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Si alguna cosa té de màgic cantar és la seva capacitat de fer-nos gaudir d’una bona estona, d’engrescarnos i de transportar-nos a una nova dimensió, on només compta la cançó, la música, la lletra, el
ritme i l’ambient que es crea.
No volem començar aquest farcell amb una “parrafada” sobre la cançó. Ho hem volgut fer amb les paraules d’algú que ha creat i cantat cançons que, de ben segur, en molts de nosaltres ens han provocat
aquests efectes màgics.

«Què us diré?», que deia el cronista ...
Que «Qui canta els seus mals espanta, cantem una
cançó, cantem-ne cent quaranta, cantem-ne
un milió!»
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Quan cantem
en grup ens sentim valents,
espantem les nostres pors,
ens adonem que la unió fa força,
creem complicitats,
compartim els nostres “jo”,
som solidaris...

I ens adonem que perquè la cosa soni cal escoltar i comptar amb els altres.
Cantar és una manera d’estimar.
Tots hem experimentat que perquè la cantada
resulti no tot s’hi val.
Sempre hi ha unes cançons que ens fem més
nostres que unes altres. Què ho fa?
Ho fa que mentre hi hagi gent que valori la
generositat i entengui que hi ha
raons per lluitar per tantes causes cantarà,
cançons que vagin més enllà del simple lala-là.
La melodia i la lletra són dos factors que si van
equilibrats fan una bona cançó. I cançó vol
dir senzillesa. Si trieu o feu una cançó com-

plicada us quedareu sols. La cançó críptica
és per a iniciats, per no dir sectaris.
A partir d’aquí el que cal és un ambient adequat.
Hi ha qui canta el que sent cantar per pur
mimetisme, i canta la cançó típica que està
de moda (que sol ser en castellà. Vegi’s
“Cantamania”) sense haver-se plantejat
mai què ve a dir aquella cançó... però hi ha
qui és més selectiu, més crític, més “d’esplai”, més “kumba”, més “xirucaire”...,
digueu-ho com vulgueu...
(Si mai us qualifiquen així no us ho prenguéssiu
com un insult. A parer meu, és un dels elogis més simpàtics que us poden dir.)
Ah, i no ho doneu tot per bo pensant que sereu
més “cosmopolites”. Es pot ser universal,
com ho va ser Pau Casals, sense deixar de
ser qui som i com som.
Apa, bones cantades. «Vinga, nois, qui s’hi
apunta?»
Joan Vilamala
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Alba Bacardit, monitora i formadora del Mijac
Sagrada Familia i mestra de guitarra

Recordo perfectament la primera cançó que em
van ensenyar al cau. Asseguts al terra en rotllana, el Ramon va treure la guitarra i va
començar a cantar: “Tinc un avi amb una
barba blanca...”. Recordo també que vaig
tenir la sensació d’estar compartint molt
més que una cançó.

La cançó
a l’esplai

Després de la primera cançó en van venir un bon
grapat més, enganxades nostàlgicament
amb dedicatòries i dibuixos dels cançoners
de colònies i campaments.
A més, s’hi va afegir una nova companya d’aventures i fatigues: la guitarra. A la que vaig
poder, ja m’atrevia a cantar i a tocar cançons
només d’observar embadalida els monitors
que sabien tocar aquest càlid instrument.
I és que la música, com tantes altres coses, omple
una mica més la nostra existència, i és per
això que no pot faltar a l’esplai, on bàsicament ensenyem a viure. Els nens i nenes han
de tenir aquest privilegi ja sigui cantant,
ballant o escoltant música. Tant se val la
manera, la qüestió és saber-ho transmetre
als nostres nens i nenes.
Aprendre una cançó suposa molt més que fer-ne
un mer treball musical. A més d’un mitjà
d’expressió fulminant, una transmissora de
cultura i valors i un recurs que alhora esdevé complement, una cançó és també una
mena de poció màgica que et pot arribar a
remoure les entranyes. És per això que la
cançó a l’esplai pot donar tant de si.
El treball musical d’una cançó és senzillament
conèixer el seu ritme i la melodia, i per això
no cal tenir grans coneixements de música.
A més d’això, es pot fer algun tipus d’acompanyament amb algun instrument per part
d’algun monitor o fins i tot dels mateixos
nens, i això donarà molt més color a la cançó.
En el món de l’esplai, la guitarra és l’instru-

ment d’acompanyament per excel·lència,
però en el fons tot funciona amb una mica
d’imaginació: djembés, didjeridús, harmòniques, flautes, katzús fabricats pels mateixos
nens...
Amb una cançó aprenem a expressar-nos, tal com
ho demostra el fet que tots ens hem sentit
identificats amb més d’una cançó al llarg de
la nostra vida. Fer descobrir això als nens i
nenes és una gran recompensa. Hi ha una
cançó per a cada moment, per a cada lloc,
per a cada persona...
Ensenyar cançons és també ensenyar cultura i
valors alternatius en la societat on viuen els
nens i nenes; podem fer obrir la seva ment,
és una gran oportunitat.
És, doncs, molt important tenir un ventall ampli de
tipologies de cançons del nostre repertori per
trobar la indicada per a cada moment, per a
cada edat i per a cada grup: salutacions,
moments del dia, reflexió, animals, llocs del
món, festives, satíriques, màgiques, gestuals,
cànons, a veus... En el nostre repertori tot s’hi
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val, no hi ha fronteres espacials ni temporals, i
podem posar-hi des de cançons populars, passant per les mítiques cançons folk, fins a
cançons dels nostres dies i, fins i tot, cançons
inventades pels nens i nenes.
I, sempre que puguem, és important saber la procedència d’una cançó. Justament moltes
cançons han passat a ser anònimes a causa de
no esmentar-ne la seva procedència.
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Com a recurs en si mateix o com a complement
d’un altre: un joc, un taller, un debat, una
excursió..., una cançó és una eina imprescindible en la vida d’un esplai i cal cuidar-la des
de l’equip de monitors/ores. Sembla que les
cançons no s’hagin de programar com fem
amb altres activitats, però és realment impor-

