Tipus d'activitat:

Espectacle poètic i musical

A qui s’adreça:

ESO / Educació secundària

Matèries de currículum:

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Música
Educació en Valors Cívics i Ètics

Competències i àrees

Competència ciutadana
Competència en consciència i expressió culturals.

Àmbit STEAM:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de
l'ensenyament i aprenentatge.
Àmbit 2: l'organització i gestió educativa.
Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i
l'entorn definits per la Comissió d'Innovació del
Departament d'Ensenyament

Valors:

Empatia
Tolerància
Convivència
Participació
Identitat
Interculturalitat

Objectius:

Sensibilitzar sobre les dificultats de la immigració, i trencar
prejudicis
Gaudir de la poesia de forma musical i participativa
Treballar la poesia des de d'un punt de vista diferent i
divertit

Contacte:

Jose Panzano
www.rumbesia.cat
660 65 66 98
jose.panzano@gmail.com

INFORMACIÓ DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT
1. Descripció
La Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb rumba, en el que es conjuguen poemes
musicats especialment per aquest espectacle.
Cada poema el podem pintar com un color, en aquest recital fem un recorregut per diferents
colors, desde el negre de la mort fins al blanc.
El recital de poesia està format per uns 6 poemes i te una durada aproximada de 50 minuts,
depenrà de les interaccions dels alumnes i els poemes pactats.
Els poemes que conformen l’espectacle són d’autors catalans com: Joan Salvat Papasseit,
Maria Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, Montserrat Abelló, Josep Maria de Segarra, Josep
Carner ...
Els professors podran triar les temàtiques dels poemes a treballar o seleccionar poemes del
nostre llistat de poemes.

2. Metodologia
El recital es participatiu, es compta amb els alumnes per tal de poder desenvolupar l’activitat i
que l’alumne faci la reflexió sobre els sentiments treballats prèviament a classe.
Actualment el recital de Rumbesia es pot fer en 2 modalitats:
●
●

Recital “del negre al blanc”
Recital a la carta

Els poemes a interpretar es facilitaran al professorat per poder treballar-los prèviament amb els
alumnes, en el cas de l’opció a la carta, podran triar els poemes dins d’un llistat.
És interessant que els docents puguin fer una revisió dels poemes e intentar analitzar el sentit i
sentiment del poema, així com el missatge que transmet amb els alumnes abans del recital,
pero aconseguir que tingui més sentit, i sigui significatiu per l’alumne.
A cada poema es treballen sentiments i valors, abans de cada interpretació es parla amb els
alumnes sobre els sentiments que s’hi treballen a cada poema, s’explica el context o la intenció
de l’autor.
En determinats poemes s’enriqueix el relat amb alguna anècdota sobre la construcció de
l’espectacle o sobre la vida de l’autor per contextualitzar millor els poemes.
Durant el recital, fomentem la interacció verbal i corporal, se’ls fa partícips musicalment, des de
fer unes palmes, a fer un cor amb el poema “Podries” de Joana Raspall per treballar l’empatia.
Prèvia a l’activitat, es pot facilitar al professorat la guia didàctica amb proposta d’activitats
prèvies i posteriors a l’activitat.

3. Continguts / Temàtiques
Llistat de poemes i cançons
Nom del poema

Continguts clau

Cançó trista (Apel·les Mestres)

Tristesa, desesperació, pessimisme, mort

Cançó del goig perdut (Josep Carner)

Ruptura, soledat, dolor, desamor.

Desig (Rosa Leveroni)

Desamor, amor no correspost, esperança, rebotar
(tornar a recuperar la il·lusió).

T’estimo quan et sé nua com una nena
(Maria Mercè Marçal)

Amor tòxic, disgust, violencia i dolor.

No demano gran cosa (Miquel Martí i Pol)

Replantejar les coses, llibertat, llibertat d’expressió,
reivindicar.

Insubmissió (Caterina Albert / Victor Català)

Rebel·lia, independència, lluita anti masclista,
opressió, autoestima, insubmissió, feminisme.

Cançó (Clementina Arderiu)

Alegria, compartir, gaudir, ser conscient.

