àFRICA

guIa didàctica

ÀFRICA EN CONCERT
Si estàs ací, és perquè compartim un mateix somni: que els nostres inquiets espectadors i
espectadores tinguen l’oportunitat de viure una experiència musical de qualitat, on fer volar
la imaginació, la creativitat i la reflexió.
Aquesta nova proposta didàctica musical naix de l’interés per investigar la tradició oral, la paraula
i la música i submergir-nos en la saviesa popular d’Àfrica. Volem fer una mirada a un poble que
utilitza “les arts” com a funció social i lúdica, com a riquesa i patrimoni de la comunitat.
Durant els 50 minuts que dura l’actuació, els intèrprets mostraran a l’alumnat més de quaranta
instruments de percussió i es demanarà la seua participació activa. Podreu escoltar música
tradicional africana, amb codis i timbres reconeixibles, i altres sons i ritmes africans que han
influït en les músiques més populars, la clàsica i la més contemporània, com podrem observar
en aquesta audició en composicions de S. Reich, E. Séjourné o Jesús Salvador “Chapi”.
Els textos i audiovisuals de l’espectacle estan inspirats en llibres com Wangari i els arbres de la
Pau (basat en la Premi Nobel de la Pau al 2004) i Els meus contes africans (Nelson Mandela, Premi
Nobel de la Pau al 1993), entre d’altres.

COMENÇA L´ESPECTACLE!
AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ és un grup pioner en l’àmbit nacional i un referent cultural a
escala europea i internacional de la música per a percussió i la creació contemporània.
Els seus tres integrants, Ángel García, Pau Ballester i Jesús Salvador “Chapi”, són els fundadors
d’aquesta formació que va néixer com a projecte musical entre companys de conservatori l’any
1989 i avui en dia segueixen compartint escenari i una mateixa missió: l’exploració de formats
de concerts poc transitats i d’itineraris d’escolta que indaguen nous llenguatges.
El seu concepte d’interpretar la música a través de la percussió i el seu interés en la investigació,
els ha portat a no perdre mai el diàleg amb el teatre, la dansa i les arts visuals. AMORES GRUP
DE PERCUSSIÓ ha realitzat innombrables encàrrecs a compositors, així com creacions pròpies
convertint-se en un important generador de patrimoni musical actual.
Com intèrprets i docents des dels inicis i ininterrompudament, AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ
ha desenvolupat projectes en l’àmbit pedagògic i educatiu —un dels eixos centrals de
l’activitat del grup—, apostant fermament per una visió social i cultural dins i fora del context
pròpiament acadèmic.
Com a prova d’això, podem constatar la gran quantitat de col·laboradors i alumnes que
actualment ocupen llocs destacats dins el panorama musical nacional i internacional.
Diuen d’ells:

“...perquè el que no tenen, ho busquen, i si
no ho troben, ho creen. Quant a la
repercussió del seu treball, es tracta sens dubte
del grup musical valencià de
major projecció internacional”

Més informació:
http://amoresgrupdepercussio.com/

Repertori
MAMMA ÀFRICA
MBIRA
CONFERENCIA
AKADINDA
HERE 2’5
RAIN DANCE
SUFI
DRUMING PART 1
NAGOYA MARIMBAS
TINAJAS
AGBADZA
SIYAHAMBA

Chico Cesar
Amores
J.S. Chapi
E. Séjourné
J.S. Chapi
Alice Gómez
J.S. Chapi
S. Reich
S. Reich
J.S. Chapi
Popular GHANA
Popular ZULU

INSTRUMENTS
Marimbes, Balàfon, Kalimbes.
Djembés, Dun-duns (Dununba, Sangban,
Kenkeni), Conga, Bongos, Darbukka.
Esquellots, Xequeré, Caxixis, Log-drum,
Kirin, Udu drums, Tenalles, Claus.
Sets aigua, Assakhalebo (Tambor d’aigua),
Pal de pluja, Ocean-drum, Tam-tam.
Sonall de llavors, Slope (Bambú buit),
Talking-drum, Tama, Tambor Ngoma.
Qraquebs, Bendir, etc.