algú amb nocions de música, a més d’algú
que domini els esports, les manualitats o el
teatre, o, si més no, cal donar bones formacions i reciclatge de cançons i danses als
monitors i monitores. I és també important
fer bones recopilacions de gravacions de
música de tot tipus, així com també fer bons
cançoners al nostre fitxer de recursos.
Podem deixar participar els mateixos nens
en aquesta tasca.
Per aprendre una cançó, cal dedicar-hi un temps i
en cap cas mai forçar la situació: una cançó
s’ha d’ensenyar igual de convençut i il·lusionat
que el dia que la vam aprendre: presentar-la,
explicar-los d’on prové i cantar-la alegrement.
En una cançó trobem junts
el sentiment i la raó, el seny
i la rauxa… És una barreja
explosiva! I com tota barreja explosiva, és fantàstica
per treballar-la amb els
nens i les nenes, amb els
nois i les noies i amb els
monitors i les monitores.
Recordo perfectament el
moment en que vaig
ensenyar la meva primera cançó: recordo tots
els Margues asseguts en
rotllana i la meva guitarra i jo cantant:
“Arreveure i fins un
altre, fins aviat cocodril...”.
Recordo
aquells ullets i aquells
somriures que em
deien que tots plegats
estàvem aprenent molt
més que una cançó...

tant incloure les
cançons no tan sols en les colònies i campaments sinó també en la vida quotidiana dels
dissabtes.
És per això que és important que en els equips de
monitors, sempre que sigui possible, hi hagi
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I m’agradaria pensar que ara que ells són monitors
tindran també aquest petit regal quan asseguin
els seus nens i nenes en rotllana i de ben segur
els ensenyin altre vegada a compartir un altre
vincle especial amb la música.

Cantar sempre ha ocupat un lloc privilegiat a
l’hora d’organitzar activitats amb infants: a
l’escola, a casa, a les festes i celebracions i,
per descomptat, a l’esplai. Molt sovint, a
l’esplai, a les colònies o als campaments,
una guitarra esdevé alguna cosa més que
un simple instrument musical i es converteix en una mena d’element màgic que
atrau els nens i nenes, adolescents i joves, i
els convida a passar una estona especial,
asseguts en rotllana, simplement cantant.
Això es pot donar en activitats més o
menys planificades -un taller de cançons,
el beneir taula, una vetllada, la cançó que
tanca el dia, etc.- o en situacions que es
produeixen d’una manera espontània com
ara una cantada a l’estona lliure de després
de dinar.

Festival Folk

I què
es canta?
(Joventut Obrera d’Acció Catòlica), i és
que durant els anys del franquisme, l’església va permetre un cert marge de
maniobra a determinades activitats associatives, de lleure infantil i de recuperació
de la cultura catalana. Si hi fem una
repassada, ens permet prendre consciència de quines eren les cançons que es cantaven en aquelles èpoques. Cançons a flor
de llavi barreja nadales, himnes de la
JOAC i cançons de caire religiós amb
cançons tradicionals (“En Pere Gallerí”,
“La Masovera”, “En Joan Petit”, etc.); sardanes; cançons populars d’altres indrets
de l’Estat espanyol en castellà (“Asturias”,
“Adiós con el corazón”, etc.), cançons de
muntanya (“Visca el foc”, “L’amic de l’acampada”, etc.) i cançons populars franceses i italianes (“Chevaliers de la Table
Ronde”, “Santa Lucia”, etc.). A tall de
comentari, volem fer esment de cançons
que s’hi poden trobar i que, segurament,
ens resulten ben properes: “Barbabum”
(cant francés d’estudiants), “Ani Kuni”
(cant dels pells roges americans),
“Alouette” (popular francesa) i “L’alegre
adeu-siau”, més coneguda com “L’hora
dels adéus” (melodia escocesa).

Però quines han estat o quines són les
cançons que s’han cantat i es canten a
l’esplai?

A partir d’aquí, però, aquest repertori musical
comença a canviar, degut a les incorporacions de les noves cançons i dels diferents
estils musicals que van apareixent a casa
nostra.

