialectal és una cosa que normalment s’hi tenen molts prejudicis i no 
es coneix bé: i sembla que l’altre parli malament ¿no? i: obrir una mica la ment de dir no, el 
català es parla de moltes maneres i no només com el parles tu ¿no?  

L: Ja ja/ 

J: Era una mica aquesta idea/ |m| llavors això, jo això: jo el faig amb amb la Glòria/ i llavors amb 
tu volia parlar una mica perquè va ser ella ¿eh? qui em va dir diu ves a parlar amb el Llorenç 
dic ¡home doncs ja el conec! (riu) ¡ja sé qui és! jo el coneixia per les rutes perquè a 
modernisme ho havíem fet, la: 

L: ¡La ruta d’en Ruyra, ¿no?!  

J: Sí sí sí la ruta d’en Ruyra, però dic poesia musical no ho sabia/ sí que ens va posar molta 
música a les classes, que me’n recordo: 

L: Bé, hi vaig dedicar un temps\, era una seqüela de la tesi de la Nova Cançó que vaig fer la 
tesi sobre {(P) la Nova Cançó}\  

J: Val\ 

L: I això era una seqüela: 

J: Val\ (riu) no és que em va dir això, tenia alguna cosa però no sé com ho té i tal/ i llavors volia 
parlar una mica amb tu tant del tema de música i: literatura i com a professor que has estat 
molts anys a l’institut, d’una mica de el tema més literari ¿no? llavors el primer, quin seria, o 
sigui, com es podria definir o quins criteris podrien ser per definir un bon poema musicat per a 
secundària, és a dir, |a:| com quins elements hi ha d’haver perquè no es dificulti la comprensió 
del text amb la: música o tot això, tu a qui ¿què:? 

L: Bueno, clar, aquí hi ha tres aspectes que no sempre estan equilibrats/ i per tant depèn del 
text i del poeta i del cantant |m| tindràs uns elements a favor o en contra ¿no? però: bàsicament 
són, que el poema sigui de qualitat, i quan vull dir això no formalment només sinó de temàtica/ 
de context històric/ és a dir que et permeti treballar-lo de: manera transversal ¿si? que el 
poema sigui de qualitat amb tots aquests afegits, que: la música: sigui de qualitat i això vol dir 
que s’adeqüi formalment, que s’adeqüi al ritme/ que s’adeqüi al flux temàtics/ etcètera per tant 
vol dir això\ per clar sempre en aquests casos es parteix d’un text, i per tant és la música que 
ha d’anar a buscar la vida del text\ i després l’altra també és molt important, que la persona que 
canta: tingui qualitats, és a dir de veu: i de duració: i de: interpretació/ ¿eh? fins i tot dramàtica 
¿eh? que estiguin al servei de la música i que estigui al servei del text\ perquè em sembla que 
el text és el que: en tot cas es tria i és el que marca la pauta, llavors és clar aquests tres 
elements que haurien de ser molt equitatius de vegades no ho són\ i per tant hi pot haver gent 
que tingui una veu magnífica/ però que la música no d’allò/ i que el text tampoc\ o a l’invers, 
que el text sigui molt bo/ que el músic no: ho ha sabut trobar i que el cantant a més ho acaba 
d’espatllar\ per tant |m| home són tres elements i és clar, triïs el que triïs aquests tres elements 
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després els pots treballar també a: a classe, clar/ és a dir que: a l’avaluació hi pot haver com 
una mica de mini-enquesta que els alumnes |eh| expliquin com ho veuen\, i llavors és clar, que 
ho comentin ¿no? que la lletra és molt bona que la música no ho és, però que argumentin per 
què | perquè de vegades és clar, no tenir una bona veu no vol dir que no siguis un bon 
intèrpret/ 

J: Sí sí\ 

L: Per tant, bueno 

J: I al revés/ 

L: I al revés\ aquí hi ha moltes, molt marge de discussió de reflexió i de valoració\ 

J: Val perquè amb el tema de la qualitat musical ¿no? quins són els elements que: un dels 
temes és què es pot treballar a l’aula de secundària perquè realment els coneixements de 
música normalment són molt bàsics ¿no? 

L: Sí/ és evident que si no hi ha estudis de música reglada sí que hi ha una feina que a mi em 
donava molt rendiment que: és de fer-los escoltar la música i dir |e:| és a dir, dir ¿quins 
instruments entren? només hi ha guitarra, hi ha piano, hi ha corda, a partir d’aquí podries anar 
a una gràfica d’una orquestra simfònica i dir quina corda/ per tant, això també et permet la 
transversalitat cap a descobrir tipus de música/ ¿no? és a dir hi ha bateria no hi ha bateria, hi 
ha violins no hi ha violins, el celo domina no domina, en quin moment del vers més |e| sublim, 
entra el celo/ o la música s’apaga perquè el vers:, és a dir veure aquests fluxos també de: de 
tansvisió, bueno, per tant poden no saber música però tots aquests elements els poden valorar\  

J: Sí vaig anar a veure l’Albert Casals també de l’harmonia, diu l’harmonia és molt difícil però és 
molt fàcil de: de ¿no? 