És quan dormo que hi veig clar (J V Foix)

Llibertat d’expressió, llibertat.

Podries (Joana Raspall)

Necessitats, sentiments, empatia, desigualtats,
solidaritat, reflexió davant les desigualtats

Vestida de nit (Glòria Cruz)

Utopia, alegre, alegria

El menú de Miquel Martí i pol

Alegria, disfrutar

Lola la Tavernera (Carles Casanovas)

Amor

Espero meravelles (Montserrat Abelló)

Optimisme, gaudir, celebrar la vida.

Le métèque (Georges Moustaki)

Rebuig, racisme, por, desconfiança,

La llibertat (Vicentico)

Privació de llibertat, depressió,

Cucurrucu Coloma (Tomás Méndez)

Tristesa, abandonament

Mediterraneo (Serrat)

Desigualtats, donar visibilitat als refugiats, crit a la
llibertat, trobar una vida millor.

La casa que jo vull (Joan Salvat-Papasseit)

Ser conscient de la mort, acomiadar-se, observació
de la natura

Aquesta remor que se sent (Miquel Martí i
Pol)

Llibertat d’expressió, sentiment de un ponle,
superació col·lectiva.

Vinyes verdes (Josep Maria de Sagarra)

Observació de la natura, bellesa.

La Plaça del Diamant (Oller)

Èmfasi, Descripció de barri

Cançoneta incerta (Josep Carner)

Els camins que un pot triar a la vida, escollir,
madurar, incertesa

Cançó de pluja (JM de Sagarra)

Confiança, seguretat, pau, tranquilitat

Corrandes d’Exili (Pere Quart)

Exili, pessimisme, incertesa, pèrdua de llibertats

Mester d'amor (Joan Salvat-Papasseit)

Amor, plaer, gaudir la vida,

Arbequines de l’amor (Maria Mercè Marçal)

Amor, finals amargants

Cançó del Bes sense port (Maria Mercè
Marçal)

Separació, dolor, tristesa

País petit (Lluis Llach)

Amor per el país

La cançó del lladre

Orgull, penediment

4. Infraestructura i Materials
Equipament informàtic recomanat: projector, pantalla i ordinador. (Opcional).
Rumbesia aporta equip de so propi sense cost, es requereix un endoll i il·luminació de fons o al
sostre de la sala. Es pot aportar equip de llums.
No requereix material per als alumnes durant la seva activitat.

5. Cost
Cost de l’activitat
Rumbesia

450 €

Rumbesia Solo

250 €

El preu inclou fer 2 passes en un mateix matí o mateixa tarda, depenent del nombre d'alumnes
i espai disponible.

Desplaçament
Província de Barcelona

0€

Província de Girona, Tarragona, Lleida

50 €

6. Opinions:
Alumnes La Salle Barcelona:
Irene i Maria: "Des del nostre punt de vista, ha sigut una activitat molt enriquidora. Ens ha
semblat que connectar la poesia i la música d’aquesta manera, era una idea molt bona per
fer-la encara més amena. Totes les cançons les van interpretar amb uns instruments que
donaven molt de ritme a totes les lletres i els dos músics tenien una actitud que animava a
implicar-nos en totes les actuacions. Nosaltres pensem que seria molt bona idea seguir repetint
aquesta activitat els anys vinents ja que és una forma lúdica de connectar amb la poesia."
Ivan i Pablo: "És un projecte molt interessant ja que barreja la poesia amb el rumba; així
aconsegueix captar l’atenció de tots. Va estar molt bé, ja que amb la música de rumba s’anima

a qualsevol! Els poemes es comprenen molt bé i el significat també. Com a proposta de millora,
diríem que potser al principi els poemes no van ser massa divertits, sabíem que era a propòsit
per allò del trist a l’alegre però... va molar més cap al final. També s’ha de dir que els músics
van interactuar molt bé amb el públic i això de ritmillo ho vam anar pillant."

7. Vídeos
https://youtu.be/bcg3txtdl2Y
https://youtu.be/1cwZWNwZmTU
Es poden demanar més vídeos al 660 65 66 98

8. Foto:

