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RESUM 

Donada la importància del tractament de la música tradicional en els centres escolars per tal de 

contribuir, tant a la formació integral dels alumnes com en el coneixement de la cultura, es 

parteix de l’objectiu de fomentar el coneixement d’instruments i cançons de la nostra música, 

així com la seva conservació per transmetre-la a futures generacions. Per aquest motiu el treball 

es basa en una fonamentació teòrica que té en compte les arrels musicals de la cultura 

mallorquina i les línies psicològiques i metodològiques per aplicar als infants. A partir d’aquí,  

es proposa un recull de recursos per enriquir la cultura musical tradicional dels alumnes de 5è 

d’Educació Primària des de l’àrea d’Educació Musical. Es presenten unes activitats amb alguns 

instruments i cançons representatius de la música tradicional per treballar durant el curs escolar 

coincidint amb les festes i celebracions populars. Aquests recursos poden ser útils per als 

docents o els pot proporcionar idees per treballar de manera motivadora, dinàmica i significativa 

perquè es treballa des de la cultura i tradició propera a l’infant. 

 

ABSTRACT 

Given the importance of treating traditional music in school centers in order to contribute, both 

to the integral training of students and to the knowledge of culture, we start from the objective 

of promoting the knowledge of instruments and songs of our music, as well as its conservation 

to transmit it to future generations. For this reason the work is based on a theoretical foundation 

that takes into account the musical roots of Mallorcan culture and the psychological and 

methodological lines to apply to children.  From here, a collection of resources is proposed to 

enrich the traditional musical culture of the students of 5th of Primary Education from the area 

of Musical Education. There are some activities with some instruments and songs that are 

representative of traditional music to work during the school year coinciding with popular 

festivals and celebrations. These resources can be useful for teachers or can provide them with 

ideas to work in a motivating, dynamic and meaningful way because they work from the culture 

and tradition close to the child. 
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1. TEMA 

El tema escollit és: Les cançons i els instruments de la música tradicional de Mallorca dins el 

segon cicle de l’Educació Primària. 

Es tracta de treballar els continguts del Currículum de les Illes Balears mitjançant la música 

tradicional i popular, concretament amb les cançons i els instruments. Així com també, 

confeccionar un recull de tasques i activitats per desenvolupar en alumnes de 5è d’Educació 

Primària. 

 

2. JUSTIFICACIÓ 

L’elecció de tema del Treball de Fi de Grau es deu a la meva afició a la música des de ben jove. 

M’agrada tocar el piano i la percussió, així com fer petites creacions o ajustar peces, la qual 

cosa enriqueix la meva capacitat creativa i em provoca una gran satisfacció. També, he tingut 

l’oportunitat de participar en algunes actuacions d’una agrupació de xeremiers, on he pogut 

experimentar i adonar-me’n de la riquesa cultural que suposa la música tradicional per a la 

cultura d’un poble, i que pot ser molt interessant apropar-la a l’escola, amb la finalitat de que 

els infants prenguin consciència de la importància de mantenir viu i conservar el nostre 

patrimoni. I si el docent la pot transmetre amb entusiasme, molt millor.  

Mitjançant l’aprenentatge de la nostra cultura es contribueix a la inclusió de tot l’alumnat partint 

d’allò més proper com són les cançons populars, les danses i la participació de les festes ja  que 

senten que formen part d’ella, afirmació que defensa el compositor i pedagog  Baltasar Bibiloni, 

el qual va elaborar un material i unes adaptacions de cançons populars per a docents perquè 

pensa que és el punt de partida de l’educació musical. 

La proposta d’aquest treball serveix per conèixer i transmetre la cultura i el folklore de la nostra 

comunitat als infants valorant el llegat que ens han deixat els nostres avantpassats i no permetre 

que es perdi. Es pot dur a terme a qualsevol centre de les Illes Balears, però l’elaboració de 

tasques està contextualitzat en el poble de Muro on s’hi poden trobar diverses manifestacions 

de música i ball tradicional a cada una de les festes populars com: les festes de Sant Antoni, de 

Sant Joan, de Sant Jaume, la romeria a Sant Vicenç i a les fires de Tardor i de de Sant Francesc. 

A més, Muro compta amb dues agrupacions musicals ben actives i dinàmiques que participen 

en les celebracions a la vegada que ensenyen a ballar, cantar i a tocar instruments. Es tracta del 
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grup de xeremiers “Es Reguinyol” i de l’agrupació de cant i ball popular “La Revetlla 

d’Algebelí”, els quals estan oberts a participar i visitar els centres escolars. 

Tenint en compte el Decret 32/14, de 18 de juliol, el currículum d’educació artística de 

l’educació primària a les Illes Balears, la música, en particular la tradicional, contribueix al 

desenvolupament de les competències bàsiques: 

- Consciència i expressions culturals. Els infants adquireixen una percepció del món que 

els envolta i permet relacionar-s’hi. 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Mitjançant la creativitat que poden 

desenvolupar, ja sigui en la creació de texts de cançons o gloses, o en la confecció 

d’instruments senzills, pot donar lloc a la iniciativa personal i grupal. 

- Competències socials i cíviques. Valorant la conservació del patrimoni cultural de les 

nostres cançons i dels instruments tradicionals. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. Els alumnes 

tenen una percepció dels sons,  moviments,  ritmes i poden conèixer les creacions 

humanes. 

- Aprendre a aprendre. A través de la comprensió, reflexió i experimentació amb diferents 

instruments i sons, els infants són capaços de poder utilitzar-los. 

- Comunicació lingüística. Mitjançant les cançons s’aprèn el vocabulari de la llengua, a 

la vegada que millora la comprensió i expressió orals i escrites. 

- Competència digital. Cercant informació digital, reproduint produccions musicals, així 

com poder fer les seves pròpies creacions d’imatge i de so. 

En conclusió, és una tasca engrescadora que contribueix al coneixement i a la conservació de 

la cultura musical tradicional així com a un enriquiment personal. 

 

3. OBJECTIUS 

Objectius generals: 

1. Proporcionar una sèrie de recursos i tasques per treballar la música tradicional a 5è nivell 

de l’Educació Primària.- Mitjançant un recull de cançons i d’instruments populars i de 

la seva aplicació dins l’aula que poden ser d’ajuda per als docents, que podran utilitzar 

en funció de les festes o altres celebracions. 
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2. Valorar les creacions musicals del patrimoni cultural de les Illes Balears.- Mitjançant el 

treball amb les cançons i els instruments, aproparem els alumnes a la nostra cultura i 

estaran motivats per gaudir i participar de les diferents manifestacions de música 

tradicional que es desenvolupin tan al centre com a l’entorn. 

Objectius específics:  

1.  Identificar el marc teòric de la música tradicional a nivell conceptual, històric, 

psicològic i pedagògic.- Es tracta de contextualitzar el tema perquè serveixi de 

referent. 

2. Relacionar els continguts del Currículum de les Illes Balears amb la proposta de 

treball. 

3. Realitzar un recull de cançons i d’instruments tradicionals.- Es tracta de fer una 

selecció representativa de la nostra cultura musical que serveixi com a recurs 

(audicions, reproduccions i creacions) per a les sessions d’educació musical.  

4. Autoavaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels coneixements adquirits 

en la realització del Grau d’Educació Primària.- Comprovar la meva capacitat 

de desenvolupar un projecte utilitzant les eines que m’han aportat les diferents 

àrees del grau d’Educació Primària. 

 

4. METODOLOGIA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 

Una vegada elegit el tema del Treball de Fi de Grau, es passarà a la lectura dels documents i 

dels vídeos per conèixer les passes que s’han de seguir i els continguts per desenvolupar-lo.  

A la primera fase, es treballa sobre la justificació de l’elecció del tema, dels objectius i de la 

metodologia per a l’elaboració del treball. Es decideix dur a terme una proposta de recull de 

cançons i d’instruments tradicionals amb els alumnes d’EP perquè s’identifica amb els 

interessos personals i professionals de l’autor, i resulta interessant el fet de treballar-ho en els 

centres escolars per tal de que els infants puguin valorar la nostra cultura amb un esperit de 

conservar-la i de transmetre-la.  

En la segona fase es determinarà el marc teòric que consistirà en la recerca d’informació de 

diverses fonts: llibres, revistes, articles i informacions acadèmiques de pàgines web. Es basa 

amb les tesis d’autors, músics, compositors o professors que han dedicat part de la seva vida 
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professional a treballar sobre la importància de treballar el tema de la música tradicional dins 

l’aula. Una vegada seleccionada la informació es passarà a la redacció dels diferents apartats. 

Primerament, es donarà la definició de música tradicional per saber què s’està treballant; 

després, es farà una breu història de la música a Mallorca per conèixer les nostres arrels i com 

han evolucionat amb els nostres avantpassats i, per acabar el marc teòric, es consultaran les 

metodologies de psicòlegs i pedagogs així com el Currículum de les Illes Balears per 

fonamentar la proposta. Totes les informacions aniran citades i referenciades segons la 

normativa APA. 

Seguidament, i tenint en compte els referents teòrics, s’elaborarà la proposta amb el reculls de 

cançons i d’instruments tradicionals mallorquins adequats per treballar al segon cicle d’EP. Es 

tendran molt present els cançoners dels músics i professors Baltasar Bibiloni i Miquel Julià, 

així com l’estudi dels instruments d’Antoni Artigues i Pere Orpí. 

 Un total de deu cançons i deu instruments, un per a cada mes del curs escolar amb la intenció 

de relacionar-ho amb les festes, fires i celebracions de cada un. Es farà una breu descripció de 

la cançó i del instrument, la qual anirà acompanyada d’un suggeriment d’activitats que puguin 

servir als docents. Seran activitats per treballar el currículum, de recerca d’informació, de 

creació i d’interpretació. Es pretén que la presentació sigui clara i molt visual per facilitar el 

seu maneig; per tant, es farà ús d’esquemes, taules, dibuixos, imatges de les partitures i la lletra 

o fragments de les cançons. 

Es conclourà el treball a la tercera fase on es faran les correccions i es donarà pas a treure les 

conclusions, així com redactar el resum i l’abstract. 