L: És a dir, és una cosa que gairebé instintivament podem dir això sona o no sona, és a dir, 
clar, tot depèn també de la teva educació musical ¿no? però bueno diguem-ne que si ho has de 
treballar amb canalla que no tenen: gaire formació: doncs bueno, pots triar aquesta 
visualització a més a més ara la xarxa permet de posar imatges del trombó/ de la trompeta/ del 
flabiol/ bueno és a dir etcètera i pots dir bueno ara sona aquest i ara sona l’altre/ per tant, les 
noves tecnologies permeten treballar això d’una manera que era impensable fa uns anys 
enrere\ 

J: Sí sí no no\ i llavors això seria més pel que fa a la música ¿no? tots aquests elements, tu et 
bases més amb el treball sobre els instruments que toquen/ 

L: Clar si a més a més tens un curs que fa música reglada llavors ja pots entrar en la cosa de la 
solfa i de veu, veure si l’harmonització és l’adequada/ |e:| és a dir, no ho sé\ però clar/ això ha 
de ser un [curs] 

J: [Però] que d’entrada el més fàcil és treballar la: 

L: La visualitat dels instruments i l’audició dels instruments, perquè ells saben què és una 
bateria, saben què és, no sé, segur que també saben un saxo/ és a dir bueno no ho sé, i si no 
ho saben ho aprenen/ 

J: (riu)  

 L: I s’aprèn a partir de la música que algú ha posat en un poema\  
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J: {(P) Vale\} i llavors pel tema dels poemes ¿val? perquè ja de poesia musicada n’hi ha molts 
tipus ¿no? és molt variat, però llavors a l’hora de seleccionar textos jo estava una mica entre 
|tx| seleccionar textos de qualsevol època literària ¿eh? és a dir agafem qualsevol poesia a 
veure com l’han musicat avui en dia/ ¿o intento només agafar poesia contemporània? ¿no? 

L: Clar\ és a dir si tu el que vols treballar és dialectal, hauries de dir |e| treballaré sobre deu 
poemes\ i d’aquests deu en faré quatre de tradició popular, música popular, i si de tradició 
culta\ ¿sí? i d’aquests sis n’hi haurà dos del valencià, dos del balear i dos de: dos d’aquí o un 
d’aquí i un del Rosselló no sé, és igual\ i aleshores dels populars n’agafaré un de València, un 
del Rosselló, un de Catalunya i un de les Balears bueno, ja està, i llavors limites i ja està\ 

J: El que volia fer era però |m| no agafar tradició popular\ això ho vam parlar amb la Glòria/ 

L: Per tant si no agafes tradició popular fas el mateix, en tries deu i dius dos de d’aquí, dos de 
d’aquí, dos de d’aquí i dos de d’aquí\ 

J: Vale\ 

L: Llavors, jo no limitaria època/ perquè és a dir hi pot haver un poema de Ramon Llull i llavors 
és clar si: en el supòsit que no et limites a cronologia i per tant hi ha un del Ramon Llull i n’hi ha 
un de l’Ovidi Montllor, els dones la cronologia de mil anys d’història literària/ per tant això 
també: 

J: Enriqueix\ 

L: Enriqueix perquè pots fer història de la literatura, és a dir la història clàssica\ jo no limitaria, 
perquè és que a més a més hi pot haver un Llull molt ben cantant molt ben musicat, o no ¿eh? 
és igual/ i un March ¿eh? i un Roís de Corella per tant ja estàs i un Vicenç García ¿no? i per 
tant ja estàs fent història de la literatura, hi pot haver un Verdaguer/ un Maragall/ no sé, bueno, 
és a dir si agafessis autors clàssics i a més a més dels diferents dialectes, bueno que en el cas 
de Llull i March no podem parlar de dialecte però bueno, en tot cas de llengua medieval\ 

J: Val, val, sí\  

L: Però això ho has de definir tu, clar/ 

J: Sí sí per això que m’interessa saber una mica: 

L: Però jo no em limitaria perquè és que la tria la pots fe:r això, pensant que hi ha un poema 
d’un autor medieval que pot agradar/ per exemple la d’allò de “La Garsa i l’Esmerla” del Roís de 
Corella està magníficament musicada pel Raimon, la balada de la Garsa i l’Esmerla/ 

((s’interromp la conversa per una intervenció exterior i es para la gravadora fins que no es 
reprèn la conversa)) 

(2ª part)  

L: Estàvem amb això que per exemple tu pots trobar un poema medieval: el veles e vents vont 
mos desigs complir/ que aleshores a més a més |m| pots introduir el treball de com la llengua 
evoluciona i que per tant un poema medieval molt bo/ Joan Fuster n’ha fet una versió en el 
català estàndard modern/ |tx| clar és que tot això depèn/ clar té moltes possibilitats/ 

J: Clar una de les coses ¿no? era el treball interdisci[plinari] 
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L: [¡Clar!] i si els alumnes donen pots parlar de llengua estàndard/ de llengua literària/ la llengua 
medieval, la d’ara/ per tant, ¡dóna per molt! clar que això no és dialectal però no deixa de tenir 
|eh| el valor aquest de variació lingüística/ és a dir\ 

J: Sí sí\ també és interessant de [treballar]/ 

L: [És interessant] però clar tot depèn de l’enfocament, i del que pretenguis amb el grup classe/ 
diguem amb el: 

J: Sí\ de moment el treball es quedaria en fer els criteris de selecció d’aquestes poesies i la 
selecció\ i llavors de cara a un possible tesi doctoral o així, treballar el desenvolupament 
didàctic que tot això pot tenir\ però clar a l’hora de fer la selecció tenir en compte que és un 
corpus amb una vocació educativa/ perquè sinó no: no val la pena el treball ¿no? de fet ja hi ha 
per corpus hi ha el de la UOC de Música de poetes\ 

L: És del tot |eh| és del tot incomplet ¿eh?  