OBJECTIUS GENERALS
Gaudir d’un espectacle didàctic de música en directe.
Sentir-se partícip en una història musical dramatitzada.
Conéixer aspectes musicals i culturals del continent africà.

CONTINGUTS
Cançó popular africana Siyahamba, cantada conjuntament amb AMORES
GRUP DE PERCUSSIÓ.
La gran família d’instruments de percussió africans i els seus ritmes i melodies
tradicionals.
Contes populars africans que han inspirat el fil conductor de l’espectacle.
Obres de compositors contemporanis com S. Reich, E. Séjourné o Jesús
Salvador “Chapi”, inspirades en ritmes africans.

COMPETÈNCIES
Consciència i expressions culturals
Mitjançant la música, la dramatització i el llenguatge plàstic es fomenten els valors
estètics propis de l’art. Tenint una actitud oberta respecte a les manifestacions
artístiques creatives i innovadores i participant en la vida cultural del nostre
entorn, s’afavoreix l’adquisició d’habilitats cap a la diversitat de l’expressió
cultural. Àfrica és font d’inspiració, de coneixement, de descoberta, de cultura i
d’agermanament.
Competències socials i cíviques
L’assistència a un concert didàctic, amb música i dramatització en directe,
afavoreix el treball d’actituds socials i solidàries, ja que l’alumnat s’endins en un
món màgic de sensacions i sentiments viscuts de manera col•lectiva (entre totes
les persones que formen part de l’espectacle). Conéixer millor altres realitats del
continent africà ens farà estimar-les més.

Sabies què?
La música a Àfrica és tan variada com les ètnies que allí habiten però hi ha
característiques comunes en totes elles:
La música representa un paper social, pedagògic i místic.
A Àfrica acompanyen els fets de la vida amb música i cançons.
La veu, el ritme i els instruments de percussió són la base de la
música africana.
Els contes i les cançons, com a vehicle de transmissió oral,
són molt apreciats i estimats.

Les activitats que a continuació es presenten són suggeriments flexibles que pots triar en funció
de les necessitats o les edats del teu alumnat. Són idees perquè les adaptes i les faces teues.

ACTIVITAT 1. Véns de concert?
Objectiu
Facilitar als espectadors i espectadores la informació bàsica sobre el lloc on aniran, l’espectacle
que veuran i allò que escoltaran.
Activitat
A l’alumnat li agradarà saber com serà el concert que estan a punt d’escoltar. El professorat pot
fer una breu introducció de l’espectacle llegint la sinopsi, explicant qui són AMORES GRUP DE
PERCUSSIÓ i visitant el seu canal de Youtube, explicant algunes curiositats sobre Àfrica, o també
demanant que investiguen sobre tots aquests aspectes.
Sinopsi

Lola acaba de tornar d’Àfrica. La música i la paraula l’han acompanyat durant tot
el seu viatge i a través dels contes i llegendes ha aprés valors com ara sostenibilitat,
compromís, cooperació, resiliència, sororitat... Aquests valors li han servit per a desvetllar
el veritable significat de la paraula SIYAHAMBA, aquest viatge que tots hauríem de
recórrer per assolir l’essència d’un mateix, amb el nostre ritme, la nostra vibració,
la nostra pròpia música, connectant en harmonia amb aquesta mare terra, amb
MAMMA ÀFRICA.