 

 

5. MARC TEÒRIC 

En aquest apartat s’exposa el context teòric que envolta el tema del present treball. En primer 

lloc, es recullen les definicions de “música tradicional” de diferents autors i la relació que té la 

música amb les persones. A continuació, es presenta un resum de la història de la música a 

Mallorca per conèixer la seva evolució i com es troba en l’actualitat. Per acabar, s’esmenta la 

importància de tractar la música tradicional a l’escola d’Educació Primària tenint en compte els 

fonaments psicològics, pedagògics i curriculars dels alumnes. 
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5.1.  La música tradicional. Definicions 

Per tal d’entendre la importància de la música tradicional per a l’educació musical a l’escola, 

cal conèixer el seu significat per valorar-la, respectar-la i inculcar-la als alumnes. Entre les 

definicions consultades,  destaquen les següents:  

Els professors Canyelles i Crespí (2001:207), a l’enciclopèdia de La Història de la Música 

Catalana, Valenciana i Balear exposen que: “Per música tradicional s’entén tot el reguitzell 

de músiques escrites o de transmissió  oral que han estat en contacte amb el poble, el qual se 

n’ha servit i les ha fet evolucionar segons els seus gustos i necessitats.”  

I també, els professors Gelabert i Reynés (2012:293): “Cuando hablamos de canción popular 

o tradicional nos referimos a aquellas melodías que han sido asimiladas y apropiadas por el 

propio pueblo, convirtiéndose en parte importante de su idiosincrasia cultural y folklórica.” 

Una altra definició curta i clara que diu: “Son aquellas músicas que forman parte de la cultura 

e identidad de un grupo social” (Salazar, 2016, citat per Valverde i Godall, 2018:17). 

Amb aquestes definicions, es pot apreciar el valor cultural d’aquesta música i el respecte que 

s’ha de tenir a les seves manifestacions i a la seva conservació. 

 

5.2.   Història de la música tradicional de Mallorca 

5.2.1. Orígens i evolució 

Si es volen conèixer les arrels de la nostra música, es interessant tenir una visió de la seva 

història per tal d’obtenir referències de la cultura que ens proporciona la nostra identitat. La 

música ha existit des de sempre i ha tingut un lloc significatiu dins totes les societats. Però, per 

centrar-nos en el tema, a continuació s’exposen els trets més identificatius de l’evolució de la 

música i dels instruments de les Illes Balears. 

Per començar cronològicament, Antoni Artigues (2000:17) comenta que: “Els països de la 

Mediterrània i del sud-oest d’Àsia usen, ja fa més de quatre mil anys, instruments musicals de 

buf fets amb dos tubs bufats per un sol sonador”. Segons Artigues, aquest instrument recorda 

la xeremia eivissenca. També informa de l’existència d’un doble oboè que data de l’any 2800 

a. C. i del doble clarinet datat de  l’any 2700 a. C. 

Artigues (1982) i Orpí (2009), coincideixen en afirmar que les primeres notícies de les xeremies 

daten del segle I, en temps de l’emperador romà Neró i que s’escamparen per la Mediterrània i 

per tot Europa, les quals sonaren durant tota l’Edat Mitjana. 
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Quant al fobiol i al tamborí, Artigues (2000:19), comenta que foren classificats per Curt Sachs 

dins l’estrat neolític i, altres instruments com, la rasca, els sonalls o la flauta sense forats són 

de l’estrat primitiu. Així mateix, informa que en els segles XI i XII les xeremies van tenir un 

gran apogeu en el món islàmic. 

Més endavant, referint-se al poble de Muro quant a balls del segle XIV, Payeras (2015:233) 

escriu: “Eren balls de divertiment, que tenien per escenari la plaça o el carrer, i s’organitzaven 

en ocasió de la majoria de festes públiques: patronals, populars i altres celebracions”. 

A la ponència de les Jornades Populars a Muro, Xavier Carbonell i Castell (1993:23), parla 

que els segles XV-XVI podem trobar les consuetes, unes composicions teatrals de caire musical 

que eren conegudes per tots, és a dir, eren populars i tradicionals perquè estaven fixades en la 

memòria col·lectiva. En els inicis del segle XIX ens parla de l’arribada des de la Península del 

vals en el mateix moment cronològic que els boleros, fandangos, jotes i boleres. Aquests estan 

documentats a Mallorca des dels darrers anys del segle XVIII els quals es van popularitzar 

primer, a les classes socials altes de Ciutat i, en el primer terç del segle XIX, es van estendre 

entre el món pagès, fins als nostres dies en les tradicions folklòriques dels pobles mallorquins. 

Quant a la jota, Payeras (2015:245) exposa: “Per a la gent de Muro la jota era i és, sens dubte, 

el ball més popular i el més conegut”. Quant al bolero apunta: “ Direm que es tracta d’un ball 

compost, un ball d’escola, que a diferència de la jota, no dóna lloc a la improvisació”. Alguns 

dels boleros més coneguts són: “Parado de Valledmossa”, “Bolero des Vermar (Toni Moreno)” 

i el “Bolero de l’Amor”, entre altres.  

Segons Carbonell (1993:27), existeixen tres ideologies sobre la història de les músiques 

tradicionals: a) l’ancentralisme, és a dir, la voluntat de fer creure que aquesta música s’origina 

cronològicament en èpoques molt antigues, com per exemple, els balls de Cossiers; b) el 

localisme aïllacionista que defensa que les músiques tradicionals són fruit d’un procés d’un 

indret; c) l’eclecticisme, fusió de diverses cultures tradicionals, com per exemple, el 

mediterranisme, molt significatiu als anys 60 i 70 del segle XX. 

La música dels “mediterranistes” agafa una mescla d’instruments. Uns tradicionals com el 

tamborí, les xeremies, el fobiol, el grall i el guitarró, d’altres més moderns com la guitarra, el 

baix elèctric i la flauta travessera i, instruments mediterranis com el bauzouki, la mandolina i 

formes de percussió nord-africanes. 

Carbonell (1993:35) també exposa en la mateixa ponència: “En els anys trenta apareixen les 

primeres agrupacions folklòriques a Mallorca, com a fruit del desig de conservar un patrimoni 
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musical i coreogràfic que havia entrat en un camí d’evident extinció”, entre elles anomena 

“Aires de Muntanya” de Selva. Continua explicant que després de la desfeta cultural durant la 

Guerra Civil, en els anys cinquanta es fan les publicacions d’estudis sobre música tradicional 

amb Antoni Galmés. També destaquen els darrers anys dels 70 per revifar nous estudis i 

publicacions. En el 1988 l’editorial Moll va editar Cent i tantes tonades tradicionals de 

Mallorca. En aquests anys cal remarcar els estudis desenvolupats per Toni Artigues a 

Xeremiers. Manual de xeremies fobiol i tamborí. 

 

5.2.2. Estat actual 

Habitualment, les xeremies acompanyen els balls populars celebrats a places i carrers, quasi 

sempre organitzats pels ajuntaments, encara que en ocasions sonen a festes privades. A vegades, 

poden anar acompanyades per altres instruments com la guitarra, el guitarró, etc.   

Al poble de Muro, hi podem trobar l’agrupament de xeremies “Es Reguinyol” i l’agrupament 

de la “Revetlla d’Algebelí”, format per: instruments de corda com guitarres, guitarrons, 

bandúrries, llaüt i violins; instrument de percussió com tamborinos, pandero, ossos, xerracs, 

castanyetes, güiro, culleres... i altres com la ximbomba i el fobiol. Tots els instruments i el cant 

es complementen per acompanyar els balls de jotes, boleros, boleres, copeos i mateixes.  

Toni Artigues (1982), en el llibre Xeremiers. Manual de xeremies, fobiol i tamborí, afirma que 

avui a tot Mallorca es celebren les festes dels pobles amb sonades i balls de música tradicional: 

revetlles de jotes i boleros, festes de carrer i danses de Cossiers o cavallets on hi actuen les 

agrupacions folklòriques amenitzant els balls per a la gent.  

Pere Orpí (2009), persona sensibilitzada per la cultura tradicional ens ofereix, en el  llibre Sons 

de Mallorca. Instruments tradicionals: música, senyals i cultura d’oci, una classificació 

d’instruments tradicionals on explica la manera com es produeix el so en cada un, i el procés 

de la seva construcció. Pot ser molt útil per consultar dins l’aula i motivar els nins en la 

realització de qualcun.  

Jordi Cloquell i Isabel Portells (2001), ens deixen un recull de gloses en el seu llibre 1000 

cançons per tocar amb ximbomba com eina de caire lúdic i festiu i per recuperar i apropar els 

joves la cultura i la llengua nostres. 

Des de la segona meitat del segle XIX fins avui la música tradicional de Mallorca ha estat 

recopilada per diversos autors. Entre els més antics hi destaquen Antoni Noguera i Josep 
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Massot, els quals classificaren el material recollit en: cançons (infantils, tonades de feina, 

religioses...), balls (de bot) i música instrumental (xeremiers). 

Quant a balls, Canyelles (2001:213) menciona: “Amb el nom de ball de bot es reconeixen 

actualment una sèrie de balls com el bolero, la jota, el fandango, la mateixa i copeo i, en alguns 

indrets, la Balanguera.” 

Quant a instruments Crespí (2001:210), afirma que podem parlar de tres tipus de conjunts 

instrumentals diferents: a) l’agrupació formada bàsicament per instruments de corda (guitarra i 

guitarró, llaüt...), de percussió, de caire popular (castanyetes, tamborino, xerrac) i altres de vent 

d’introducció més tardana (flauta, grall); b) la colla de xeremiers: xeremies, fobiol i tamborino 

i; c) banda de música, que en temps passat acompanyava el ball de bot. 

 

5.2.3.  Cultura i identitat. 

Després de reflexionar sobre els trets històrics de la nostra música tradicional, podem conèixer 

les seves arrels que formen part de la nostra cultura i de la identitat com a poble. D’aquí sorgeix 

la necessitat de respectar-la i introduir-la dins l’educació escolar, donant a conèixer els 

cançoners i els instruments amb la finalitat de conservar-la i que els infants la puguin transmetre 

als seus fills.     

Gràcies a la dedicació dels grups musicals que ofereixen un repertori de cançons de música 

popular de les Illes adaptada per al ball, la gent pot gaudir de la música i formar part de la 

identitat del nostre poble. Un exemple és el grup Xaloc Música, un component dels quals 

Reiona (2002:15) expressa:  

No hi ha temps que no torn, i el ball pagès ha tornat a les places. Quan semblava que 

s’acabava, l’esforç personal de músics i monitors de ball de bot va fer que s mantingués 

i que a poc a poc hagi anat creixent. 