J: No: i no hi ha [criteris/] 

L: [No i a més] a més hi ha coses però estan inacabades:, estan pensades potser erròniament/ 
bueno jo no dic que no siguin útils però en tot cas |eh| ningú s’ha plantejat un abast diguem-ne: 
allò: gairebé complert diguem-ne, del què:/ clar, de poemes musicats n’hi ha centenars 
centenars i centenars\ 

J: Sí sí\ perquè una de les coses que volia jo també |eh| que m’interessava és que la musicació 
estigués en certa manera al territori\ és a dir que ja sigui per instruments, per melodia, per 
alguna cosa així/ encara que fos tradició culta, però que en la música poguessis dir, no és que 
aquesta és de València ¿no? perquè aquí hi ha aquesta dolçaina que:  

L: Sí\ això una\ i dues pensa que depèn de què triïs et trobaràs que {(DC) el text és estàndard 
central i l’intèrpret és valencià} i per tant aleshores el tret dialectal ja no és del text sinó la 
fonètica del cantant\ per tant això també ho has de tenir/ perquè clar depèn de què triïs et 
trobaràs amb |m| casos molt diferents\ 

J: Sí\ jo: de fet\ 

L: I no sempre això que dius és possible/ és a dir, per exemple l’Al Tall s’identifica per una 
determinada sonoritat/ però no sé si l’Al Tall té cap text musicat d e poetes que: pugui ser |eh| 
és a dir, prou d’aquelles tres categories per dir pot anar a l’aula/ no ho sé ¿eh? és a dir ara això 
s’hauria de buscar\ per tant els casos són m:olt diversos i per tant donen molt de joc\ clar i: no 
és el mateix que la musicació la faci: un grup de rock\ que han musicat ara l’Espriu tota una 
sèrie de grups de rock/ el Vicent Andrés Estellés/ i sonen de manera molt diferent de si ho fa un 
valencià/ és a dir, que el tipus de música que es fabrica a Barcelona no és el mateix que a 
València o les Illes, per tant/ per tant és que tots aquests elements els has de tenir molt en 
compte perquè donen molt de joc\ 

J: Potser serà difícil [s’haurà de:] 

L: [L’Obrint Pas] fa un tipus de música que no fa doncs |eh| no ho sé, un grup d’aquests que 
més o menys poden estar ara aquí: fent forat aquí ¿eh? i és clar si t’ho fa Brams, ho fa d’una 
manera molt diferent també dels altres, o si ho fa el Titot sol, que musica: trobadors\ 

J: Sí:\ 

L: Per tant fa tota una altra operació\ clar: 
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J: Sí\ amb Mesclat també fan coses/ 

L: També, clar és que depèn/ | per tant el camp és molt ampli ¿eh? per tant ho has de delimitar 
i tenir-ho clar els criteris amb què ho tries\ 

J: Sí\ la idea [era:] 

L: [Que] després si vols fer una tesi ja et dóna, però clara ara has d’acotar\ 

J: Per això: la idea ara és dir, posar uns criteris que em permetin dir selecciono aquestes obres 
perquè això, això i això\ i no anar-me’n: 

L: Jo ho faria territorial, és a dir agafaria dos del País Valencià, dos de la Catalunya diguem-ne 
oriental, dos de la Catalunya occidental ¿eh? i després dos de balears i dos de: d’allò ¿quants 
n’he dit? {(P) dos, cinc:} ¡deu! i beuno: de moment això et dóna tota la varietat dialectal\ clar, 
perquè l’Alguer també li pots fer sortir amb algun exemple\ però clar, no deixa de ser marginal\  

J: Sí\ en tot cas [ha de tenir] 

L: [Llavors clar] no: no cal\ 

J: Perquè llavors la presentació del corpus/ jo no sabia massa com/ és a dir un cop tingui els 
poemes musicats ¿no? no sabia si seguir una presentació per àmbit territorial ¿no? per di: per 
dialectes ¿no? o fer-ho més aviat històric però aquesta visió historicista normalment no 
funciona [gaire/] 

L: [El que] el que si tu pretens és que els alumnes descobreixin que hi ha moltes maneres de 
parlar català jo ho faria territorial\ i en el cas del País Valencià/ doncs no sé si pots triar a més a 
més una mostra de les comarques del nord, i una mostra de les comarques del sud doncs molt 
millor\ perquè és el mateix que fem al Principat, una mostra del català oriental i el parlar de 
Ponent\ doncs llavores estàs ocupant tot el territori jo ho faria territorial/ però clar això també 
depèn ¿eh? ja et dic ara: 

J: Sí sí\ 

L: Ara et dic això i després triats els poemes són tan bons/ que et permeten fer això i a més a 
més una: una: aproximació diacrònica a la història de la literautra: jo què sé/ 

J: Dependrà una mica de: sí perquè l’altre criteri també és el típic ¿no? el temàtic\ però potser 
en aquest cas no és tant: 

L: És empobridor, o no, també en funció dels textos, clar\ perquè si tu tries set o vuit poemes de 
temàtica: paisatgística, de temàtica amorosa ¿no? i són molt bons/ també donen per molt/ 
perquè llavors pots fer una feina més de anàlisi lingüística, lèxica:, recursos retòrics no ho sé: 

J: Sí i de vegades el treball temàtic també permet un treball més: transversal ¿no?  