ACTIVITAT 2. Juguem a endevinar?
Objectiu
Escoltar i descobrir alguns dels instruments que sonaran durant l’espectacle.
Activitat
En aquest enllaç podreu descobrir com sonen aquests instruments africans: kalimba, dumdums, kirin, tama, carcabas, qraquebs.
VEURE VÍDEO

ACTIVITAT 3. Fem música?
Objectiu
Aprendre uns ritmes i una cançó que es cantaran de forma col•lectiva durant la representació
de l’espectacle.
Activitat
El dia de del concert tots els i les alumnes assistents interpretaran, juntament amb els músics,
els ritmes i la melodia tradicional Siyahamba. Ací tens la partitura per treballar-la a l’aula.
VEURE VÍDEO
VEURE VÍDEO

SIYAHAMBA
(African song)
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ACTIVITAT 4.
CompoNem amb música i colors?
Objectiu
Crear mons propis imaginaris en un full de paper on poder projectar idees, sensacions o
sentiments a partir de l’atmosfera suggerent que aporta la música contemporània mesclada
amb ritmes africans.
Activitat
A partir d’una peça que sonarà a l’espectacle, podeu demanar a l’alumnat que dibuixen en un
full gran (Din A3) allò que els suggereix la música, d’una manera lliure. Podeu mostrar alguna de
les partitures objecte de J. Cage i Ligeti a manera d’inspiració. Es poden escriure símbols, línies,
paraules, es poden mesclar colors... Fins i tot es poden imaginar accions, històries o mini contes
a partir d’eixa música. Es tracta de no posar límits a la creativitat, de despertar la imaginació.
En acabar, es pot tornar a escoltar la música i comentar les creacions amb els companyes i
companys, enriquint així la capacitat creativa.
ESCOLTAR EN SPOTIFY

Versió per la partitura de
Fontana Mix (1958)

Ligeti, Artikulation score
Photograph: sounduk

ACTIVITAT 5. Contem contes?
Objectiu
Reflexionar i introduir-se en els costums i les formes de vida africanes, treballar l’empatia i la
sensibilització envers la immigració africana, la no-discriminació per raons de gènere o els valors
mediambientals.
Activitat
Podeu explicar el conte del colibrí o el de la dona arbre per tal d’aprendre una mica més sobre el
poder de la paraula de les històries africanes. Després de contar-lo, podeu suggerir als alumnes
que inventen el seu propi conte amb aquest dau “conta-contes”. Mitjançant aquesta activitat es
poden treballar els valors que es desprenen de cada conte: la sostenibilitat, el compromís amb
la col•lectivitat, la resiliència, la cooperació, la sororitat...
ENLLAÇOS ALS CONTES

ACTIVITAT 6. Reflexionem juntS?
Objectiu
Motivar a l’alumnat a reflexionar i debatre sobre valors que poden sorgir a partir d’idees o frases
inspirades o provinents d’Àfrica.
Activitat
Els alumnes i les alumnes es col·locaràn en rogle, asseguts a terra (al centre de la classe o al pati,
baix d’un arbre, com en una reunió de la comunitat d’una aldea africana) i ficaràn la mà dins
d’una bosseta o un sac on trobaran aquestes frases o preguntes. Cada xiquet o xiqueta en trau
una i la llegeix en veu alta, compartint amb la resta la seua reflexió.
“L’educació és l’arma més poderosa que es pot utilitzar per canviar el món”.
Frase de Nelson Mandela.
Pots dir el nom d’alguns instruments africans?
Totes les terres són terres de pas. Tots els pobles són la suma de múltiples herències i el fruit
del mestissatge.
“Sense música no hi ha felicitat i sense felicitat no hi ha música”. Dita de l’ètnia Malinke,
oest d’Àfrica.
Pensa o inventa’t un ritme i repetiu-lo tots i totes en cadena.
La música és el llenguatge universal de la humanitat que ens permet comunicar més enllà
dels idiomes.
La influència oral està en totes les cultures. Reflexiona sobre alguna cosa que has aprés per
transmissió oral i comparteix-la amb la resta (una nana, un refrany, una dita).
“L’estranya bellesa de la música africana radica en el fet de ser capaç d’aixecar l’ànim
encara que explique una història trista. Es pot ser pobre, viure en una immunda barraca i
haver perdut la feina, però la música dóna esperança”. Frase de Nelson Mandela
Pots imitar un animal amb la veu?
Àfrica, el bressol de l’existència humana, dels contes de tradició oral i de la música.
La diversitat és font d’enriquiment cultural i personal.
T’agrada la cançó Siyahamba? Canteu-la tots junts!