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (2010:178) en el manifest “Más 

que música” ressalta la importància de la formació musical per conservar el patrimoni cultural 

i alerta del risc de la desaparició de les seves escoles:  

La música, en la Comunidad Valenciana, es una expresión artística que va mucho más 

allá de ser una manifestación meramente cultural y festiva. Es, además, la forma que 

tiene el pueblo de relacionarse con su entorno, de formarse y de crecer... entidades que 
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han contribuido a conservar nuestro patrimonio cultural y musical y han articulado 

nuestra estructura social fortaleciendo nuestra identidad... 

A la introducció del seu llibre de gloses Jordi Cloquell (2001:5) apunta: “Són aquestes gloses 

que ens fan prendre consciencia de nosaltres mateixos, ens fan créixer la pròpia estima, i com 

agulló identificatiu ens esperonen a ser qui som”.  

 

5.2.4.  Antiguitat de la música 

Els estudis de la història i els testimonis confirmen la existència d’una cultura musical ben 

estructurada en els aspectes teòrics, filosòfics  i pràctics. Com diu l’historiador Fubini 

(1996:21): “En la sociedad griega, la música ocupaba un puesto de capital importancia; las 

disputas musicales constituían uno de los centros mayores de animación de la vida intelectual”.  

El mateix autor també afirma que: “Entre los griegos la música mantenía vínculos bastante 

íntimos con la medicina, la astronomía, la religión, la filosofía, la poesía, la métrica, la danza 

i la pedagogía”. 

 

5.3.  La música tradicional a l’Educació Primària. 

5.3.1. Importància de l’estudi del patrimoni cultural. 

Tots els pobles tenen diferents costums que han conservat al llarg del temps. Moltes festes, 

balls, plats típics i cançons formen part de les tradicions que es mantenen a les Illes Balears. 

Per viure la cultura popular, ha de ser sentida pel poble de manera participativa en les diferents 

manifestacions culturals o festives, la qual cosa forma part del manteniment de la dignitat dels 

ciutadans i de la identitat com a poble. 

Respecte al tema Munar (2002:9) manifesta:  

Per això és tan important una llei que constati la importància del patrimoni cultural no 

material, de la cultura popular i tradicional que sorgeix del grup que viu, treballa, es 

diverteix, etc. en un espai i en un temps determinat. 

Però, com assenyala Arévalo (2009:4), la presència dels mitjans de comunicació com internet i 

la televisió provoca un desconeixement del nostre patrimoni i de la nostra història. Per aquesta 

raó, és una feina dels pedagogs i dels mestres revitalitzar la cultura popular i la música 

tradicional perquè no es perdi. Arévalo cita a pedagogs com Dalcroze, Cabeza o Delgado entre 
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altres i afirma: “Los centros se convierten en creadores y recuperadores del patrimonio”. 

L’autora recomana treballar repertoris populars i folklòrics a les classes d’educació musical. I 

en el Currículum de les Illes Balears (2014) hi consta que: “El coneixement plàstic i musical 

permet gaudir del patrimoni cultural i artístic i valorar i respectar les aportacions pròpies i les 

alienes. Els models artístics característics de les Illes Balears en són el punt de partida”. 

Gràcies a diferents investigadors sensibilitzats pel manteniment d’aquest patrimoni cultural, 

existeixen una sèrie de recopilacions de cançons, instruments i danses que faciliten la tasca dels 

educadors per tal de treballar la música tradicional dins les aules.  

De la següent manera ho exposen els professors Gelabert i Reynés (2012:294):  

Caben destacar las recopilaciones de canciones populares y tradicionales de Mallorca 

llevadas a cabo desde la década de los años ochenta del siglo XX por Josep Massot i 

Planas (Massot, 1984) o Miquel Julià i Prohens (Julià, 1969). Estas recopilaciones 

fueron recogidas a partir de testimonios orales y posteriormente adaptadas y editadas 

en partitura. Dichas ediciones son referencia y configuran gran parte del patrimonio 

del canto popular y tradicional de Mallorca. 

 

5.3.2. Línies  pedagògiques i psicològiques 

Actualment, no hi ha cap dubte de la repercussió que una educació musical eficaç influeix en 

la formació integral de la persona. Per  aquesta raó, la música hauria de ser tractada a totes les 

etapes de l’educació. Per tant, és molt necessària la formació del professorat per poder impartir 

classes de música en els centres educatius. Actualment, la formació dels mestres de música és 

molt més reduïda que fa uns anys, havent cursat només tres assignatures de música, comptant 

la menció del darrer any. Donada la importància de l’educació musical, s’hauria d’intensificar 

la formació per comptar amb mestres que dominen molt més aquesta matèria i que sortissin 

qualificats com a mestres especialistes amb educació musical. 

Com expliquen Gelabert i Reynés (2012), els pedagogs del segle XX afirmen que l’educació 

musical ha de partir de les músiques i cançons tradicionals. El màxim impulsor d’aquesta idea 

va ser el pedagog musical hongarès Zoltán Kodály, el qual argumenta que el nin/a assimila 

fàcilment el fet musical a partir d’allò que li és més proper: el que ha sentit i el que ha viscut. 

Llorenç Gelabert i Arnau Reynés (2012) en el seu article La canción popular como fundamento 

del aprendizaje musical: el caso de Mallorca, presenten un estudi de l’ús de la cançó popular i 
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tradicional d’alguns autors mallorquins: Baltasar Bibiloni i Llabrés, Bernat Julià i Rosselló i 

Antoni Martorell i Miralles, els quals han dedicat part de la seva obra pedagògica a la formació 

de futurs Mestres d’educació musical.  Aquests autors estan influenciats per  Irineu Segarra, 

que també és seguidor de Kodály. 

Gelabert i Reynés (2012:295) assenyalen que: “Empezar a aprender música haciendo música, 

y hacerlo a partir de aquella que nos es más cercana, era algo que Baltasar Bibiloni ya había 

intuido y pensado antes de conocer las propuestas de Kodály o Segarra” 

També expressen: “El pedagógo musical i compositor Bela Bartok destaca el uso de la música 

folklórica húngara como elemento de partida, la improvisación y la práctica vocal…” 

I afegeixen: “Tanto Bernat Julià como Antoni Martorell se sumaron al modelo de Bartok, 

adaptando la experiencia del gran músico húngaro a las raíces musicales y folklóricas de 

Mallorca”. 

Quant al mètode del pare Ireneu Segarra, Dols (2008:225-236) afirma:  

Així com hi ha una llengua materna, també hi ha una música materna. La música 

tradicional, la cançó que sentim des del bres, les cançonetes que acompanyen els 

nostres jocs infantils, són el pòsit on ha d’arrelar tota l’educació musical de les 

persones.  

L’escola ha de transmetre uns coneixements  tenint en compte els interessos i les capacitats dels 

alumnes. Segons Bibiloni (1993:67): “La música no es pot aprendre d’altra manera que fent 

música”. És important que primerament els infants imitin i juguin de forma espontània amb els 

instruments, el cos i la veu per després passar a la lectoescriptura musical.  

Aquest professor destaca la feina del pedagog Zoltán Kodály que fou capdavanter entre els que 

pensen que el cant tradicional ha de ser l’eix en l’aprenentatge del llenguatge musical. També, 

Ireneu Segarra creà un mètode segons la idea de Kodály en el que partint de la experiència, el 

nin comprèn que el cant popular és l’origen de la música culta. Aquest mètode aplicat a 

l’Educació Primària aconsegueix que un gran nombre de cançons siguin transmeses, mitjançant 

la dansa i el  cant, de generació en generació. 

Sumant-se a aquestes idees, Gelabert (2014:148) menciona que: 

 Analizamos la labor del músico, pedagogo y compositor Baltasar Bibiloni i Llabrés. 

Sus aportaciones significaron la introducción de una nueva forma de entender la 

enseñanza musical en las Islas Baleares. Esta nueva concepción, en la línea de la teoría 
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piagetiana de Willems (1978) en donde la música favorece de forma sustancial el 

desarrollo de la capacidad sensorial y perceptiva del individuo, pretende situar la 

formación musical como una materia de suma importancia en el proceso de formación 

integral del niño en edades tempranas. 

Quant a la finalitat de l’educació musical, Ivanova (2010:81) exposa:  

La educación musical debe fundamentarse en la alegría, el interés y el deseo de los 

niños por percibir, asimilar e interpretar la música. La satisfacción por sus éxitos 

estimular sus deseos, su necesidad de creación artística. Sobre esta base el pedagogo 

debe contribuir a desarrollar las capacidades para abordar las etapas posteriores de 

su educación musical. 

Des de la interpretació psicològica, Pío Tur (1992:492), recorda el pedagog Carl Orff i altres 

educadors seguidors de Dalcroce que aposten per la música antiga a través de la improvisació 

instrumental creadora, de l’instint del joc i del moviment, i de la necessitat de participació que 

facilita al nin la comprensió i la creació de música. 

La psicòloga Lacárcel (2003:221) considera: “La música nos ayuda en nuestro desarrollo 

psíquico i emocional, proporcionándonos el equilibrio necesario para alcanzar un nivel 

adecuado de bienestar y felicidad”. 

I afegeix: (2003:223)  “Al desarrollar la conducta musical de escucha, disciplinamos la mente 

y las emociones, forjamos hábitos de atención y respeto, al tiempo que agudizamos nuestra 

capacidad de concentración”. 

Els alumnes poden aprendre música mitjançant el treball de les tonades i cançons tradicionals 

amb facilitat, a partir del cant, de l’audició i de l’experimentació corporal, és a dir, partint de la 

vivència i de l’experiència per tal de completar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les 

pedagogues Liesegand i Ribot (2007:7) assenyalen la importància de treballar la música des de 

les tonades populars, conegudes des de molt prest per als infants:  

Les característiques rítmiques i melòdiques –en molts casos repetitives- de les cançons 

i tonades folklòriques permeten la fixació dels elements del llenguatge musical gairebé 

sense massa esforç conscient, ja que, quan el poble ho ha interioritzat com a element 

cultural, afectiu i comunicatiu, significa  que és fàcilment assimilable. 