L: A vegades\ 

J: Segons com\ 

L: Però ja et dic que tot depèn de la matèria que tens a punt de coure, clar\  

J: Val\ bueno: doncs una mica jo diria que ja hem parlat de tot, perquè volia parlar del treball 
interdisciplinar però ja ha anat sortint que: 
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L: Llavors depenent del poema podràs treballar geografia, història, ciències naturals és a dir tot 
això\  

J: Tot això és fàcil que: que vagi sortint\ bueno ja està\ i recomanacions si saps alguna cosa 
que: 

L: Bueno jo no sé: és a dir, perquè és la idea inicial que t’havia de dir, els materials que ja 
existeixen a banda de la UOC, perquè el que feu és que us quedeu amb la UOC, us quedeu 
amb les coses de la xarxa, tots feu el mateix\ i aleshores no teniu la curiositat de posar el nas 
en la cosa de llibres, o de discos, i llavors clar això us limita/ perquè la UOC dóna el que dóna, i 
punt\ 

J: Sí sí ja ja\ 

L: ¿I què? ¿Què has mirat de discografia o de bibliografia? 

J: No encara no m’hi he posat gaire ¿eh? però sí que volia fer un apartat de cerca bibliogràfica 
¿eh? de dir a veure: buscar per altres llocs/ no quedar-me [només amb la UOCº\] 

L: [No és que t’ajudarà,] t’ajudarà jo crec molt més això jo crec que no pas el que hi ha a la 
xarxa\ el que hi ha a la xarxa en aquests moments, que jo conec, que tampoc no puc pas, 
perquè tampoc m’hi dedico, està com molt desorganitzat i molt d’allò: a veure:  

((l’entrevistat s’aixeca i va a buscar documents a la seva biblioteca)) 

L: Hauries de passar la vista i això vol dir que t’hi hauries d’entretenir/ perquè a més a més això 
que ara et mostro/ s’ha d’actualitzar/ per tant si mai fessis una tesi: una de les parts de la tesi 
seria completar aquests repertoris | a veure: aquest llibre, que és un diccionari, de la Nova 
Cançó que va fer en d’allò, en Miquel Pujadó, aquí tens | i per tant t’estic dient que això és 
incomplet també ¿eh? aquest és incomplet perquè suposo que el Miquel Pujadó no va voler 
completar-ho per les raons que sigui\ aquí tens ¿veus? des de poetes actuals gairebé Antònia 
Abante, a Marià Aguiló, etcètera, tens tot el que segons ell està musicat, per qui ha estat 
musicat i on es troba ¿eh? aquí ja d’allò: i després\ || i després || aquí a la meva tesi doctoral, 
que és aquesta ¿sí? |eh| ¿veus? si agafes Abante: aquí ¿quina és la primera? | Antònia 
Abante\ 

J: Abante: 

L: Aquí ja hi ha una primera: que pot ser que jo estigui equivocat o ell\ jo poso Antònia Abante 
Vilalta ¿sí? i llavors mira La mare, Vendrell, Santi, Un quadre antic/ ¿i ell? 

J: La mare, La primera rosa: 

L: ¿I de qui és? Vendrell/ 

J: Santi Vendrell sí\ 

L: Jo en dono una que ell no dóna\ a vere: això no és: t’ha de servir ara perquè això no és/ pots 
passar la vista i dir ¡mira! aquest poeta: ¿veus? et facilita la tria\ però si més endavant vols fer 
una tesi una part de la tesi hauria de ser completar i actualitzar això perquè ¡fixa’t! ¿veus ell? A 
Marià Aguiló\ ¿sí? en canvi jo dono Delfí Abella Cap al futbol\ que el musica la Guillermina 
Motta amb un disc que es diu: i jo dic Ramon Abril Casolana, Dodó, Escolà i llavors salta a 
Marian Aguiló i ¿ell dóna? 

J: Ignasi Serra, La Donzella/ 
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L: ¿Veus? Ignasi Serra ¿sí? ¿I què més? Res més\ 

J: I la Traginada, Aubada\ 

L: Sí, i aleshores pot ser que em despistés per tant aquí has de: de sumar, per tant pots: això 
t’ho dic perquè t’ajudarà molt/ i si tu dius jo vull fer Salvador Espriu ¡mira mira! de Salvador 
Espriu tens totes aquestes fins/ a vere en el meu cas fins l’any 87 ¿eh? que jo vaig tancar la 
tesi al 87 per tant, home/ han sortit moltes més coses\ 

J: Sí\ 

L: Això hauries de mirar-ho ¿eh? hauries de tenir-ho\ 

J: Vale/ 

L: I són centenars ¿eh? centenars de: de d’allò: i llavors pots triar-ho per illencs ¿veus? el Vidal 
Alcover, Villangómez ¿eh? o sigui els poetes valencians, els poetes els trobaràs aquí o aquí\ 
però és que no sé si agafes qualsevol altre poeta, no sé el Tomàs Garcés/ no vol dir que jo ho 
tingui complet i ell incomplet ¿eh? però si jo agafo el Tomàs Garcés ¿ell que comença dient del 
Tomàs Garcés? 

J: Guillermina Motta, el Rossinyol\ 

L: Mira jo dic Jocs d’infants, Callao, Francesca, Camins de Fada, Joan Ferrer, Cançó de l’amor 
que passa, Joan Ferrer, Cançó de l’oblit, Callao ¿veus? per tant aquest, aquest en concret El 
Rossinyol jo pel que sigui no el tinc ¿què més té? 

J: Paco Muñoz, Cançó amorosa\ 

L: Tampoc ho tinc ¿eh? 

J: Sí sí són complementaris\ 

L: Són complementaris\ ¿per què? doncs bueno: perquè jo tenia unes fonts i ell en devia tenir 
unes altres i ja està/ el que passa és que aquesta és una feina que: avui amb la tecnologia és 
fàcil de fer i pot és una part d’una tesi doctoral adreçada a això: ¿eh? perquè al cap i a la fi és 
fer una base de dades/ anar-la entrant/ és a dir és que ja la podries començar a fer ara una 
base de dades/ és a dir entrant tot el que diu ell entrant tot el que dic jo/ aniràs veient el 
material sobre el qual pots treballar\| ara i per una possible tesi doctoral\ i llavors corregir errors 
¿no? perquè jo després em vaig adonar que aquest poema del Janer i Manila, fixa’t bé, és una 
cançó popular bonica, El salt de la bella dona, que: el que fa el Gabriel Manila és fer-ne un 
poema que musica la Maria del Mar Bonet/ no és a la Dansa de la primavera sinó a Anells 
d’aigua, bueno doncs pel que sigui jo m’ho vaig apuntar aquí\ ¿eh? per tant errors evidentment 
n’hi ha i per tant s’han de corregir\ 

J: Vale\ 

L: Aquest suposo que el trobaràs de vell/ aquest si entressis a Iberlibro i el trobes seria una 
ganga perquè no es troba enlloc\  

J: Val\ ¿no està a cap bilbioteca? 

L: Sí clar home, a les biblioteques segur/ a les biblioteques segur però si et vols dedicar a això/ 

J: Sí però per ara: 

L: Per ara i per més endavant que dius bueno: 
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J: Sí sí però vull dir que per dir {(P) és que conec un llibreter de vell} busca-ho i jo ja vaig 
podent/ 

L: Sí però refia’t-en relativament del llibreter de vell perquè si t’ho troba et farà: mira a Iberlibro/ 

J: No, és amic ¿eh? 

L: Bueno\ doncs si és amic ja està\ que te’l busqui perquè de vegades es troba ¿eh? no et dic 
pas que no\ a vera aquests dos són bàsics hi ha més coses ¿eh? evidentment |eh| el fons 
aquest de poesia musicada de la UOC evidentment allà hi tens molt material\ però jo no sé si: 
¿m? 

J: No, allà potser puc trobar alguna cosa més actual/ 

L: I aleshores hi ha una altra cosa que hauries de tenir en compte perquè t’ajudarà també en la 
tria ¿eh? que és ¿aquest el puc desar? 

J: Sí i ara et dono aquest també\  

((J anota les referències i L va a buscar més material i torna)) 

L: ¿I ara on ho tinc això? a veure si estic de sort/|| fa tants dies que no ho faig servir/|| hauria de 
ser aquí\|| ara mira, sí, el tenia davant dels nassos/ això també és molt útil si ho trobessis\ i 
deixa’t estar que sigui a la xarxa perquè a la xarxa tot és incomplert, l’has de completar ¿eh? 
fa: mira ja 2001\ el govern de les Illes, la Generalitat, el govern d’Andorra van editar aquest 
Atles Musical ¿això ho coneixes o no? 

J: No/ 

L: Llavors aquest Atles Musical ¿eh? | si no ho trobessis això jo t’ho puc deixar |eh| a banda 
diguem-ne de totes les cançons triades ¿eh? ¿d’acord? que n’hi ha del català oriental/ de 
l’occidental/  etcètera ¿eh? popular no popular actual etcètera/ tens les notes lingüístiques, tens 
com una mena de: de l’alguerès, del rossellonès i llavors l’interessant/ mira encara el tinc per 
obrir\ ¿veus? tens grups que en aquell moment més o menys estaven de: el Gerard Jacquet, el 
Pere Figueres, el Sopa de Cabra ¿eh? però fixa’t que aleshores aquí majoritàriament són 
autors o cantautors que majoritàriament ja no: han passat de moda, per exemple aquest és un 
de la Franja que a mi m’agrada molt\ i dóna aquesta fonètica diguem-ne de: de la Franja\ 

J: L’Anton Abat\ 

L: L’Anton Abat\ em sembla que viu a Sabadell o jo l’última vegada que: per tant això et seria: 
jo l’únic que conec, editat, en el sentit que tu ho estàs volent treballar ¿eh? això mira també si 
ho trobes/ deu estar descatalogat/ però és que fins i tot podries mirar/ 

J: ¿De quin any hem dit que era? 

L: Del 2001 ¿eh? i està editat a: anota’t això/ podries mirar jo què sé, al govern de la 
Generalitat a Cultura, però és que clar, això si existeix està en un racó i ningú li fa el mínim cas 
¿m’entens? és a dir que: en van sobrar, segur, doncs deuen estar en caixes a no sé on i ningú: 

J: Ja/ 

L: Ara, ¿saps on ho pots trobar això? en els centres de recursos\ a Granollers heu de tenir un 
centre de recursos pedagògics\ sí sí segur que hi ha de ser\ demana-ho i allà segur que hi és 
això\ centre de recursos pedagògics, si a Granollers no hi fos n’hi ha un aquí a Mataró ho tens 
a la vora\  
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J: Sí\ 

L: Això depèn de la Generalitat o de l’Ajuntament de Mataró o de Granollers\ llavors tot aquest 
tipus de material anava a parar allà per tant tu hi pots tenir accés\ ara si ho trobes molt millor\ si 
vols dedicar-t’hi i t’agrada tot el que trobis ho has d’anar/ 

J: Ho haig d’anar agafant\ 

L: Ho has d’anar comprant i tenir-ho perquè després això desapareix i ningú en sap res/ si ara 
tu vas a: | i aquest llibre fa anys que està descatalogat\ o ho trobes de vell que és dificilíssim ja 
t’ho dic ¿eh? hi ha gent que l’ha buscat anys\ per tant si el trobessis/ estaries molt de sort\ 
aquell és més fàcil perquè és més nou\ bé doncs\ 

J: Molt bé\ 

L: No ho sé/ ¿què més? si se m’acut alguna cosa més ja t’escriuria/  

J: Val\ no no m’ha anat molt bé\ 

L: I ara és això tu t’has d’aclarir\ mira d’entre tot això de dir deu poemes/ pam pam pam/ llavors 
tenint en compte això que tu vols\ qualitat, bona música i bon intèrpret\ o no/ pot ser un bon 
intèrpret, bona música però un poema dolent\ però és igual, aquest poema dolent et pot servir 
per moltes coses\ bueno dolent quan vull dir dolent vull dir poc |m:| poc ric |eh:| poèticament és 
a dir que no seria un poema de Riba ni un poema de Verdaguer, sinó que pot ser un poema de: 
jo què sé/ el Francesc Vicent Garcia en té un que a mi sempre em va molt bé que: parla doncs 
diguem-ne de coses escatològiques/ bueno doncs està ben musicat, està ben cantat i el poema 
no és res de l’altre món/ 

J: Però et pot servir a l’aula [de secundària/] 

L: [Jo va haver-hi] un moment/ però segur que no et servirà/ 

((va a buscar més material i torna)) 

L: Jo hi va haver un moment que a les classes, quan no hi havia | no hi havia res de tot això 
que tenim ara ni Internet/ per tant tu encara no havies nascut (riu) ¡imagina’t si fa anys! segur 
que no havies nascut/| ¿què feia? em muntava uns cassettes ¿sí? ¿ho veus? 

J: Sí\ però n’havia posat de cassettes ¿eh? (riu) 

L: Però això en tot cas és d’ús personal no té d’allò: i llavors què feia, agafava poetes ¿no? 
pam pam pam\ no és aquest el que et volia ensenyar perquè això és un disc\ espera’t\ et vull 
ensenyar una altra cosa/ que vaig fer-me’n vuit de cassettes/|| ¡ara! aquest, aquest és bo\ 
¿veus? i feia unitats didàctiques ¿sí? i aleshores tot això ho tinc en paper i bé\ les sis la set i la: 
¿llavors què hi havia? La despedida, Cançó de pandero, Corrandes d’exili, pel Llach, pel 
Montllor, Pirates i Bandolers, de la Rosa:, Història d’un soldat del Bartomeu Rosselló Pòrcel per 
tant jo em fabricava els materials de classe\ llavors em feia tot un curs de poesia musicada º 
que durava: cinc mesos i treballàvem tot això\ 

J: ¡Déu n’hi do! 

L: Però clar tot això és material que no vaig arribar ni a publicar mai ni pensar-ho, i que jo feia 
servir per mi\ 

J: Per les teves classes\ 
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L: Diguem-ne que això actualitzat és aquesta mena d’unitat o proposta didàctica que podries fer 
de deu, de vuit, de dotze, de sis/ no sé\  

J: Sí no sé, s’hauria de mirar també depèn dels cursos/ 

L: Això també ho tinc ara que hi penso ho tinc en CD ja/ perquè va arribar un moment que m’ho 
van passar a CD (riu) m’ho van passar a CD i ara me’n recordo que ho tinc sí sí sí/  

J: Costa i tot de trobar el reproductor ja/ 

L: ¿El? 

J: El reproductor que costa ja de trobar/ 

L: Bueno jo és que clar tinc, conservo totes les màquines\ tinc reproductor d’això, reproductor 
de CD no aquí sinó a baix i per tant tinc d’allò: guardo les màquines de moment\ (riu) 

J: Doncs: molt bé/ jo diria que: 

L: ¿Que ja estàs? 

J: Sí\ que hem parlat del que volia parlar, m’ha anat molt bé\ 

L: Bueno: ¿tens el primer volum de la geografia literària? 

J: No\ 

L: ¿No? 

((s’aixeca i va buscant llibres)) 

L: ¿Aquest sí que el deus tenir, no? La devies fer servir, l’antologia aquesta: 

J: No\ no la vaig fer servir aquesta\ 

L: ¿La vols? 

J: Ah, sí\ 

L: ¿I aquest el tens? Té\  

J: Ens vas regalar el de Amb tinta blava/ 

L: Amb tinta blava\ i ara et donaré\ veig que no el tinc\ no el veig\ et donaré el primer volum de 
la geografia\ a baix\  

J: Molt bé, gràcies\ doncs tanco això ja\ 

L: Sí tanca-ho perquè ara ja/ 
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Annex III. Referències bibliogràfiques del corpus completes 
 
a) Rossellonès 

 

 
2/ Obra Cerdà, Jordi-Pere. “Cada somni”. Musicació: Jordi Barre 
Publicació 

poema 
Cerdà, J. P. (2014). Obra poètica completa. Barcelona: Viena. 

Publicació 

musical 

Barre, J. (1963). Canta Perpinyà, poemes musicats de Jordi-Pere 

Cerdà. 
 

 
4/ Obra Pons, Josep Sebastià. “El dia clou”. Musicació: Sol i Serena.  
Publicació 

poema 
Pons, J.S. (1988). Poesia completa. Barcelona: Columna. 

Publicació 

musical 
Sol i Serena (2009). Un segon. Taradell: Autoeditat. 

 
b) Central 
 
5/ Obra Casasses, Enric. “L’home llop”. Musicació: Santi Arisa 
Publicació 

poema 
Casasses, E. (1997). D’equivocar-se. Barcelona: Edicions 62.  

Publicació 

musical 
Arisa, S. (2000). L’home llop. Taverna tropical. Girona: Música Global 

 
6/ Obra Foix, J. V. “És quan dormo que hi veig clar”. Musicació: Dijous Paella 
Publicació 

poema 
Foix, J. V. (1974). Obres completes. Vol. 1. Barcelona: Edicions 62 

Publicació 

musical 
Dijous Paella (2005). Dijous Paella. S.I. : Plural 

 

7/ Obra 
Maragall, Joan. “L’Empordà”.  Música: Enric Morera. Intèrprets: Orfeó 
Català, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. 

Publicació 

poema 
Maragall, J. (1999). Antologia Poètica. Barcelona: Biblioteca Hermes. 

1/ Obra Cerdà, Jordi-Pere. “Ara que l’hivern”. Musicació: Manel Lluís 
Publicació 

poema 
Cerdà, J. P. (2014). Obra poètica completa. Barcelona: Viena. 

Publicació 

musical 
Lluís, M. (1969) 

3/ Obra Morer, Joan. “La bellesa”. Musicació: Gisela Bellsolà 
Publicació 

poema 
Desconegut 

Publicació 

musical 
Bellsolà, G. (1979). La bellesa. Salut amb la poesia. Autoeditat. 
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Publicació 

musical 

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona (2008). L’Empordà. Llum nova: 

els cants de la senyera. Barcelona: Columna música 
 

8/ Obra Salvat-Papasseit, Joan. “La casa que vull”. Musicació: Teresa Rebull 
Publicació 

poema 

Salvat-Papasseit, J. (2006). Poesia i prosa: obra completa. Barcelona: 
Galàxia Gutenberg / Cercle de Lectors 

Publicació 

musical 
Rebull, T. (1997). La casa que vull. Mestier d’amor. S.I. : Drums 

 

9/ Obra Verdaguer, Jacint. “Noguera i Garona”. Musicació: La Carrau 
Publicació 

poema 
Verdaguer, J. (1967). Canigó. Barcelona: Biblioteca Selecta 

Publicació 

musical 

La Carrau (2004). Noguera i Garona. Quina bori bori. Manresa: 
Propaganda pel Fet! 

 

c) Balear 
 

10/ Obra 
Alcover, Joan. “La Balanguera”.  Música: Amadeu Vives. Intèrpret: 
Maria del Mar Bonet. 

Publicació 

poema 

Alcover, Joan (1970). Antologia de la poesia social catalana (À. 
Carmona, Ed.). Barcelona: Ediciones Alfaguara.  

Publicació 

musical 

Bonet, M. (1981). La Balanguera (fragments). Jardí tancat. Madrid: 
BMG Music Spain 

 
11/ Obra Capellà, Pere. “Jo sóc català”. Musicació: Biel Majoral. 
Publicació 

poema 

Capellà, P. (2004). Obres completes (1949-1951). Vol. 1. Barcelona: 
Edicions del Mall 

Publicació 

musical 

Majoral, B. (2000). Jo sóc català. Temps, Temps, Temps. Palma de 
Mallorca: Produccions Blau.  

 
12/ Obra Clark, Ben. “Illa”. Músicació: Projecte Mut.  
Publicació 

poema 
Desconegut 

Publicació 

musical 

Projecte Mut (2013). Illa. Col·lecció de satèl·lits. Barcelona: La Buena 
Aventura 

 
13/ Obra Salvà, Maria Antònia. “Xeremies llunyanes”. Musicació: Oliva trencada 
Publicació 

poema 
Salvà, M.A. (1981). Espigues en flor. Mallorca: Moll. 

Publicació 

musical 

Oliva trencada (2008). Xeremies llunyanes. Lluneta de pagès. Palma 
de Mallorca: Fonart. 

 
14/ Obra Villangómez, Marià. “Cançó de vesprada”. Musicació: Uc 
Publicació 

poema 

Villangómez, M.(1986). Elegies i paisatges; Terra i somni; Poemes 

mediterranis. Vol. 1. Barcelona: Edicions del Mall. 
Publicació 

musical 

Uc (1998). Cançó de vesprada. Camins de Migjorn. Palma de 
Mallorca: Produccions Blau. 
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d) Alguerès 
 

15/ Obra 
Canu, Antoni. “Solament amor”.  Música: Manuel Garcia Morante. 
Intèrpret: Eulàlia Ara 

Publicació 

poema 

Canu, A.(2000). En l’arc dels dies. L’Alguer: La Poligràfica Peana 

Publicació 

musical 

Les veus de l’Alguer (2008). Solament amor. Vint cançons per a veu i 

piano sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu. Barcelona: 
FASCOLAT Edicions Musicals SCP.  

 

16/ Obra 
Canu, Antoni. “Quart de lluna”.  Música: Manuel Garcia Morante. 
Intèrpret: Eulàlia Ara 

Publicació 

poema 

Canu, A.(2009). Itinerari poètic. Barcelona: FASCOLAT Edicions 
Musicals SCP. 

Publicació 

musical 

Les veus de l’Alguer (2008). Quart de lluna. Vint cançons per a veu i 

piano sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu. Barcelona: 
FASCOLAT Edicions Musicals SCP.  

 

17/ Obra 
Caria, Rafael. “Encara una vegada”.  Música: Manuel Garcia Morante. 
Intèrpret: Eulàlia Ara 

Publicació 

poema 

Caria, R. (1986). Só tornat a Sant Julià. L’Alguer: Tipografia La 
Celeste 

Publicació 

musical 

Les veus de l’Alguer (2008). Encara una vegada. Vint cançons per a 

veu i piano sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu. Barcelona: 
FASCOLAT Edicions Musicals SCP.  

 

18/ Obra 
Caria, Rafael. “Pels camins del silenci”.  Música: Manuel Garcia 
Morante. Intèrpret: Eulàlia Ara 

Publicació 

poema 

Caria, R. (1986). Só tornat a Sant Julià. L’Alguer: Tipografia La 
Celeste 

Publicació 

musical 

Les veus de l’Alguer (2008). Pels camins del silenci. Vint cançons per 

a veu i piano sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu. Barcelona: 
FASCOLAT Edicions Musicals SCP.  

 
e) Nord-occidental 
 
19/ Obra Barceló, Joan. “Dansa final”. Musicació: Miquel Àngel Tena.  
Publicació 

poema 

Barceló, J. (1998). Esbrinem les flors de la terra. Poesia completa. 
Lleida: Pagès 

Publicació 

musical 

Tena, M. A. (2009). Dansa final. Cançons de la nit benigna. Sabadell: 
PICAP 

 

20/ Obra 
Marçal, Maria-Mercè. “Corrandes de lluna”. Musicació:  Txiki 
Berraondo i Anna Subirana 

Publicació 

poema 
Marçal, M. M. (1998). Cau de llunes. Barcelona: Proa  

Publicació Berraondo, T. & Subirana, A. (2009). Corrandes de lluna. En Maria-
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musical Mercè Marçal: catorze poemes, catorze cançons. Barcelona: Fundació 
Maria-Mercè Marçal. 

 
21/ Obra Miquel, Dolors. “L’home de la muntanya”. Musicació: Túrnez&Sesé 
Publicació 

poema 
Inèdit 

Publicació 

musical 

Túrnez&Sesé (2008). L’home de la muntanya. Romanços i estampes 

del 21. Sabadell: Picap 
 

22/ Obra Pàmias, Jordi. “Diàleg”. Musicació: Miquel Àngel Tena 
Publicació 

poema 

Pàmias, J. (1980). Cançons de la nit benigna. Manacor: Ajuntament 
de Manacor.  

Publicació 

musical 

Tena, M. A. (2009). Diàleg. Cançons de la nit benigna. Sabadell: 
PICAP 

 
23/ Obra Torres, Màrius. “En el silenci obscur…”. Musicació: Meritxell Gené 
Publicació 

poema 

Torres, M. (2010). Poesies de Màrius Torres. (M. Prats, Ed.) Lleida: 
Pagès Editors. 

Publicació 

musical 
Gené, M. (2013). En El Silenci. Així t’escau la melangia. Autoeditat. 

 
f) Valencià 
 
24/ Obra Estellés, Vicent Andrés. “M’aclame a tu”. Musicació: Ovidi Montllor 
Publicació 

poema 

Andrés, Vicent (2004). Mort i pam. Antologia poètica. (C. Andrés, Ed.) 
(p. 75-76). València: Carena Editors. 

Publicació 

musical 
Montllor, O. (1980). M’aclame a tu. 04.02.42. Madrid: Ariola 

 

25/ Obra 
Granell, Marc. “Cançó de bressol per a despertar consciències”. 
Músicació: Amansalva 

Publicació 

poema 

Granell, M. (1999). La lluna que riu i altres poemes. Madrid: Anaya: 
1999 

Publicació 

musical 

Amansalva (2010). La meva xiqueta. M’han dit que diuen...Terrassa: 
Temps record. 

 

26/ Obra 
Llorente, Teodor. “Vora el barranc dels Algadins”. Musicació:  Paco 
Muñoz, Juli Mira i Lluís Miquel 

Publicació 

poema 

Llorente, T. (1979). Vora el barranc dels Algadins. Antologia general 

de la poesia catalana. Barcelona: Edicions 62. 
Publicació 

musical 

Muñoz, P. (1998). Vora el barranc dels Algadins. Els nostres poetes. 

Sabadell: PICAP 
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27/ Obra March, Ausiàs. “Veles e vents”. Musicació: Raimon 
Publicació 

poema 

March, A. (1979). Poesies d’Ausiàs March. (J. Ferraté, Ed.). 
Barcelona: Quaderns Crema. 

Publicació 

musical 
Raimon (1993). Veles e vents. Integral. París: Audivis. 

 
 
28/ Obra Montero, Anna. “Amaga l’arbre”. Musicació: Miquel Gil 
Publicació 

poema 
Montero, A. (1988). Arbres de l'exili. València: Gregal Llibres 

Publicació 

musical 
Gil, M. (2001). Amaga l’arbre. Orgànic. Madrid: Sonifolk. 
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