L’any 1955 es publica Cançons a flor de llavi,
que potser és el primer cançoner publicat
en català després de la Guerra Civil. De
fet, es tractava del cançoner de la JOAC

A partir de la segona meitat dels anys 50 i primers dels anys 60, amb la decadència del
franquisme, diversos cantants comencen
a cantar en català. És el fenomen que es
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coneix com a Nova Cançó -moviment que
en ple franquisme impulsà una cançó catalana que reivindicava l’ús normal de la
llengua alhora que denunciava les injustícies del règim. Són els temps dels Setze
Jutges, els quals donarien pas a alguns dels
cantautors més coneguts com ara Lluís
Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet,
Ovidi Montllor o Joan Manel Serrat.
D’entre tots aquests, segurament Lluís
Llach és el que aporta un nombre més gran
de cançons al repertori dels esplais:
“L’estaca”, “La gallineta”, “Cal que neixin
flors a cada instant”, “Laura”, “El
Bandoler”, “Itaca”, “Si arribeu”, “Que tinguem sort”, etc.
A finals del seixanta, apareixen tot un seguit de
grups i cantants amb un nou repertori basat
en cançons populars catalanes i d’arreu del
món. Entre d’altres, destaquen el Grup de
Folk o Falsterbo 3. El Grup de Folk pretenia
retornar a la cançó popular i fer participar
activament l'auditori. A diferència dels Setze
Jutges, que estaven influenciats per la cançó
francesa, el Grup de Folk pretenia recuperar
la cançó catalana i deixar-se influenciar pel
folk nord-americà, en aquells moments en
efervescència amb en Pete Seeger, Bob
Dylan, Joan Baez... al capdavant. Algunes de
les cançons més conegudes d’aquesta etapa
són “Escolta-ho en el vent” (Bob Dylan),
“Puff, el drac màgic” (Yarrow-Lipton),
“L’extranya Joguina” (Tom Paxton), “La
cruel guerra” (P. Yarrow) o “La casa del Sol
Naixent” (A. Price), entre d’altres.
A principis dels anys 70 apareixen Els Esquirols,
tot un fenomen en el context musical
català. D’entre els sis discs que editen, cal
destacar-ne el segon, Fent Camí (1975), del
qual gairebé totes les cançons formen part
de qualsevol cançoner d’esplai: “Fent
Camí”, “Arrels”, “Sobre teulades”, “Conte
Medieval”, “...I va callar”, etc. D’altres
cançons que aporten els Esquirols són
“Rústic Camp”,“Torna, torna Serrallonga”,
“Maijka”, “Més enllà d’un adéu” i moltes
més. Fins i tot, “Fent camí” i “Arrels” esdevenen himnes d’alguns moviments juvenils.
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Pels mateixos anys, apareix Xesco Boix. Tot i que
al principi era membre del Grup de Folk,
en Xesco marca un punt i apart en aquest
món musical. Seguint l’exemple de Pete
Seeger -a qui considera el seu mestre-,
Xesco apropa la cançó als infants i inicia el
que s’ha anomenat animació infantil, primer amb el grup Ara va de bo –el primer
grup d’animació infantil- i posteriorment
en solitari. Xesco aporta cançons pròpies
–“Si tu et vols divertir”, “l’Aranya”, etc- i
versions de cançons folk –“Què se n’ha fet
d’aquelles flors”, “Tots junts vencerem”,
“Guantamera”, “Un cel blau”, “No serem
moguts”, etc. Xesco Boix seria el precursor
d’una llarga llista d’animadors infantils com
ara Àngel Daban, Noè Rivas, Miqui
Giménez, Toni Giménez, Rah-mon Roma,
Lluís Pinyot, Lluís Atcher, etc.
Tot aquest dinamisme musical també es fa palès
en l’àmbit local. A partir dels 70, a Manresa
es fan uns primers festivals folk a Casa
Caritat i a l’Auditori de Sant Francesc i el
MIJAC de Crist rei organitza unes ballades.
Però és a partir dels anys 80 que la cançó
juga un paper dinamitzador molt important en l’àmbit de l’educació en el lleure i de
les entitats juvenils. L’any 1985, l’AMEB
(l’Associa-ció de Monitors d’Esplai del
Bages) organitzava un festival folk en motiu
d’un sopar de monitors. El 14 de desembre
de 1986, Xàldiga, Bloc i l’AMEB organitzaven un altre festival folk al que ara és l’Aula
2000 de l’IES Lacetània. El centre d’esplai
Xauxa, de la Coromina, organitzava dos festivals: l’any 1988 a la Coromina i l’any
1991 a Cardona. I el grup de joves de
l’Ametlla de Merola organitza 5 edicions
dels tallers de folk, entre els anys 1987 i
1991, a més de diferents festivals de cloenda. Més tard publiquen El Barret Màgic, un
cançoner que recull les cançons interpretades en tots aquells tallers. Aquest fort dinamisme es veu acompanyat per la creació i
l’existència d’un important nombre de
grups i de persones de la comarca que es
dediquen a l’animació infantil: Pep Garcia,
Samfaina, Xerric, Lluís Pinyot, etc.