Per acabar, destacar el que consideren Canyelles i Crespí (2001:207) des de el punt de vista 

pedagògic quant a metodologia i el paper de l’escola com a institució pes estudiar i conservar 



Treball de Fi de Grau  Rafel Bestard Perelló 

17 
 

les tradicions: “Els corrents pedagògics actuals, actius i participatius, han convertit l’escola 

en una de les institucions des de la qual es preserven i mantenen algunes de les nostres 

tradicions.” 

5.3.3. Estratègies metodològiques. 

Tenint en compte les línies psicològiques i pedagògiques anteriors, la metodologia ha de ser 

activa i participativa, on els alumnes siguin protagonistes del seu procés d’ensenyament-

aprenentatge partint de la formulació d’hipòtesis, experimentar, crear i trobar solucions; i fugir 

de la idea que diuen experts en música que insisteixen en que primer s’ha de saber abans de fer. 

Segons el Currículum de les Illes Balears, “Els alumnes han de partir dels coneixements previs 

i de les vivències personals”. Com diu Small (1989:216): “Reconociendo la capacidad creativa 

propia de les mentes jóvenes, y aprovechándola para hacer que pueda encontrar sus propias 

soluciones o, lo que es más fundamental aún, formular sus propias preguntas”. 

El desenvolupament de la creativitat dels nins/es requereix que cantin, toquin o juguin amb 

ganes i entusiasme per tal de sentir-se artistes. Mitjançant l’entonació de les cançons, es 

desenvolupa l’oïda musical, l’espontaneïtat de l’expressió i es valora la cultura musical. En cas 

dels nins amb dificultats d’entonació, els va molt bé la participació amb èxit tocant els 

instruments i compartir l’experiència amb els companys. A més, la realització de moviments 

corporals basats en esquemes rítmics i melòdics és una de les activitats interpretatives preferides 

dels infants. 

La metodologia ha de partir de la manipulació i de l’experimentació amb la veu, amb el cos i 

amb els instruments, desenvolupant l’espontaneïtat i la creativitat. En aquest aspecte, Dols 

(2008:225-236) exposa: 

 El descobriment de les capacitats del material sonor només pot arribar després de la 

improvisació i de la composició. Combinació lliure i espontània d’elements sonors 

d’una banda; combinació lliure i pensada d’elements musicals ja assimilats i sota un 

criteri preestablert, de l’altra. Heus aquí dos dels ingredients principals que permetran 

estimular la inventiva, facilitaran l’assimilació del llenguatge musical i la descoberta 

de la dimensió artística de la música. El domini de la tècnica arriba amb l’ús, amb 

l’espontaneïtat i amb la recerca de les possibilitats expressives dels instruments 

musicals. 

Quant a la necessitat d’estudiar la nostra cultura musical popular i aprofitant les recopilacions 

existents, Gelabert (2014:160) comenta que:  
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Su línea argumental y metodológica destaca por adherirse a los planteamientos de grandes 

figuras de la pedagogía musical del siglo XX, especialmente Dalcroze, Kodály, Orff y 

Segarra, por el uso que hacen todos ellos de la canción tradicional o popular como eje 

cohesionador del aprendizaje de la música, la importancia de la formación vocal, la 

educación auditiva y el movimiento. Situar a la canción tradicional como eje metodológico 

permite abrir nuevos campos de investigación de cara a descubrir las potencialidades 

pedagógicas y didácticas de los distintos cancioneros propios de cada lengua y cultura. 

 

5.4.  Continguts del Currículum de les Illes Balears 

El Currículum de les Illes Balears en Educació musical per a Primària, segons el Decret de 18 

de juliol de 2014, té en compte la necessitat de treballar la música tradicional i popular de les 

Illes Balears dins l’Educació Primària. Es pot constatar a la metodologia proposada i a la menció 

que en fa en els objectius i continguts. 

El segon dels objectius específics de l’educació musical del segon cicle d’Educació Primària 

del nostre currículum apunta a: “Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents 

manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi de les Illes Balears i d’altres indrets del 

món”. 

Quant als continguts del Currículum (concretant en el segon cicle que és d’on surt la proposta 

del present treball) que estan relacionats amb l’educació musical tradicional com a patrimoni 

de la nostra cultura, apareixen distribuïts en els tres blocs: 

BLOC 1. ESCOLTA 

- Reconeixement d’instruments originaris i populars de les Illes Balears i d’altres cultures. 

- Curiositat per descobrir, gaudir i comentar audicions musicals breus, de diferents estils i 

cultures, en especial de les Illes Balears, i emprar-les com a marc de referència per a les 

creacions pròpies. 

- Respecte i valoració de les pròpies produccions musicals i de les dels altres, així com del 

patrimoni cultural i musical, principalment de les Illes Balears. 

 - Reconeixement visual i auditiu, classificació i denominació d’alguns instruments de 

l’orquestra i del folklore, de la música popular de les Illes Balears i d’altres cultures. 
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BLOC 2. INTERPRETACIÓ MUSICAL 

- Coneixement i interpretació de cançons populars pròpies de les diferents nacionalitats dels 

companys de l’aula. 

 - Exploració de les possibilitats sonores de la veu i d’alguns instruments de l’orquestra i del 

folklore, de la música popular de les Illes Balears i d’altres cultures. 

BLOC 3. MÚSICA, MOVIMENT I DANSA 

- Interpretació, individual o col·lectiva, de jocs ballats, cançons, danses infantils o populars, 

amb especial atenció a les tradicionals de les Illes Balears, espanyoles i dels països d’on 

provenen els companys de la classe.  

- Pràctica de jocs i danses populars per contribuir al desenvolupament de l’infant i entenent la 

importància d’aquests per traslladar -los a les generacions futures. 

 

6. PROPOSTA DE TREBALL 

La intenció de la meva proposta és que serveixi per donar suport als docents en el 

desenvolupament dels continguts del currículum actual de les Illes Balears, en relació al 

tractament de la cultura i de la música tradicional dins l’escola. 

La música tradicional està dins el context cultural i ha perdurat amb el temps per transmissió 

oral, per la qual cosa és important acostar-la als infants perquè la coneguin, l’expressin la sentin 

seva i col·laborin en la seva conservació. Cal  destacar que és habitual veure, en les festes i 

celebracions de Mallorca, com s’arreplega la gent per ballar a les places amb la música de les 

cançons tradicionals acompanyades d’instruments també tradicionals, conservant així la nostra 

identitat cultural.  

Per aquests motius, des de l’àrea d’Educació Musical s’ha de potenciar el coneixement de les 

nostres arrels per tal de fomentar la participació de les tradicions amb un repertori motivador 

per a l’alumnat que li permeti conèixer el patrimoni cultural més proper i que serveixi com a 

mitjà de transmissió cultural. Les lleis haurien d’afavorir més aquesta àrea perquè ajuda molt a 

la formació integral de la persona. Però, com que actualment l’Educació Primària només 

compta amb una hora setmanal de música, algunes activitats es poden coordinar amb altres 

àrees com, per exemple, a llengua catalana (lèxic, expressió oral i escrita amb la lletra de les 

cançons), a valors (respectar i estimar la música) o a educació física (balls i danses). 
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Després de reflexionar, la meva proposta consisteix en fer un recull de recursos per als mestres 

amb cançons i instruments tradicionals per treballar dins l’aula de 5è del segon cicle d’Educació 

Primària, en el marc de les celebracions i festes del calendari escolar. Evidentment, és tracta 

d’una mostra i segur que cada docent ho podrà millorar i ampliar, ja sigui perquè té més 

coneixements o per fer les adaptacions que requereixi el context del seu centre. També està 

obert per aplicar a altres cançons o a altres cursos del segon cicle d’EP.  

Les cançons escollides estan relacionades amb un mes o època de l’any i apareixen seguint la 

següent estructura: títol de la cançó, partitura, lletra, informació (tema tractat,  valors que 

transmet, època en que se sol cantar...), pàgines web on es poden escoltar o veure, suggeriments 

d’activitats (d’investigació, d’interpretació, relacionades amb altres àrees, de construcció 

d’instruments senzills...) i els instruments que l’acompanyen. 

Després de cada cançó hi ha una proposta d’estudi d’un instrument tradicional, amb una breu 

descripció i un suggeriment d’activitats.  

 

6.1.  Contextualització  

El títol de la proposta és Recull de cançons i d’instruments tradicionals. Està pensada per 

treballar a l’àrea d’educació musical interrelacionant activitats amb altres àrees, sobretot amb 

la llengua catalana, la plàstica i l’educació física. 

Està indicada per als alumnes de 5è del segon cicle d’Educació Primària, encara que es pot 

treballar també a 4t i a 6è perquè la manca de temps destinat a aquesta àrea fa impossible tractar 

tots els temes en un curs. 

Com s’ha esmentat en el punt de la justificació del treball, aquesta proposta es pot desenvolupar 

en qualsevol centre escolar de Mallorca, però està pensat per als centres dels poble de Muro on 

a les seves festes i fires s’hi realitzen actuacions de música i balls tradicionals. A més, compta 

amb el grup de xeremiers “Es Reguinyol” i l’agrupació de cant i ball “La Revetla d’Algebelí” 

que poden participar en les celebracions dels centres escolars. 

Tenint en compte el calendari, les cançons segueixen una seqüenciació d’una per a cada més 

del curs escolar segons les celebracions que hi estan més relacionades, començant per Sor 

Tomasseta en el mes de setembre perquè molts d’infants participen o veuen les festes de la 

Beata del poble veïnat, Santa Margalida, i acabant amb una Cançó de Batre, en el mes de juny 

perquè és una feina que es fa a l’estiu. 
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6.2.  Objectius 

1. Analitzar obres musicals senzilles identificant els seus elements (ritme, melodia...) 

2. Identificar els instruments tradicionals de les Illes Balears. 

3. Apropar la música tradicional als alumnes de Primària. 

4. Construir instruments senzills per acompanyar diferents cançons. 

5. Utilitzar les TIC per cercar informació, visualitzar i escoltar peces musicals i 

reproduir les pròpies interpretacions. 

6. Practicar les danses populars per acompanyar les cançons: jotes i copeos. 

7. Valorar la importància del saber popular com a patrimoni cultural i artístic. 

8. Apreciar i estimar la música tradicional per tal de conservar-la. 

9. Interpretar les cançons amb gust i sentiment com a recurs per expressar-se. 

10. Participar de les interpretacions amb grup amb entusiasme per cohesionar el grup. 

 

 

6.3.  Continguts  

BLOC 1. ESCOLTA 

- Audicions de peces musicals de la cultura popular. 

