RELACIONAR “PASSEIG DE GRÀCIA” AMB UNA MÚSICA I
REFLEXIONAR SOBRE LES EMOCIONS QUE ENS
DESPERTEN:
Quin so, quina música imaginem per aquest quadre “Pg de Gràcia
del Josep Cisquella”? Els quadres es poden tocar? Es poden
escoltar?
https://vimeo.com/60129972
(Proposem aquesta composició com a punt de partida, després de
veure l’obra en podem triar una altre).
Símfonia pastoral de Beethoven (per evocar paisatges) . També
anomenada “records de la vida campestre” .
Beethoven deia que la seva obra més que descriure el paisatge
campestre pretenia evocar els seus sentiments.
Ludwig van Beethoven (1770-1827) fou un compositor, director
d’orquestra i pianista alemany. El seu llegat musical es va estendre,
cronològicament, des del Classicisme fins a inicis del Romanticisme
musical.Les seves sonates creen un univers musical amb vida
pròpia. Les sonates tenen un correlat amb la vida del compositor
(moments de desànim, o de patetisme o d’heroïcitat).
Escoltem la simfonia abans de veure el quadre. Els hi demanem
que tanquin els ulls i que imaginin un paisatge amb aquella música
(2a audició). Fem una conversa on recollim tots els paisatges que
han sortit. Després els hi descrivim el paisatge de ciutat del quadre
que anirem a veure.
Després de veure el quadre al museu el tornem a projectar a la
rotllana i li posem la música de Beethoven . Els hi preguntem si
queda bé aquesta música .Si no ens acaba d’agradar:
Mirem el quadre i decidim quin tipus de música necessitaríem
(adjectius)
Després li podem demanar al professor/a de música que ens ajudi
(o a les famílies,...).
Pensem que amb aquesta activitat podem iniciar-nos en relacionar
la música amb sentiments.
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en el projecte filosofia 3/18)
SENTIMENTS:
Un racó especial de la ciutat (quin triaria), Perquè m’agrada O bé,
quin seria el meu paisatge ideal...... Dibuixo, pinto, construeixo el

meu paisatge ideal. Perquè m’agrada? Té ombres? O no?
Busquem una música pel nostre paisatge. Com hauria de ser?
Primer la definim amb adjectius i després la busquem.
ALTRES:
Propostes de contes:Busquem un conte on el terra sigui important:
- Patufet
- La lletera (versionada a la ciutat)
- La rateta que escombrava l’escaleta
Com seria el terra? Quina ombra es veuria projectada?
TREBALL SOBRE LES OMBRES I LES TEXTURES:
Fem la nostra pròpia textura
Fabriquem un terra amb textura
Quina ombra voldríem projectar?
Mirem de fer en volum l’objecte que volem reflectir (plastilina,
el propi objecte....)
• Tractem de captar l’ombra: fotografiant, projectant, reseguint i
pintant la silueta,...
•
•
•
•