A partir dels primers anys dels 90, es dona un
nou fenomen en el panorama musical
català. És el que s’anomena Rock català,
una mena de paraigua que acull tot un
seguit de grups amb estils musicals ben
diferents. Els esplais també fan seves i
incorporen en el seu repertori i en els seus
cançoners algunes d’aquestes cançons com
ara “Tarragona” i “Vespre” (Els Pets);
“Boig per tu” (Sau); “L’home ocell”
(Sangtraït); “l’Empordà” (Sopa de Cabra);
“Miami Beach” (Lax n’Busto), etc.
No podríem acabar aquesta passejada pel repertori dels esplais sense fer esment de dos
tipus de cançons que també tenen un
espai fix en qualsevol cançoner: les
cançons pròpies i les adaptacions de temes
de pop rock.

estancament, que els cançoners i el repertori dels esplais ja no es renova amb la mateixa fluïdesa, que ja no es canta com abans i
que s’ha perdut aquell poder dinamitzador
que la cançó tenia en determinades èpoques
entre els col·lectius juvenils. La facilitat per
accedir a música enllaunada (disc-man,
mp3) fa que en aquests moments sigui més
fàcil escoltar música que cantar.
En canvi, d’altres matisen que potser ens falta
perspectiva històrica per veure per on passem i que d’aquí uns anys podrem valorar
Festival Folk a la Salle, 1985

En molts centres sempre hi ha hagut una certa
tradició de fer la cançó de les colònies o
dels campaments. Es tracta de cançons
que, sovint, parlen de fets de vida del
grup, d'alguna de les persones que l’integren o d'experiències i anècdotes viscudes
(perdre’s en una excursió, el menjar, etc).
I en segon lloc, el repertori dels esplais també
s’ha anat nodrint d’adaptacions de
cançons i temes del pop rock més comercial. Aquestes adaptacions les han fet els
grups d’animació o animadors, però
també persones individuals que s’han
dedicat a traduir la lletra d’una cançó.
Entre d'altres poden trobar “Tens un
amic” (Carole King), “Rock Poruc”
(Bruce), “Jo sóc sempre amb tu” (Police),
“Imagine” (John Lenon), “Joanna” (E.
Grant), “Un món tan bonic” (Louis
Amstrong), etc.

aquesta etapa amb una visió més global.
En aquest sentit, afirmen que el repertori
dels esplais continua renovant-se amb
noves propostes procedents de Brams,
Mesclat, Dusminguet, etc.
Però, als esplais encara es canta?

Amb tot el que hem anat explicant, segurament
que podríem catalogar una bona part de
les cançons que podem trobar en qualsevol cançoner d’un centre d’esplai o agrupament de mitjans-finals dels 90.
A partir d’aquí, però, es fa difícil establir quina ha
estat l’evolució de la cançó a l’esplai. Per a
uns hi ha la sensació que es produeix un cert

Nosaltres hem volgut constatar si als esplais encara es canta. I els ho hem anat a demanar.
El 83% dels esplais, agrupaments o mijacs que
han participat en l’estudi han respost que
la cançó continua tenint un paper important dins la dinàmica del centre d’esplai.
De totes maneres, quan intentem compa-
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rar l’ús que es fa actualment de la cançó respecte a anys anteriors, el 50% dels esplais
opinen que la cançó està de cap a caiguda i
que ja no es canta tant com abans, el 33%
opina que es continua cantant igual que 5
o 10 anys enrere i el 17% creu que tot plegat depèn de l’equip de monitors i del grup
d’edat dels nens.

E L

Pel que fa a les cançons que més es canten actualment, trobem que majoritàriament són les de
tota la vida i que ja hem detallat anteriorment.
Aquest repertori, però, es complementa amb
algunes novetats fruit dels nous temps i dels
nous grups del moment com ara “Clavado en
un bar” (Maná), “El Talismán” (Rosana),
“More than words” (Extreme) o “Zambie
Mameto” un tema compost per Carlinhos
Brown i Mateus Aleluia.
Però, per sobre de les dades, allò en què tots els
centres coincideixen és que la cançó aporta
als esplais un munt d’anècdotes i records.
Segurament, aquest és un dels punts forts
de l’esplai: les vivències, els records dels
moments viscuts intensament amb els
companys i companyes, amb els monitors,
etc. I, en aquest cas, la música i les cançons
no se n’escapen. Acabem aquest article,
doncs, amb algunes d’aquestes anècdotes
que hem recollit.

Normalment, de campaments és quan treiem més la guitarra i, tant en hores lliures com abans d’anar a
dormir, cantem algunes cançonetes. Normalment, els
infants tenen moltes ganes d’agafar la guitarra dels
monitors/ores, però no és que les tractin excessivament bé, però no ha passat mai res. Tot i així, en
vam comprar una de l’esplai perque la poguessin
maltractar entre tots mentre gaudien de l’instrument.
Un dia, però, el fill dels cuiners (2-3 anyets), estava dibuixant i retallant, i tenia la guitarra al costat, i amb
les tisores va anar directe a tallar una corda.
L’ensurt més gros se’l va emportar ell, clar.

Quan planifiquem les colònies sempre guardem una estoneta que la titulem Guitarreta i cançoners. Es tracta que en una estona lliure (normalment just abans
de sopar) la monitora que toca la guitarra i algun
altre monitor surten i es posen a cantar. Fa gràcia
veure que poc a poc se't van acostant els nens i,
qui més qui menys, canta una estoneta. Potser no
hi som tots a la vegada, però durant aquesta estona passen gairebé tots els nens, des del motivat a
qui li agrada participar de tot fins a aquell que no
diries mai que vindria voluntàriament a cantar una
estona.

Com a demarcació creiem tant en el cantar que organitzem una trobada de la cançó i, al nostre cau en
particular, generalment creem la nostra pròpia
cançó.
Utilitzem la cançó com a clau o contrasenya per poder
accedir a llocs prohibits (ex.: cuina, magatzem, habitació monis...)