- Classificació dels instruments segons la seva família. 

- Els instruments populars de les Illes Balears. 

- Valoració de les interpretacions personals. 

BLOC 2. INTERPRETACIÓ MUSICAL 

- Coneixement de les nostres cançons tradicionals. 

- Recerca d’informació. 

- Utilització de recursos audiovisuals per interpretar les peces musicals. 

BLOC 3. LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA 

- Utilització de la veu, la percussió corporal i els instruments per acompanyar les 

cançons. 

- Interpretació dels passos bàsics de la jota i el copeo mallorquins. 
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6.4.  Metodologia   

La metodologia  serà oberta i flexible per poder atendre en cada moment les diferents demandes 

de l’alumnat i poder dur a terme un procés d’ensenyament-aprenentatge progressiu. 

També,  ha de ser activa i participativa perquè els alumnes experimentin els continguts tan de 

manera individual com col·lectiva amb un aprenentatge significatiu. Cal partir d’aquelles 

produccions properes o significatives per als infants, atenent especialment les manifestacions 

artístiques de la nostra comunitat per ampliar progressivament els espais de coneixement. 

Sempre dins un clima de confiança i de bona relació on es fomenti la responsabilitat i el diàleg. 

El desenvolupament de les sessions es desenvoluparan segons la següent estructura: activitats 

d’introducció basades amb la cançó i el joc, part teòrica on es tracten els continguts que 

requereix més atenció i concentració, part pràctica de les activitats proposades per assolir els 

objectius i relaxació gaudint d’una audició. 

Bàsicament, les activitats partiran d’allò més sensorial i experimental per arribar a la part 

intel·lectual. Es tendrà en compte l’audició com a punt de partida i la cançó tradicional com a 

eina  de treball. S’aprofitaran les celebracions mensuals del municipi per tractar i tractar les 

cançons i els instruments més adients i, sempre que sigui possible, s’interpretaran davant la 

comunitat escolar com, per exemple, per Nadal, Sant Antoni o a final de curs. 

Els agrupaments seran flexibles en funció de l’activitat per fomentar, per una part, l’autonomia 

i, per altra part, la cooperació i la responsabilitat.  El cant i el sonar instruments es farà 

individualment; la recerca d’informació, les entrevistes i la construcció d’instruments es pot fer 

per parelles o en grups cooperatius i els tallers i les interpretacions, en gran grup. 

Els materials i recursos que s’utilitzaran seran: els suports audiovisuals per a les audicions i 

vídeos (pissarra digital, equips de so), una mostra d’instruments tradicionals (tambors, 

ximbombes, flabiols, castanyetes guitarres, picarols, campanes, cascavells...) i els materials per 

a la fabricació d’instruments senzills com una ximbomba, unes castanyetes o un cascavell.  

Els temps dedicat a realitzar la proposta serà flexible i pot durar tot el curs o només qualque 

mes puntual segons decideixi el docent. Quant a l’espai, es poden fer les activitats dins l’aula 

de música i els tallers es poden fer en espais més grans (altres aules o pati) per si es realitzen 

amb més grups. 

 

6.5.  Desenvolupament de la proposta



 

RECULL DE CANÇONS I  

D’ INSTRUMENTS TRADICIONALS 

 

 

 

 

 

5è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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 CANÇONS / INSTRUMENTS 

 

 

1. Sor Tomasseta / Xeremies. 

2. Parado de Valldemossa / Flabiol i tamborí. 

3. Copeo matancer / Castanyetes. 

4. Bressol de Nadal / Cascavell. 

5. Sa ximbomba / Ximbomba. 

6. Copeo de muntanya / Culleres de fusta. 

7. Una dona llarga i prima / Botella (grapollosa) 

8. Jota marinera / Xerrac.  

9. S’estrella de s’auba / Violí. 

10. Cançó de batre / Bandúrria.  
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1. SOR TOMASSETA / XEREMIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Julià, M (1998:124) 

 

 

Sor Tomasseta, on sou? 

ja vos poreu amagar,  

perquè el dimoni vos cerca,  

dins un pou vos vol tirar,   

perquè el dimoni vos cerca,  

dins un pou vos vol tirar. 

Que en viva la Beata, 

 que en viva Catalina,  

que en viva Sor Tomassa 

 que és Santa mallorquina, 

 que en viva que en viva! 
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TÍTOL SOR TOMASSETA 

INFORMACIÓ 

 

Parlant amb l’historiador Damià Payeras, comenta que es tracta 

d’una cançó dedicada a Santa Catalina Tomàs. Encara que és de 

Valldemossa, el primer diumenge de setembre, al poble de Santa 

Margalida, la cançó és interpretada per colles de xeremies i per 

bandes de música durant la processó en honor a la Beata. Hi 

participa gent dels pobles d’envoltant  amb vestimenta tradicional i 

entonant la cançó, en la que es narren les temptacions del dimoni  

cap a la Santa.  

Pot servir aquest tema per tractar en el mes de setembre perquè els 

alumnes coneixen la processó o hi participen. 

 

RITME 

Té la primera part binària en 4/4, i després canvia a subdivisió 

ternària en 3/8. Això dóna una impressió de que la segona part és 

més ràpida i alegre. 

MELODIA 

Està en Do M. Els acords d’acompanyament són tònica, 

subdominant i dominant. No hi apareixen intervals grans entre les 

notes de la melodia i fa que segueixi una línia molt suau. 

INSTRUMENTS 
Xeremies i flabiols. 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Escolta de la cançó: www.youtube.com/watch?v=k4wXWslbCNE  

- Lectura del ritme i la melodia. 

- Expressió corporal. Interpretar la cançó picant de mans; una vegada duent 

la pulsació, i una altra fent el ritme escrit a la partitura.  

- Treball dels canvis de compàs, i de subdivisió (binària i ternària). 

- Memorització de la cançó. 

- En grups cooperatius, cercar informació de Santa Catalina Tomàs. 

- Enregistrament de la cançó amb tot el grup. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k4wXWslbCNE
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XEREMIES                                      

NOM XEREMIES, CORNAMUSA, SAC DE GEMECS… 

CLASSIFICACIÓ Vent o aeròfon  

 

 

DESCRIPCIÓ 

Segons explica Orpí (2009:40) i comenta a una conversa del mes de març de 2019 en 

Pere Martorell, les xeremies són l’instrument més típic i antic. 

Consta de diverses parts: 

- “Sarró” o “sac” de pell de cabrit o d’anyell que s’omple 

d’aire.  

- “Bufador”, tub de fusta d’uns 12 cm per omplir el sac. 

- “Grall”, tub de fusta de 27 cm i amb forats , per donar les notes d’una escala 

diatònica  d’una octava i mitja. 

- “Bordó”, tub llarg sense forats per donar la nota tònica, greu i sostinguda. 

- “Braguer i anous”, peces cilíndriques de fusta per on l’aire entra o surt del sac. 

- Ornaments: vestit de tela de colors, faldetes amb flocs, cordons i borles.  

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- Aquest instrument té una gran diversitat de noms, uns estan relacionats amb el so 

de gemec i altres, el tracten afectuosament com si fos una dama. En petit grup, 

confeccioneu un llistat dels noms amb què es pot denominar. 

- Cercau alguna glosa o poema de la cultura popular que faci referència a les 

xeremies. 

- Escolta del so: https://www.youtube.com/watch?v=Xso5l-oHU7s 

                        https://www.youtube.com/watch?v=U6LpkY0S8UM 

- Taller de xeremies amb la col·laboració de l’agrupació de xeremiers Es 

Reguinyol. Segons explica Pere Martorell, el xeremier va desmuntant i muntant 

l’instrument a la vegada que explica la funció de cada una de les seves parts. Els 

alumnes poden veure el seu funcionament, les formes, colors, etc. També 

escolten el so i diferents tonades. Per acabar, poden tocar-les i fer-les sonar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xso5l-oHU7s
https://www.youtube.com/watch?v=U6LpkY0S8UM
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2. PARADO DE VALLDEMOSSA / FLABIOL I TAMBORÍ 

 

                                                                                                             Julià, M (1998:95) 

Ses al·lotes no em volen       

perquè som pillo. 

Perquè som pillo 

i perquè, ses al·lotes 

no em volen, 

perquè som pillo. 

Perquè les rob 

ses gulles des rebosillo. 
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TÍTOL PARADO DE VALLDEMOSSA 

INFORMACIÓ 

Explica Payeras el mes de març de 2019 que es tracta d’una tonada 

de revetla. És una adaptació del Fandango de Yecla del segle XVI. 

Tracta el joc entre joves de forma un poc picaresca amb un aire un 

poc lent i solemne. 

 

RITME 

Té una part instrumental de dos compassos on hi predominen 

semicorxeres : un és 3/4 i l’altre canvia a 4/4. Quan entra la veu 

torna al compàs inicial i les notes són més llargues. 

MELODIA 

Està en Re Major i transmet una sensació d’alegria degut a les 

seves escales melòdiques. 

INSTRUMENTS Flabiol, tamborí, xeremies i castanyetes. 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- Escolta de la cançó: www.youtube.com/watch?v=U6oHN_8C86c 

- Analitzeu el ritme i de la melodia. 

- Cercau el significat de rebosillo. 

- Identifiqueu l’escala ascendent, la descendent i la diferència entre to i semitò. 

- Identificar i cantar o tocar correctament dos compassos diferents en una mateixa 

cançó. 

- Memorització de l’estrofa. 

- Enregistrament de la cançó acompanyada d’instruments de percussió (pals, 

panderetes, rasca). 

 

  FLABIOL I TAMBORÍ             

NOM 

FLABIOL, FABIOL, FLOBIOL, FOBIOL…  

 TAMBORÍ, TAMBORINO, TAMBOR.... 

CLASSIFICACIÓ 

Flabiol: aeròfon 

Tamborí: percussió membranòfon. 

 

DESCRIPCIÓ 

El flabiol i el tamborí solen sonar junts i acompanyant les xeremies, formant part de les 

colles de sonadors que alegren les festes del poble. 

http://www.youtube.com/watch?v=U6oHN_8C86c
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Els músics Julià (1998:83) i Orpí (2009:48) els descriuen: 

FLABIOL. Tub de fusta d’uns 24 cm de llarg. Emet sons molt aguts i 

pot donar totes les notes de l’escala, fent servir les dues mans. Té cinc 

forats a la part anterior i tres a la posterior. 

