LA VEU DE LA TERRA

Presentem la cançó: Record
Descripció de l’activitat
Escoltar una cançó per primera vegada ens obre un món de sensacions, és una nova oportunitat
per descobrir i viure una història. Presentem la cançó Record per interioritzar la melodia,
aprendre el significat de la lletra, descobrir el missatge que vol transmetre i gaudir de les
emocions que ens desperta.
Actuacions

•

Seiem en una estora, formant rotllana, al mig de la classe, en un espai on puguem estar
en calma i silenci per crear un clima càlid i proper. Baixem les persianes i tanquem la llum
de manera que quedi molta foscor.

•

Quan estiguem preparats, encenem una espelma al mig de la rotllana. Llavors preguntem
en quins moments s’encén una espelma i què ens evoca la seva llum, quines emocions
sentim, quines paraules ens inspira aquest clima...

•

Abans de posar l’audició enregistrada, parlem de quins tipus d’escolta podem fer. Podem
escoltar la lletra d’una cançó, el dibuix de la melodia, els instruments que acompanyen la
cançó, deixar-nos endur per les emocions que ens produeix...

•

Proposem als alumnes que escullin quin tipus d’escolta volen fer i posem l’audició. En
acabar, preguntem-los què han decidit escoltar i què ha passat. Tenien una idea i després
han tingut curiositat per escoltar el tema de més maneres, d’ampliar o canviar el tipus
d’escolta? S’han sorprès?

•

Posem en comú la informació que hem recollit i experimentat en els diferents tipus
d’escolta. I preguntem si necessiten una segona vegada per escoltar la cançó i poder
percebre’n detalls i aspectes concrets que han expressat els companys.

•

Ara, mostrem la lletra de la cançó. Ens adonarem que hi ha una primera part on hi regna
la llum, amb la vida que neix, i una segona part on s’enfosqueix fins que es crema el bosc
i arriba la mort. Al final de la història la vida reneix i comença la lluita per tornar a veure
brillar tots els colors.
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•

Reflexionem amb els alumnes sobre el moment en què la lletra de la cançó demana lluitar
per tal de començar de nou. Podem estendre aquesta idea a alguna situació que haguem
viscut: algun moment on tot es perd, quedant en res, i sembla que no hi hagi sortida...
Però… sempre hi ha una escletxa, una porta oberta, la força de començar novament, una
actitud de renaixença.

•

Comentem les emocions que ens sorgeixen en viure una situació d’aquestes
característiques:
-La mort d’algú, la desaparició d’alguna cosa...
-La marxa forçada d’una casa, d’una escola, d’un país....
Normalment són pèrdues de persones o entorns on ens hi sentíem segurs i, per algun
motiu, deixen d’existir. Llavors nosaltres hem de començar de nou, fent el procés
d’adaptació i creació d’un entorn on puguem desenvolupar-nos còmodament amb les
nostres maneres de fer, de ser i de pensar.

Materials
•
•

Lletra i àudio de la cançó Record.
Una espelma.
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