L’any passat vam participar en la festa dels 25 anys de
l’escola bressol i vam aprofitar per fer una petita
actuació utilitzant la cançó del drac màgic, tot relacionant la història del protagonista de la cançó amb
l’escola bressol. El nen es fa gran, creix i marxa, el
drac, en canvi, és com l’escola, que perdura.

8

Happy Hipp
y
A ri

tme de can
çoner ...

El passat 27 de m
aig de 2006, es va

celebrar, al parc de
Puigterrà de Man
resa, el primer fe
Tot va sorgir de
stival folk “Happy
la idea de fer un
Hippy”.
a trobada, en un
poder fer una ro
es
pa
ia
tllana ben gran
, repartir cançon l’aire lliure, obert a tothom, qu
per als més atre
e
s i fer una forta
vits, fer-ne vers
ions i tot.
cantada de les “c fos ben acollidor per
ançons de sempr
La idea va acabar
e” .. i,
convertint-se en
una gran festa al
Puigterrà. La fest
bell mig de Man
a va començar a
resa, en
les set de la tard
junta. S’acabava
a amb un festival el poc conegut i ben agradable
l’acte ben entrad
parc de
de la cançó i tot
a la mitjanit, am
b un fantàstic co
se
Així doncs, la pr
ncert ball a càrrec guit una cantada conimera part de la
del grup enRe9
festa va ser el fest
folk .
feccionats, van pu
iv
al
de
la cançó, on dive
jar a l’escenari i
rsos grups, tant
van cantar en vi
típiques de canç
de professionals
u i en directe, am
oner. Algunes d’
com d’ab l’ajut d’alguns
aquestes cançon
tenint la música
in
s
struments, canç
eren temes origin
original. Vam se
ons ben
als i d’altres eren
ntir-ne una bona
cançó esplaiera
lletr
cantada “al volta
colla i ben difere
nt del foc a terra”
nts les unes de le es versionades, mantima actualitat am
o per
s altres
b
sos de guitarra de certs ritmes de rumba. Cal dest amenitzar les tan típiques vetllad : des de la típica
acar els diversos
l CAE, diversos
grups de particip es, fins a temes d’úlgrups de lleure
van tocar desint
del Bages, fins a
an
eressadament el
gent “professiona ts: alumnes dels curs temes que havi
mestre de cerim
en
l”
del món musical
ònies: el Richy de
escollit per a l’o
casió. I tot aque
l Gu-Gu Esplai,
st festival conduï , que
qu
e
va
di
na
m
itzar la presenta
t per un
Un cop esgotade
ció dels diferent
s les en
s grups.
botifarra, perquè ergies de tant cantar vam recu
perar-les amb un
encara quedava
molta feina per
alcohol. Una bo
soparet lleuger:
fer. Per acompa
na oportunitat
nyar–ho res mill pa amb tomàquet i
per elaborar-lo
un mateix amb
or que un còctel
les instruccions
Durant tota la
sense
tarda va haver-hi
pertinents.
paradetes amb
la campanya “C
tot tipus de pece
anvia una cigarr
s artesanals, còct
eta per un paqu
els sense alcoho
et de quicos !”.
l i plafons de
Per continuar am
b la festa es va fe
r una gran rotllan
50 cançons... Am
a al bell
b la direcció de
l’Alba Bacardit va mig del parc i es van repartir el
proposava una ca
s cançoners amb
començar una gr
nçó
més de
an cantada popu
juntament. Llàstim i, amb l’acompanyament de la
lar on
gu
ita
a que ja s’havia fe
t fosc i amb la po rra de l’Alba, del Joan i altres ajud tothom qui volia
ca llum costava
Per concloure la
de llegir les lletres ants, es cantava convetllada, un conc
del cançoner!
ert amb el grup
metre alegria, m
folk enRe9 folk
úsica i molta m
, ben disfressat
arxa. Tothom va
I per a la gent m
per a l’ocasió, qu
poder ballar i m
és tranquil·la, re
e va
oure el cos al ri
s millor que seur
tme de les seves transe
a
la
ge
sp
a
i
cançons.
Per acabar volem
mirar com els al
tres dansen!
agrair la col·lab
or
ació de la Fadulla
a tots els particip
i els de Xàldiga
ants, espectador
que van ajudar-n
s i col·laborador
gran èxit.
os durant la fest
s sense els quals
a. També
aquesta primera
festa no hauria
estat un
Només ens qued
a dir-vos que us
esperem a la sego
na edició del H
appy Hippy !!!
Serà el dos de ju
ny.
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3 cançoners per als més petits
NTIL
C ANÇONER INFA
SOS
Autor: DIVER
a
Noemí Villamuz
de
s
Il·lustracion
Pàgines: 190
m
Mides: 16x24c
agrana
M
La
Editorial:
Tapa dura
:
ió
ac
Enquadern
05
Any d'edició: 20

totes aquelles
pli recull de
am
un
és
e
br
icionals que els
Aquest lli
populars i trad
s
ne
la
ta
ca
s
on
canç
cantaven, i que
nostres avis ens
s
el
i
tà
s
re
pa
s
re
nost
fills. L'obra es
ar als nostres
nt
s
ca
te
m
to
le
s,
vo
on
avui
canç
d'un centenar de
és
m
í
r
m
pe
oe
a
st
N
po
de
com
ració
es d'una il·lust
ad
ny
ra
pa
nd
te
om
a
ac
s
elle
res a un
remetran els pa
Villamuza, que
tits de la casa.
pe
és
udir els m
ga
n
ra
fa
i
ia
nc
infà
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UNA TRIA DE RECURSOS