Tradicionalment, el sonaven els pastors i els servia 

d’entreteniment i de companyia.  

    TAMBORÍ. Petit tambor de fusta flexible (lledoner o feix) i de pell (cabra, moix o 

conill), de 25 cm de diàmetre i 21 cm de profunditat, que es penja verticalment amb una 

Corretja, del braç esquerre o del dit petit del tamboriner, el qual el copeja amb una maceta 

que té a la mà dreta. 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- El flabiol és un dels instruments màgics que més ressonen a les Rondalles 

Mallorquines. Anomena’n qualque una on hi aparegui aquest instrument. 

- Llegeix i comentau els versos del xeremier murer Antoni Perelló, Fideu: 

Fobiols i xeremies 

i tamborinos petits, 

ets instruments més antics 

que hi ha hagut dins sa vida; 

i passetgen ses novies 

de ses cases des més rics. (Fideu, citat per Payeras, 2015) 

 

- Llegeix el següents versos. Després inventa’t una estrofa que rimi amb flabiol.  

Tant si plou com si fa sol, 

Sa vida que trob millor 

És sa que té un pastor 

Tocant sempre es fabiol. 

- Explica el significat de les expressions: 

 No avenir-se amb el flabiol. 

 Al paper i al flabiol se’ls fa dir el que es vol. 

 Sonar el flabiol no vol dir ciència, sinó paciència. 

 Escudella sense ceba, ballada sense flabiol. 

 Flabiol i tamborí, és tocar fi. 

- Escolta del so: https://www.youtube.com/watch?v=xSgry7SSM1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSgry7SSM1A
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3. COPEO MATANCER / CASTANYETES 

 

                                                                                                   Liesegand, B. (2007:95) 

Enc que sia vell 

amb tu jo hi ballaria, 

enc que sia vell 

amb tu jo hi ballaré. 

 

No hi ballaràs 

perquè som joveneta, 

no hi ballaràs 

perquè estic compromesa. 

 

Hi ballaré! 

No hi ballaràs! 

Hi ballaré 

es copeo matancer. 

Un botet aquí, un botet allà, 

sa volta redona i així el sé ballar. 

I en revoltar-la-hi en es marinyac, 

retrinca refotri, vet allà en Pep. 

 

I en revoltar-la-hi en es marinyac, 

retrinca refotri, vet allà en Pep, 

i un botet aquí i un botet allà, 

sa volta redona i així el sé ballar. 
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TÍTOL COPEO MATANCER 

INFORMACIÓ 

Segons comenta Payeras (2015:253), possiblement, deriva de la 

jota. Es balla per parelles, generalment a les revetles. Està formada 

per estrofes de quatre versos de sis síl·labes cada un i la lletra 

sovint té un contingut picaresc.  

En el novembre es celebren les fires de tardor i, entre els diferents 

actes, es fan revetles de ball popular on sonen els copeos. 

 

RITME 

Consta de dues parts diferents. La primera part és un 2/4 i després 

d’una aturada canvia a 3/4. El canvi de velocitat és notable a la 

segona part ja que és més ràpida que la primera. 

MELODIA 

El  to és Re M. Empra només els acords fonamentals de la 

tonalitat. És tot el temps una melodia alegre i té tres parts 

diferenciades. El començament a 2/4 com una introducció; un 

diàleg entre homes i dones (encara que cantin la mateixa nota); i 

la darrera part, a 3/4.  

INSTRUMENTS Guitarra, llaüt, flabiols i tamborins. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- Escolta de la cançó: www.youtube.com/watch?v=kcMdvh8UCZo   

- Cercau el significat de: enc, mirinyac, retrinca i refoti. 

- Escriu l’argument de la lletra. 

- A la partitura, identifiqueu sostinguts i becaires.  A continuació explicau-ne el 

que sapigueu. Podeu cercar informació si és necessari.  

- Interpretació amb diàleg entre les dones i els homes. 

- Entrevista a l’agrupació folklòrica Es Reguinyol. En grups cooperatius, 

prepareu les preguntes per fer l’entrevista a qualque component del grup. Entre 

altres, heu de demanar l’any de la seva formació, el repertori de temes, els 

instruments que sonen, les principals actuacions, etc. Després les posareu en 

comú i les arxivareu. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kcMdvh8UCZo
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CASTENYETES 

NOM CASTENYETES, CASTANYOLES, CRÒTALS… 

CLASSIFICACIÓ Percussió 

 

DESCRIPCIÓ 

“Instrument de música popular, consistent en dues peces de fusta o d’os, de forma 

rodonenca, que tenen una cara còncava i que, agitades una contar l’altra, produeixen 

un so sec i fort que sol servir per acompanyar danses.” (DCVB, 1988, citat a Orpí, 

2009:123)  

Són manejades per les parelles que ballen o pels qui canten.  

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- Escolta: del so:  

https://www.google.es/search?ei=riLPXI29LrHmgwfTvJWABg&q=audició+de+les

+castanyetes+mallorquines&oq 

- Fer sonar unes castanyetes. Començant per ritmes senzills i anar complicant segons 

vagin sortint. 

- Explicar el sentit de les expressions: 

 Més xalest que unes castanyetes. 

 Fer sa mitja castanyola. 

- Inventar una endevinalla. Vet aquí un exemple: 

Són fetes de fusta: 

Panxa per panxa, 

forat per forat; 

i amb sa remenadissa 

fan tra-ca-trac, tra-ca-trac. (Orpí, 2009:127) 

- Construcció d’unes castanyetes de cartró i xapes de botella. Es retallen quatre cartrons 

amb la plantilla amb forma de castanyeta i es pinten. A continuació s’aferra una xapa 

a cada part rodona del cartró. Finalment, es fan dos forats a la part superior i es passa 

un cordó ajuntant les peces de dues amb dues. I ja poden sonar! 

 

 

https://www.google.es/search?ei=riLPXI29LrHmgwfTvJWABg&q=audici%C3%B3+de+les+castanyetes+mallorquines&oq
https://www.google.es/search?ei=riLPXI29LrHmgwfTvJWABg&q=audici%C3%B3+de+les+castanyetes+mallorquines&oq
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4. BRESSOL DE NADAL / CASCAVELLS 

 

                                                                                                         Julià, M. (1998:117) 

 

 

Sant Josep s'aixeca a l'alba, 

a l'alba del matí, 

i fa una flamadeta 

d'un brotet de romaní. 

 

Quan la té ben calenteta, 

hi posa lo calderó, 

hi posa sucre i canyella 

per encunar lo minyó. 

Quan la té ben calenteta, 

agafa lo minyonet 

que amb sa mare no fa bondat, 

tots dos tremolen de fred. 

 

Dormiu, angelet, dormiu, 

dormiu, si teniu soneta, 

dormiu, perla garrideta, 

que tot el món embelliu. 
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TÍTOL BRESSOL DE NADAL 

INFORMACIÓ 

És una nadala tradicional mallorquina i també de bressol per 

adormir els infants. 

El mes adequat per treballar-ho és el desembre perquè es fan les 

representacions de nadales per als pares. 

 

 

RITME 

Binari 3/4. La majoria de la cançó té corxeres i, per norma general, 

amb una blanca o una nota llarga. 

MELODIA 

Està en Fa Major. Té una línia melòdica molt contínua i sense 

salts.  

INSTRUMENTS Piano i veu. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Escolta de la cançó:  www.youtube.com/watch?v=grp0MVziqgw  

- Feim una anàlisis melòdica i rítmica de la partitura. 

- Cercau al diccionari les paraules del vocabulari que no entengueu. 

- Memorització d’estrofa per estrofa. 

- Realització d’una auca amb el contingut de la lletra. 

- Enregistrament de la cançó amb la veu i acompanyament d’instruments de 

percussió.  

- Interpretació de la peça davant els altres alumnes i els pares el dia de les 

representacions de nadales de tots els grups del centre. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=grp0MVziqgw
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CASCAVELLS 

 

NOM CASCAVELL, PICAROL, DRÍNGOLA, ESQUELLÍ… 

CLASSIFICACIÓ Idiòfon percudit 

 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Segons Orpí (2009:128), el seu ús és molt antic i podia ser 

divers: per penjar a animals de companyia per localitzar-los, per 

adornar les bèsties de càrrega, per posar a vestits de danses 

rituals, per sonar a les orquestres i per ús de personatges lúdics.  

Els cossiers i cavallets amb cascavells a les cames marquen el ritme d’aquestes 

danses fantàstiques. 

Amb un tros de fusta, dues tatxes i un tros de cuiro amb cascavells és bo de fer 

un picaroler. 

El seu dringar, agafat amb la mà o amb el peu, és fresc i Amorós. (Artigues, 

1982:251) 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Audició i visualització de cascavells:   

https://www.youtube.com/watch?v=1ek9pCILkHA 

- Anomeneu instruments o objectes que puguin produir un so semblant. 

- Interpretació de cançons conegudes de diferents ritmes amb el cascavell. 

- Construcció d’un cascavells segons les indicacions d’Antoni Artigues. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ek9pCILkHA
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5. SA XIMBOMBA / XIMBOMBA 

 

                                                                                     Julià, M. (1998:89) 

Sa ximbomba ja no sona, 

ni sona ni sonarà 

perquè té sa pell de ca 

i sa canya que no és bona. 

 

Vaig passar per un canyar, 

vaig collir una canyeta 

per fer una ximbombeta 

p'es darrers dies sonar. 

 

Amb sa meva ximbombeta 

puc anar davant el rei 

encara que sigui vell  

tenc sa dona joveneta  

 

Ximbombeta que ets de bona 

jo sempre t'alabaré; 

tu m'has de dur, si convé, 

sa pasterada i sa dona. 

 

  



Treball de Fi de Grau  Rafel Bestard Perelló 

38 
 

TÍTOL SA XIMBOMBA 

INFORMACIÓ 

Segons comenta Martorell per març de 2019, és una tonada de 

glosar que es canta per les festes de Sant Antoni davant un fogueró 

juntament amb altres gloses. Solen ser estrofes de quatre versos de 

set síl·labes. Per tant, és apropiat tractar-la en el mes de gener. 