Proposa alguna idea que pots posar en marxa per tal d’afavorir un consum responsable.
A Mali quan comença un conte, el que el relata “griot” exclama Nsiirin! que en bambara vol
dir conte i tots contesten Namu!.
Per saber que un conte ha acabat el que relata (griot) diu: “N ye nsiirin in tu yoro min, n y’a
bila yen se” una expressió molt antiga que vol dir “deixe el conte on el vaig agafar perquè uns
altres puguen gaudir d’ell”.
Les accions individuals i col•lectives repercuteixen directament en la sostenibilitat de tot el
planeta.
Només ens separen 15 km d’Àfrica, el tercer continent més gran del planeta.
Cal aprendre dels pobles que respecten el medi ambient i contribueixen a la perpetuació
d’un entorn natural sostenible.
Saps què és el consum responsable? Reflexiona en veu alta.
A Àfrica es parlen aproximadament 2.000 llengües (entre llengües i dialectes) i és on es troba
el percentatge més gran de persones bilingües, trilingües i poliglotes. Quantes llengües
coneixes tu?
La música Africana ha viatjat per tot arreu, sobretot a Europa i Amèrica, i ha influenciat molts
estils: el blues, el jazz, el reggae, el country, la música cubana, llatina.
Els tuaregs són un poble berber de tradició nòmada del desert del Sàhara. La seua població
s’estén per cinc països africans: Algèria, Líbia, Níger, Mali i Burkina Faso. Els tuaregs també són
anomenats “els homes blaus” perquè cobreixen la seua cara amb turbants de color blau indi
o anyil.
Amb el desert davant teu, no digues: quina immensitat!
Digues: per on comencem?
Amb el desert davant teu, no digues: quina solitud!
Digues: sóc el que amb mi porte
Amb el desert davant teu, no digues: no puc més!
Digues: si les dunes avancen, jo també.
Àfrica està formada per 54 països. Saps dir-ne el nom d’alguns d’ells?
A Àfrica els contes i llegendes s’usen per parlat de qualsevol tema de la societat. També
serveixen com a crítica per a denunciar injustícies. Els personatges dels contes solen ser els
animals de la selva, de la sabana o del desert.

ACTIVITAT 7.
Aprenem a utilitzar el mòbil com a
instrument musical?
Activitat per a EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Objectiu
Trobar noves formes d’estructurar el so i la seua relació amb les noves tecnologies a través d’un
telèfon intel•ligent.
Activitat
La música del mòbil sonarà sota la direcció gestual d’una persona que dirigirà l’activitat.
Mitjançant el moviment dels telèfons es generaran diferents sons amb els quals els alumnes i
les alumnes experimentaran la sensació de ser partícips d’una composició col·lectiva en directe.
Heu de preinstal·lar en l’smartphone l’aplicació smartfaust, que està oberta a tot tipus de públic
i és totalment gratuïta.

Descarregar

només amb
la nina

sfHell

sfSiren

sfGrain

sfGretchens

MÉS INFORMACIÓ

Si el vostre centre vol que els alumnes i les alumnes siguen partícips en directe durant el concert
didàctic, només has d’escriure’ns a amoresgp@gmail.com i indicar-nos quin dia vindreu. Amb
AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ experimentareu una nova forma de fer música conjuminant
tecnologia i improvisació musical.

ACTIVITAT final.
vos ha agradat el concert?
Podeu comentar a l’aula, amb el vostre alumnat, què els ha paregut el concert. També
us agraïm que ens ompliu aquesta enqüesta adreçada al professorat.
ANAR A L’ENQUESTA
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