S
DE 3 A 8 ANY

Autor: TONI GIMÉNEZ
Il·lustracions de Pep Brocal
Pàgines: 39
Mides: 24 X 25
Editorial: La Galera
Enquadernació: Rústica amb solapes
Any d'edició: 2004 i 2005
Aquests 2 llibres cançoners, són un
viatge pels
cinc continents a través de 25 cançons.
El
primer volum va ser editat el 2004
i el
segon volum el 2005. En aquest sego
n cas
totes les cançons són noves, però sempre
en
la mateixa línia musical: cançons per
a ser
cantades i compartides. Els dos llibres
els
acompanya un CD on es troben repr
oduïdes les 25 cançons.

3 cançoners
per als més grans
“ G U I T E R R A JA N T ”
C là s s ic s d e Po p - r
o

LA VO LT A AL MÓ N
EN 25 CA NÇ ON S, 1 i 2

DE 3 A 8 ANYS

ck 1 i 2

Autor:QUIM V
ILA
Pàgines: 112-12
0
Mides: 15 X 21
Enquadernació
: Rústica amb es
piral
Any d'edició: no
consta

Si alguna cosa té
en Quim Vila és
que trenca mot
bres ha recollit
llos. En dos lliun centenar de
temes clàssics de
amb els acords
pop-rock,
en guitarra i n’
ha fet la traduc
Queen, Beatles,
ció al català.
Police, Bob M
arley, Dire Stra
Eric Clapton...
its, Bruce,
no hi falta ning
ú.
Tal com diu, és
ner ideal per fo
el cançocs de camp, sobr
etaules ...
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1 0 0 0 c a n c io n e s
y a c o rd e s d e g u it a r

ra

Autor:JOSEFA OLA
NO
Pàgines: 345
Mides:
Editorial: SERVILIB
RO
Any d'edició: no hi
consta
Pretén ser una men
a de manual didàcti
c per aquelles
persones que s’inicie
n en el món de la
guitarra.
Hi ha una primer
a part teòrica on
ex
plica el
funcionament d’
una guitarra, te
oria dels
acords,... per passa
r a recollir 1000 ca
nçons de
totes les èpoques i
també actuals, amb
els seus
acords.

i.
w w w. a m a p e

3 cançoners
per als més grans

com

nimadors
Músics i A
e
d
ió
ac
ci
l'Asso
ntils.
AMAPEI és als d'Espectacles Infa
n
io
ss
Profe
cs que els
obar els dis
tr
ts
o
p
eb
ordenats
àgina w
I han editat
E
P
A la seva p
A
e
M
A
l'
e
cuments d
membres d
premsa, do
e
d
b
es
am
cl
s
ti
at
per anys, ar rca, enllaços relacion
ce
re
d'estudi i
ces,…
ercat de pu
m
,
ió
ac
im
l'an

ww w. ku mb aw or ld .co m
En aquesta web s’hi poden trobar
infinitat de
cançons, amb els seus acords en guit
arra.
Estan classificades per autors i tem
es. A
més a més, permet descarregar mús
ica,
vídeos, etc.
És la pàgina web que no pots deixar
de consultar per fer el cançoner de les colònies
.

Webs per triar i
remenar
música
a
l
e
d
a
n
i
La pàg
folk
lk .h t m
.e
w w w.a r r a k is

s /~ jo s u g p /f

o

portal
folk. És un
ca
si
ú
m
la
e
ebs de folk
general d
s a altres w
o
Web molt
aç
ll
en
t:
to
ts de folk,
on hi ha de
ps i cantan
ru
g
e
d
s
te
llis
thiers, inia Internet,
llistat de lu
,
lk
fo
s
rt
ce
, cursos
propers con ondre la música folk
if
d
a, etc.
ciatives per
sobre el tem
n
ze
it
al
re
que es
r a buscar.
er comença
p
a
d
ti
ar
p
punt de
És un bon
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Jugar i llegir a la Mion
Des del mes d’abril de 2006, el CAE s’encarrega
del monitoratge de la ludoteca i la biblioteca infantil del nou casal cívic del barri de la
Mion. Aquestes activitats formen part del
programa Jugar i llegir que la Direcció
General d’Actuacions Comunitàries i
Cíviques del Departament de Benestar i
Família impulsa en diferents equipaments
cívics de tot Catalunya i que té com a finalitat educar els nens i les nenes per mitjà del
joc i de la lectura.