 

 

RITME 

Binari simple. Patró rítmic repetitiu amb alguna variació 

ornamental. 

MELODIA 

Escala super-frígia. De vegades amb el tercer grau alterat. En 

general, la melodia va per graus conjunts i no presenta intervals 

grans. 

INSTRUMENTS 
Ximbomba i veu. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

  

- Escolta: www.youtube.com/watch?v=RsY_aHquqKc  

- Inventau gloses tenint en compta la rima. 

- Expressió escrita i oral de gloses. 

- Identifiqueu sostinguts i bemolls i expliqueu la funció que tenen. 

- Què significa el número 5 que se situa damunt el grup de semicorxeres? 

- Tècnica vocal. 

- Interpretació del glosat inventat i altres. Es pot fer davant el fogueró i torrada 

que es fa al centre i en companyia dels pares. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RsY_aHquqKc
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XIMBOMBA 

NOM XIMBOMBA              

CLASSIFICACIÓ Percussió 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Com explica Orpí (2009:135), la ximbomba està formada per 

una caixa de ressonància de test, oberta a un cap i amb forat a 

l’altre cap perquè passi l’aire i pugui vibrar. La part oberta es 

cobreix amb una pell ben curada que pot ser de conill, de moix 

o de cabrit. També té dos bastonets de d’ullastre o de mata, un tros de fil, un bocí de 

llendera d’espart i una canyeta de devers dos pams de llargària. 

Per fer-la sonar, s’ha de banyar la mà que agafa la canya i s’ha de fer llenegar ca avall. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Taller de ximbombes: els components d’Es Reguinyol poden anar al centre i 

explicar com sona i com es pot fer una ximbomba. 

- Construir una ximbomba: amb un cossiol, una pell o un globus i una canya prima. 

- Pràctica de sonar la ximbomba. 

- En motiu de la celebració de les festes de Sant Antoni, a Muro, els dimonis i les 

colles de xeremiers visiten els centres escolars. Els dimonis ballen al ritme de les 

xeremies, flabiols i tamborins. Els alumnes canten les gloses preparades sonant 

la ximbomba. També és un dia de ballar jotes i fer una torrada. Això els anima a 

participar de la festa que es fa el vespre a la plaça del poble amb el correfocs i la 

ballada del grup Revetla d’Algebelí 
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6. COPEO DE MUNTANYA / CULLERES DE FUSTA 

  

                                                                                                                  Julià, M. (1998:86) 

Tira-li cocetes, an es devantal. (bis) 

no les  tiris fortes, que li faràs mal. (bis) 

 

Jo tenc un armari molt ben adornat 

amb una escudella i un plat foradat. (bis) 

i un plat foradat, i un plat foradat, 

jo tenc un armari molt ben adornat. (bis) 

 

Ai, sí! Ai, no! 

Copeo, copeo, copeo traïdor. 

Ai, sí! Ai, no! 

Sa tia Antonina, sa tia Antonina 

i es conco en Simó. 

 

Revolta, nineta, 

revolta un poc més: 

revolta a la dreta, 

s'altra a s'enrevés. 

 

Sona sa guiterra, 

sona es guitarró. 

Diràs a ton pare 

si me vol o no. 
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TÍTOL COPEO DE MUNTANYA 

INFORMACIÓ 

 

Explica Payeras per març de 2019 que és una cançó de revetla que 

pot ser ballada a les festes familiars de pagesia, de noces o de 

matances. També es canta a les festes de poble com fires i festes 

patronals. Es balla per parelles i té un to picaresc. 

 

 

RITME 

Binari simple. Té tres estructures rítmiques diferents: comença 

amb una més ràpida, enmig més lenta a temps de pulsació (negres) 

i a la part final apareixen notes llargues de tot el compàs. 

MELODIA 

Està en Re Major i és molt alegre. Només hi apareixen els tres 

acords fonamentals (tònica, subdominant i dominant). 

INSTRUMENTS Flabiol, tamborí. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Visualització i escolta: www.youtube.com/watch?v=QpLtK5Nc0uQ  

- Lectura i explicació de l’argument de la lletra. 

- Escriptura de frases amb interjeccions. 

- Anàlisis melòdica i rítmica. 

- Dibuix representatiu de cada estrofa. 

- Amb quines tres parts dividiries la cançó (pinta-les d’un color diferent). Separa 

les frases amb una línia divisòria. 

- Memorització de les estrofes. 

- Interpretació amb els instruments estudiats anteriorment 

- Enregistrament de la cançó. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QpLtK5Nc0uQ
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CULLERES DE FUSTA 

NOM CULLERES  

CLASSIFICACIÓ Percussió  

 

 

DESCRIPCIÓ 

“Les culleres poden servir d’instrument de percussió per acompanyar el cant o la música 

i per dur el ritme del ball i alegrar el cos i la festa.” (Orpí, 2009:109) 

El seu so és semblant a l de les castanyetes.  

Quant al ritme, Artigues (1982:255) diu: “Els percutors 

precedents juguen amb aquest ritmes, per al ¾ (jotes, copeo…). S’ha de notar que el 

primer temps del compàs és marcadíssim, molt més fort que els altres.” 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Pràctica d’acompanyament de cançons de diferents ritmes. 

- Cercau informació d’altres instruments tradicionals de Mallorca formats per 

objectes quotidians. 

- Marcau la pulsació de la cançó amb aquest instrument i després feis-ne el ritme 

així com està escrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Fi de Grau  Rafel Bestard Perelló 

43 
 

7. UNA DONA LLARGA I PRIMA / BOTELLA 

 

                                                                                                                      Julià, M. (1998:141) 

Una dona llarga i prima, ara va de bo! 

seca com un bacallà, ara va de bo! 

seca com un bacallà, ara va de bo, 

que de bo va!      

 

Se passeja per la vila: ara va de bo! 

caragols qui en vol comprar, ara va de bo! 

caragols qui en vol comprar, ara va de bo! 

que de bo va! 

A quant els veneu, madona?  ara va de bo! 

a sis van es mesurar, ara va de bo! 

 a sis van es mesurar, ara va de bo! 

que de bo va! 

 

No els me podeu dar a quatre? ara va de bo! 

a quatre no els hi puc dar, ara va de bo! 

a quatre no els hi puc dar, ara va de bo! 

que de bo va! 
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TÍTOL UNA DONA LLARGA I PRIMA 

INFORMACIÓ 

El component del grup d’animació infantil Cucorba, Biel 

Gamundí, a l’abril de 2019 comenta que és una cançó amb to 

humorístic que conta la història d'una dona que ven caragols. Però 

com que no els vol rebaixar cau en una maledicció d’un 

comprador, fent que li caiguin a terra. 

Pot ser una opció treballar-la el mes de març perquè sol coincidir 

en el temps de Quaresma i Pasqua, ja que és típic de Mallorca 

menjar bacallà. Als centres escolars també apareix la Jaia amb un 

bacallà i les esgrelles. 

 

 

RITME 

Binari simple. Compàs de 2/4. Les frases rítmiques són iguals i es 

repeteixen. Alterna majoritàriament corxeres (a principi de frase) 

i semicorxeres (per acabar les frases).  

MELODIA 

El to és Fa M. És molt alegre i cada frase segueix un patró de notes 

amb escala, excepte al començament que fa un interval més gran. 

No va més enllà dels acords de tònica i dominant  

INSTRUMENTS Acordió, guitarra, xerrac, guitarró, flabiol, botella. 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

- Escolta:  www.youtube.com/watch?v=cZACakTfcdI 

- L’expressió ara va de bo, és popular mallorquina. Cerca el seu significat. 

- Escriu els intervals que separen les notes. 

- Quin significat tenen aquestes cometes que apareixen damunt els pentagrames? 

- Com podem veure, la cançó comença amb un compàs incomplet. Quin tipus de 

començament és aquest? 

- Escriviu l’argument que narra la cançó. 

- Confeccioneu un còmic que representi la història. 

- Memorització de la lletra estrofa per estrofa. 

- Interpretació i enregistrament acompanyant amb els instruments coneguts. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://www.youtube.com/watch?v=cZACakTfcdI


Treball de Fi de Grau  Rafel Bestard Perelló 

45 
 

BOTELLA 

NOM BOTELLA 

CLASSIFICACIÓ Percussió 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Explica Orpí (2009: 107) que la botella té una superfície gratallosa com, 

per exemple, les d’anís o de palo. Sona per fregament amunt i avall 

copejant amb una barra de ferro o amb una cullera. Contrasta amb altres 

instruments més rústics de percussió (ossos, ximbomba…) per la seva 

finor.   

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Fer un recull de botelles gratalloses per guardar dins l’aula de música. 

- Interpretació de cançons amb acompanyament de botelles seguint el ritme. 

- Elaboració d’un instrument amb botelles. Es tracta de penjar unes quantes 

botelles amb distints nivells d’aigua per després anar copejant amb un ferro. Es 

poden fer sonar diferents notes. 
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8. JOTA MARINERA / XORRAC 

 

 

                                                                                                    Liesegand, B. (2007:34) 

 

Llevant, xaloc i migjorn, 

llebeig, ponent i mestral, 

tramuntana i gregal. 

Vet aquí es vuit vents del món. 

 

Una dona marinera 

sempre mira d'on ve es vent, 

tan si es llevant com ponent 

es bon temps sempre l'espera. 

Qui s'enamora no es cansa 

si viu amb l'opinió 

que després d'una maror 

sol venir una bonança. 
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TÍTOL JOTA MARINERA 

INFORMACIÓ 

 

Tan la cançó com ell ball són ben coneguts a les revetles de les 

festes que se celebren a les places. El seu ritme és alegre i viu. 

El mes d’abril comencen les fires de primavera i la gent surt a la 

plaça per ballar jotes i altres balls típics. És un bon moment per 

aprendre-la. 

   

 

RITME 

EL compàs és binari, 3/4. A la primera part alterna corxeres i 

negres, i després ja hi apareixen algunes notes més llargues i 

silencis que separen les frases melòdiques. 

MELODIA 

Està en Do M, encara que a la segona part es poden apreciar 

passatges menors. A la primera part són característics els motius 

que tenen intervals d’una octava que després descendeix fent un 

arpegi, o escales. 