E L

F A R C E L L

NOTÍCIES DEL CAE

Moguda a l’Agulla
El dissabte, 13 de maig, es va celebrar la vuitena
Moguda a l’Agulla. L’edició d’aquest any
estava dedicada a donar a conèixer i a promoure l’educació en el lleure, i hi va haver un
gran nombre i una gran diversitat d’activitats: 2 gimcanes per als nois i noies dels centres d’esplai; 12 tallers de manualitats; una

800 nois o noies
participien als casals
d'estiu del CAE
Més de 800 nois i noies han participat en els 11
casals que el CAE ha organitzat durant
aquest estiu passat. Per uns dies, els nois i
noies han esdevingut autèntics pirates i, de la
mà dels monitors i monitores, han gaudit de
moltes aventures i activitats relacionades
amb aquest eix d’animació. Els diferents
casals s’han fet a Manresa (CEIP Sant Ignasi,
CEIP La Flama, CEIP Pare Algué, CEIP
Bages, Els Comtals), a Sant Joan de
Vilatorrada, a Artés, a Santa Maria d’Oló, a
Sant Salvador de Guardiola, a Monistrol de
Montserrat i a Castellfollit del Boix.

zona de jocs infantils per als més petits; contes infantils, a càrrec de Joan Rojo; contes
cantats i dibuixats, a càrrec de Maria
Navarrete; l’espectacle final Queixalada, a
càrrec de la companyia Pentina el Gat i una
exposició sobre l’educació en el lleure i
les entitats d’educació en el lleure de la
comarca del Bages.
La Moguda a l’Agulla va néixer l’any
1999 com una festa per als centres d’esplai i les entitats d’educació en el lleure,
però de mica a mica s’ha anat convertint
en una festa per a tothom. I és que cada
vegada són més les famílies que es desplacen al parc de l’Agulla per gaudir de
les diferents activitats que es programen
aquell dia. Al CAE estem convençuts
que aquesta transformació de la
Moguda és força positiva. Tot i que
continuem dedicant moltes energies
per fer que sigui el màxim d’atractiva
per als centres d’esplai, aquests darrers
anys també hem treballat perquè la
Moguda sigui una activitat que doni a
conèixer què és això de l’educació en el
lleure i quins són els esplais, agrupaments i centres que hi ha a la nostra
comarca que treballen en aquest àmbit.
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4a Setmana
de jocs al carrer
Del 4 al 9 de setembre, i per quart
any consecutiu, els jocs van
ocupar carrers i places del nucli
antic de Manresa. A les tardes,
hi va haver jocs tradicionals i de
cucanya, a la plaça Fius i Palà;
jocs per als més menuts, a la
Plana de l’Om; jocs esportius, a
la plaça Europa; bales, bitlles i
construcció de jocs, a la plaça
Icàira i jocs de taula i d’habilitat, a la plaça de Sant Domènec.
A més a més, a la Plaça Major
s’hi van fer diferents jocs i activitats de sensibilització sobre les
persones amb disminucions i
tallers d’iniciació i campionats
de diferents jocs (go, escacs i
backgammon). A la nit, joves i
adults van poder gaudir d’una
bona proposta de jocs de tauler
a la plaça de Gispert.
Aquesta quarta edició ha estat molt
ben acollida i ha comptat amb
un elevat nombre de participació. Un altre dels aspectes que
s’ha valorat molt positivament
ha estat la col·laboració d’altres
entitats i col·lectius vinculats al
joc. En aquest sentit, cal destacar
els Joves del Nucli Antic de Creu
Roja, el Club Scrabble Manresa,
el Centre de Disminuïts Físics
del Bages, el Punt d’Informació al Discapacitat de Manresa, els membres del Réseau
l’Udopiste de França, que han aportat jocs i
han participat en la dinamització de places, i
també la PCra el Toni’s Bar i les botigues
Terrall i Joguiba.
La Setmana de Jocs al Carrer està organitzada
pel CAE i forma part de les activitats de
divulgació i promoció del joc que aquesta
entitat du a terme. A partir del mes d’octubre, les Nits de Joc permeten als interessats
pels jocs continuar jugant. Són els dijous de
cada setmana, a 2/4 de 10 del vespre, al bar
Els Carlins.

Participació a l’Escola
d’Estiu Voluntariat
El CAE ha impartit diferents cursos i tallers formatius en el marc de l’11a Escola d’Estiu del
Voluntariat. Aquesta activitat està promoguda pel Departament de Benestar i Família i es
va fer a Lleida, del 29 de juny al 2 de juliol.
Els cursos que el CAE hi va impartir van ser:
Alternatives lúdiques per a la gent gran,
Enganxa els joves jugant, Jocs sense material
i Còctels sense alcohol. Des de l’any 1998, el
CAE col·labora en l’Escola d’Estiu tot proposant i impartint-hi activitats formatives.
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ENTRA EN JOC
Jugant-gant-gant…Cantant-tant-tant

E L

En aquesta secció apleguem quatre jocs relacionats amb les cançons. Tots són jocs
que no exigeixen espais grans (cantar és
una activitat per fer grup, de concentració…). Això fa que alguns d’aquests,
fins i tot siguin un bon recurs durant els
viatges en tren, autocar... Anem, doncs,
a fer-ne la ressenya:

Batalla de cançons
Aquesta activitat, ja quasi
clàssica, consisteix a
fer dos o més grups. Un
dels grups
comença amb una cançó
i, la resta, ha
d’intentar trobar al més ràp
id possible una
altra cançó a partir de les
paraules de la
cançó que s’està interpret
ant. El grup que
la troba, comença a cantar
i... així successivament. Guanya qui més
cançons ha interromput o qui té temps de
fer una cançó
sencera. Però, cantant, can
tant..., ningú
se’n recorda de guanyar.

usicals
Síl·labes m
t ja al
documenta

a
dicional
’un joc tra ix en que una person
Es tracta d
e
Consist
es tapa les
segle XIX.
habitació o sentir-hi.
l’
e
d
rt
su
del grup
veure ni
ulls per no una paraula i
ls
e
i
s
e
ll
re
o
ia
t, el grup tr
s inteMentrestan l·labes entre els seu e
sí
s
le
.,
ets.. qu
reparteix
duets, terc
r
se
n
e
d
o
el grup es
grants (p
a). Llavors terpretab
la
l·
sí
a
n
tinguin u
nçó que in
rd en la ca dor i, tots a la
o
c
’a
d
sa
o
p
a
assar el jug
síl·laba
ran. Es fa p ncen a cantar la seva e tres
d
me
vegada, co a triada. Una paraula u
d
se
a
n
n
e
P
to
amb la
ificultat.
té la seva d s síl·labes per tal
síl·labes ja
le
desordenar
que podeu
at
és complic
de fer-ho m

Qui canta?
La guerra
anes
p
m
a
c
s
e
l
de

molt
b una oïda de
m
a
s
ri
ta
n
ls extrems
m dos volu
Necessitare ascun d’ells se situa a sta al
d
p re
fina. Ca
ruix del gru tar passar
g
l
e
e
tr
n
e
la sala m
a d’inten
ls extrems h
ntada...)
mig. Un de l de cançó, frase inve
entresíto
una frase (t l’altre extrem, però m elles
de
les gargam
al jugador
s deixaran edint que el
e
ig
m
l
e
d
rt imp
tant els
alt i bent fo
joc està
cantant ben i a bon port. Aquest
ib
d’en
missatge arr conte antibel·licista
a guen
u
n
t
e
n
t
e
cisam “L leinspira
re
p
t
la
tu
ti
ari
mp
Gianni Rod panes” i és un bon co
m
a
c
s
le
rra de
vitat.
aquesta acti
ment per a
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Només cal que 2 o 3 per
sones estiguin disposades a endevinar quina és
aquella veu de falset que canta tan horrible
ment. Abans de
començar, se’ls posa d’esqu
ena i se’ls diu
que han de trobar en “Pe
pet”, per exemple.
A continuació, el grup com
ença a cantar
intentant fer veus distorsio
nades. Els participants que han de trobar
en Pepet s’apropen amb una vena als ull
s i van assenyalant
les persones que no són en
“Pepet”. Al
final, hauran d’haver aco
nseguit que en
“Pepet” canti sol.

Bona cantada i bones Lizipaines
per a després.

CASAL DE JOVES DE LA SEU

EL RACÓ DE L’ESPLAI
El Casal va començar a funcionar a principis de l’any 2000. En aquella època un
grups d’amics vam ser convocats
a la parròquia de la Seu
de Manresa. Un cop allà
ens van proposar muntar
un grup d’infants i joves i
una sèrie d’activitats. Al
principi va ser difícil
començar, però finalment
vam obrir el Mijac de La
Seu. Érem un grup d’uns 6
monitors i uns 13 infants.
Tot va anar funcionant fins
que, amb el pas dels anys, els
monitors van començar a treballar i el Mijac va haver de
tancar. Els anys següents el
Mijac va estar tancat i no s’hi
duia a terme cap activitat.
L’any 2003 un grup d’amics i
algun monitor de l’antic Mijac
van decidir reiniciar el projecte. El projecte es va iniciar
tímidament i es van inaugurar unes
instal·lacions provisionals. El primer
any va haver-hi un grup d’uns 8 o 10
infants i 3 monitors. L’any següent, el
2004, el projecte es va consolidar i es
va formalitzar a les diverses institucions oficials. Aquest segon any vam
passar a ser 5 monitors i uns 13
infants. Actualment, el nombre de
monitors s’ha mantingut i el nombre
d’infants ha crescut. Actualment, el
Casal de Joves de La Seu està format
per dos grups, un de joves i un de
nens.
Les activitats que fem durant el curs són
molt diverses. Col·laborem activament
en la vida de la ciutat: Fira de l’Aixada,
Fira de Santa Llúcia i Sant Jordi. Fem
xerrades i cursets. Organitzem activitats amb els pares, colònies i sortides.
Durant l’any fem diversos casals com
poden ser el casal de Nadal o d’estiu.
Dins d’aquest casal anem a Barcelona,
fem jornades esportives, tallers, anem a
la piscina, colònies...

Centre:
Ca sa l de Jo ve s de
la Se u
Adreça:
Baixada de la Seu,
3, 1r pis
Població:
Ma nr es a
Any de creació
20 00
Activitats:
Casal cada dissabte
Col.laboració Fira
de l’Aixada
Casal de Nadal i Ca
sal d’estiu
Sopar i festa de Na
dal
Fira de Santa Llúcia
i parada de
Sant Jordi
Trobades de pares
i fills
Colònies i sortide
s
Xerrades, conferè
ncies i cursos
Horari: :
Horari d’oficina: dis
sabtes al matí,
de les 11 a les 13.30
h. Casal: dissabtes de les 15.30
a les 18 h, de
setembre a abril, i
de les 16 a les
18.30h, d’abril fins
a juny. Horaris
especials per Nada
l i estiu.
Participants:
4 monitors i monit
ores
25 infants i joves
Més informació
:
casaldejovesdelaseu
@hotmail.com
93/872 15 12 (Ofic
ina d’acolliment
de La Seu)
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Quim Moya

Pl. Milcentenari, s/n
08240 Manresa
tel. 93 872 57 89
fax. 93 876 83 78
www. elcae.org
cae@elcae.org