INSTRUMENTS 
Flabiol, botella, xerrac, castanyetes, bandúrria. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Visualització i escolta: www.youtube.com/watch?v=f_wMYOtTOho  

-  Dibuix de la Rosa dels vents per reconèixer els noms i la seva situació. 

- Escriu els intervals que separen les notes. 

- Separa totes les frases que vegis a la cançó. 

- Memorització de les estrofes. 

- Interpretació i enregistrament cantant tot el grup, 

- Preparació de les preguntes per a una entrevista a l’agrupació Revetla Algebelí 

per conèixer la seva activitat: any de fundació, components, instruments, 

actuacions... 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=f_wMYOtTOho
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XORRAC 

NOM XORRAC DE CANYA, XERRAC, REC-A-REC… 

CLASSIFICACIÓ Percussió idiòfon 

 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Orpí (2009:104) explica que l’instrument està inspirat en l’eina 

dentada de serrar. Està fet de canya d’uns tre o quatre pams de 

llargària i tres o quatre  centímetres de diàmetre. 

“Per a fer-lo sonar s’utilitza normalment una canyeta més prima amb un nus 

enmig. A l’extrem lliure, contrari a la mà que la maneja, s’hi fan alguns talls 

longitudinals, que ajudaran  a fer un so més rústic i més càlid n fregar per les 

osques del xorrac”  (Orpí, 2009:104) 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Acompanyament de jotes amb el xorrac. 

- En grups cooperatius, ideeu com en podríem construir un. 

- Esbrineu quines alternatives podem trobar a un xorrac, que puguin sonar 

semblant. 
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9. S’ESTRELLA DE S’AUBA / VIOLÍ 

                                

                                                                                                                     Julià, M. (1998:184) 

 

 

 

 

 

L'estrella més pura,  

poruga ja guaita;  

tremola agradosa  

dellà la muntanya.  

¡Ben haja l'estrella,  

l'estrella de l'auba!  

Els galls que dormien  

davall les porxades  

¿què és lo que ara veuen,  

que tant i tant canten?  

Han vista l'estrella,  

l'estrella de l'auba.  

 

Amic, aprofita  

la vida que passa;  

de fosca nasquérem,  

la llum ens aguaita.  

Del sol de la glòria  

la vida n'és l'auba. 
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TÍTOL S’ESTRELLA DE S’AUBA 

INFORMACIÓ 

 

Com diu Payeras per març de 2019, la lletra de la cançó és de 

Marià Aguiló i la música és del compositor i fill il·lustre de Muro 

Miquel Tortell i Simó. La llum de l’aubada desperta els éssers vius 

i els convida a viure, aprofitant el dia i fugint de la fosca. 

Se proposa treballar-la al maig quan la claror es fa  intensa i la 

sortida del sol desperta aucells i altres animals animant a començar 

el dia. 

 

 

RITME 

Està en 6/8, per tant, és de subdivisió ternària. Les frases es 

separen per silencis de corxera que aprofiten per deixar reposar la 

cançó i seguir endavant. 

MELODIA 

Està en Do M. Pareix ser una melodia contínua i suau que va 

descansant a cada pausa que fa. Al compàs 6 sona en mode menor 

i crea una certa tensió que resol al següents compassos. 

INSTRUMENTS Veu, piano, violí. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Visualització i escolta: www.youtube.com/watch?v=sr8VB5iUX7k  

- Després de la lectura, comenteu el missatge de l’autor i el sentiment que us 

transmet. Després, representeu-ho amb un dibuix. 

- Què significa Allegretto? Informa’t sobre les diferents velocitats que poden 

tenir les cançons i ordena-les de menor a major velocitat. 

- Quins altres compassos de subdivisió ternària coneixes? Pots completar-ne un 

de cada? 

- Memorització de la cançó. 

- Interpretació i enregistrament. 

- Cercau informació del compositor murer, Miquel Tortell. I, també dels concerts 

que es celebren els darreres anys a Muro, en honor al músic. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sr8VB5iUX7k


Treball de Fi de Grau  Rafel Bestard Perelló 

51 
 

VIOLÍ 

NOM VIOLÍ 

CLASSIFICACIÓ Cordòfon  

 

 

DESCRIPCIÓ 

Està format per una Caixa de ressonància de fusta i quatre cordes 

que es fan sonar fregant amb un arquet. El violí pot tenir diferents 

mides segons l’edat de l’intèrpret. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Visualització i escolta: https://www.youtube.com/watch?v=6qB5KtevWaM 

- Elaboreu un llistat d’altres instruments tradicionals de corda. 

- Quins tipus d’instruments de corda hi ha? Pista: són 3. En tenir-ho posa dos 

exemples de cada. 

- Llegir la rondalla En Joanet i sa fia del Rei, on hi apareix un violí que fa ballar 

sense aturall. A continuació, escriviu l’argument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qB5KtevWaM
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10.  CANÇÓ DE BATRE / BANDURRIA  

 

                                                                                                                        Julià, M. (1998:25) 

Si no fos pes carretó 

que va darrere, darrere 

no  hi hauria cap somera 

que batés un cavalló. 

 

En temps de batre i fa vent 

van alegres ets homes d’era. 

En tenir una quimera, 

no em fuig de l’enteniment. 

Muletes correu, correu, 

fareu sa palla menuda, 

perquè, si la feis troncuda, 

en s’hivern la hi trobareu. 
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TÍTOL CANÇÓ DE BATRE 

INFORMACIÓ 

 

Com diu Julià (1998:28), es tracta d’una cançó que acompanyava 

la feina agrícola de separar el gra de la palla. Era normal afegir un 

ai! final per allargar el cant. També usaven interjeccions com 

hala!, arri! o allà!. Aquest cant servia per regular el pas de les 

bèsties: com més alt cantaven, més viu era el pas. 

Com que és una feina d’estiu, el mes escolar més adient és el juny. 

 

 

RITME 

Té un ritme binari, sense variacions. Predominen les corxeres amb 

algunes semicorxeres per dinamitzar les negres. La nota final de 

cada frase és més llarga que les anteriors i demostra repòs i final. 

MELODIA 

Està en La menor i a les dues frases del mig canvia el tipus 

d’escala. 

INSTRUMENTS Veu, flabiol, tamborí i xeremia. 

 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Escolta: http://manatdecansons.blogspot.com/2018/09/canco-de-batre.html 

- Cerqueu informació i respon les preguntes:  

En què consistia la feina de batre? A quina època de l’any es feia? On? I quins 

estris utilitzaven? 

- Feis un llistat de feines del camp que actualment ja s’han perdut. Podeu 

acompanyar-les de les respectives tonades. 

- Comenteu què són aquestes parelles de semicorxeres petitetes que se situen 

davant algunes notes? 

- Memorització de les estrofes. 

- Interpretació individual i enregistrament. 

 

 

 

http://manatdecansons.blogspot.com/2018/09/canco-de-batre.html
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BANDÚRRIA 

NOM BANDÚRRIA, MANDÚRRIA 

CLASSIFICACIÓ Cordòfon 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Com diu Orpí (2009:93) pertany a la família del llaüt. La Caixa 

harmònica té forma de pera i el mànec és curt en comparació a 

la caixa. Té dotze codes d’acer. 

 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS 

 

- Escolta: https://mingoforever.wordpress.com/tag/bandurria/ 

- Fixeu-vos en quantes cordes té i de la manera en que s’agrupen. Esbrineu quina 

és la seva funció. 

- Anomeneu altres instruments de corda semblants. 

- Cerca informació i curiositats sobre aquest la bandúrria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mingoforever.wordpress.com/tag/bandurria/


7. CONCLUSIONS 

Després de la feina realitzada i el Treball de Fi de Grau desenvolupat, es pot concloure que 

s’han aconseguit els objectius proposats i que tractar el tema de la música tradicional dins les 

aules d’Educació Primària resulta molt interessant i ric en continguts. 

Es presenten un recull de recursos per treballar dins l’aula de cinquè curs d’Educació Primària 

i es pot fer extensible a tot el segon cicle; es tracta d’una sèrie d’activitats obertes per treballar 

els continguts referents a cançons i instruments tradicionals,  encara que cada docent les pot 

ampliar o adaptar a les necessitats del seu context. També, el format pot sevir de guia per 

treballar altres instruments o cançons que no apareixen en el document. 

Des dels fonaments teòrics es desprèn el valor cultural de la música tradicional per la seva 

història, així com la importància de la seva conservació i transmissió a través de les generacions, 

explicada per experts, historiadors o per persones sensibilitzades per la música i la cultura 

popular. Per aquest motiu, des de l’escola s’ha de contribuir en la formació dels futurs ciutadans 

per enriquir la societat i conscienciar de la conservació de la tradició i cultura del poble. 

Una altra conclusió és que, gràcies a estudiosos del patrimoni cultural, els docents compten 

amb diferents recopilacions de cançons, instruments i danses que faciliten la tasca dels 

educadors per tal de treballar la música. 

Des de la perspectiva pedagògica, s’arriba a la conclusió que l’educació musical ha de partir de 

les músiques i cançons tradicionals perquè els infants assimilen millor el fet musical a partir 

d’allò que li és més proper: el que han sentit i el que han viscut. 

Desenvolupant les activitats proposades, els alumnes coneixen les festes tradicionals de la 

nostra cultura  reflectides en les celebracions escolars de manera activa i participativa. 

Seguint fent referència a les activitats, es conclou que estan interrelacionades amb altres àrees 

i desenvolupen les competències bàsiques perquè treballen les llengües, ús de les TIC, la 

plàstica i l’educació física així com hàbits i valors. 

Una altra conclusió relacionada amb el contingut i el temps que s’hi pot destinar: es podrien 

haver escollit altres cançons i altres instruments o afegir-ne perquè n’existeixen molt més, però 

la realitat és que actualment els docents es troben amb una llei que retalla el temps dedicat a 

l’àrea d’Educació Musical, només una sessió d’una hora setmanal;  també, la formació dels 

mestres podria ser més profunda i adient per poder transmetre uns coneixements musicals que 

enriqueixin la nostra cultura. 
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Quant a material de música tradicional que es troba en els centres escolars, podem dir que és 

escàs i que s’ha d’agrair la col·laboració de les agrupacions locals per la seva participació en 

celebracions i realització de tallers per a alumnes. 

Finalment, cal ressaltar que l’àrea d’Educació Musical dóna molt de joc per transmetre la 

cultura tradicional. 
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