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1. L’espectacle  

 

A cau d'orella és un espectacle musical basat en la música tradicional catalana, 

enfocat amb un aire festiu i molt proper, que es proposa despertar les sensibilitats de 

petits i grans. Té una estètica pròpia dels anys 20-30 i del món del jazz que queda 

accentuada pel vestuari i per les sonoritats, amb petites pinzellades pròpies d'un món 

surrealista, o fins i tot de l'estètica pròpia dels hippies dels anys 60-70. La llum, els 

complements i les harmonitzacions musicals el tenyeixen d'un ambient amable i 

divertit. Els arranjaments del les cançons tan conegudes són properes als infants i 

alhora a l'estètica musical dels nostres dies.  

És un espectacle destinat als infants de primer i segon cicle d’educació infantil, així com 

també a un públic familiar. 

 

En aquesta guia us presentem informació sobre l’espectacle, i una sèrie d’activitats 

didàctiques obertes a les vostres iniciatives, canvis, ampliacions, variacions segons les 

característiques de les vostres escoles i dels vostres nens i nenes. 

 

A cau d'orella és un espectacle portat a terme per la companyia Com sona?, una 

companyia d'espectacles musicals adreçats a nens i nenas de 0 a 6 anys d’edat.  

Neix Barcelona l'any 2005 amb la idea d'apropar la música als infants a través d'una 

sèrie d'espectacles que tinguin en compte l'edat a la que estan dirigits.  

Al llarg de la seva història la companyia Com Sona? ha actuat en centenars de centres 

d'educació infantil i primària, escoles bressol tant municipals com privades, així com en 

centres cívics i teatres de bona part del territori català. 

També ha participat en la creació d'espectacles encarregats directament per Centres de 

Recursos Pedagògics de diferents districtes de Barcelona. 

De caràcter multidisciplinari, la companyia Com Sona? agrupa diferents col·lectius 

formats per músics professionals, mestres, educadors, informàtics, dissenyadors, 

il·lustradors i altres col·laboradors. Si voleu saber-ne més: www.comsona.cat 
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1.1 Fitxa tècnica 

 

 

Títol   

A cau d'orella 

 

Música 

Cançons i danses populars infantils 

 

Gènere 

Espectacle amb música  

 

Producció 

Cia Com sona? 

 

Creació 

Elena Pereta i Oriol Aguilar 

 

Direcció d'escena, ambientació i vestuari 

Pablo Paz 

 

Confecció del vestuari 

Elena Fusellas 

 

Maquillatge 

Eva Saez 

 

Intèrprets 

Elena Pereta: veu 

Oriol Aguilar: guitarra, ukelele i flauta travessera 

Quico Pugès: violoncel, caixa, washbord i maraques 

Sergi Felipe: saxo soprano, saxo tenor, flauta travessera 

Marc Cuevas: contrabaix, caixa i piano toy  

 

Durada aproximada: 50 minuts 

Públic preferent:  Familiar, escoles bressol i parvularis 
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1.2 A Cau d'orella 

 

A cau d'orella, vol dir en veu baixa, prop de l'oïda, xiuxiuejant... tot de significats que 

ens apropen a la sensibilitat, a la calma, a la delicadesa. Quan algú ens diu una cosa a 

cau d'orella, ens la diu a nosaltres, com un secret ben guardat, com una cosa 

important que no podem dir en veu alta.  

 

A cau d'orella és el nom d'aquest espectacle que pretén obrir les oïdes, despertar 

sensibilitats, i aportar el gaudi cap a l'experiència sonoro-musical.  

Escoltarem cançons tradicionals, i algunes de molt populars, amb uns arranjaments 

curiosos i fora del que és convencional, amb elements propis del swing i del folk.  

També acompanyen les músiques petits objectes i personatges que enriqueixen la 

proposta.  
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1.2.1 Els músics 

 

Tot seguit us presentem els intèrprets  i actors de l'espectacle i fem una petita 

aproximació als instruments que sentirem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Elena, que canta i balla. 

També ens parla i ens condueix pel concert perquè no en 

perdem el fil.  

La veu és un instrument molt important que tots tenim i que 

podem fer servir per cantar i per inventar músiques.  

 

L'Oriol, que toca la guitarra i l'ukelele. 

Són instruments de corda polsada, la guitarra té sis cordes i 

és molt popular entre nosaltres, i l'ukelele en té quatre i és 

molt més petit. És un instrument tradicional de Thaití i les illes 

Hawai.  

Mireu la diferència de mida! al concert sentireu 

la diferència del so.                                

                                   

L'Oriol també toca la flauta travessera. 
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En Quico, que toca el violoncel, un instrument de la família de 

la corda, que sona quan les cordes són fregades amb un 

arquet, alguna vegada també es pot tocar directament amb els 

dits a les cordes fent el que s'anomena un pizzicato. El pas de 

l'arquet aconsegueix un so profund i pot fer molts efectes 

sonors diferents, des d'un lligat ben empastat, fins a un 

trèmolo, o uns destacats ben contundents.  

El so del violoncel ens agrada molt perquè ens recorda la veu 

humana. 

El Quico també toca la caixa, les maraques i el washbord. 

Aquests instruments de percussió tenen un paper molt 

important en la instrumentació de les cançons.  

 

                                                                 

les maraques                 la caixa amb les escombretes                      l washbord 

 

Les maraques són un instrument que fàcilment poden manipular els infants, n'hi ha de 

moltes mides i formes. També és senzill fer-ne de construcció casolana. 

La caixa és un dels instruments fonamentals de la bateria, en el jazz primerenc 

acompanyava moltes peces ella sola. El so de les escombretes li atorga una 

característica molt especial.  

El washboard  prové d'un estri per a rentar roba, com una taula ondulada on es 

fregava la roba. Es toca amb uns didals als dits i es frega la part ondulada. Es va fer 

servir a Estats Units amb la música de blues i jazz. Amb els infants podeu construir una 

petita imitació amb cartró rugós i podeu fregar amb didals o bé amb palets de fusta, 

mentre canteu podeu seguir el tempo o el ritme de la cançó. 
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En Marc, que toca el contrabaix.  

El contrabaix és de la mateixa família que el violoncel, 

juntament amb el violí i la viola. El contrabaix és el més gran i 

el més greu de tota la família. 

Es toca amb arquet però és molt comú tocar-lo amb els dits. Té 

un paper d'acompanyant, però és fonamental per a sentir-se 

ben recolzat. Amb uns bons baixos la música esdevé més 

cantada i sobretot se sent ben acompanyada per un coixí fet 

per les notes del contrabaix.  

També toca la caixa i el piano toy o piano de joguina.  

 

 Moltes escoles en disposeu d'algun   

on els infants improvisen les seves  primeres  melodies i ritmes.                             

                       

 

 

  

 

En Sergi, que toca el saxo, un instrument de vent.  

El saxo té una família molt gran, hi ha el saxo soprano, l'alt, el tenor 

i el baix. En Sergi toca el saxo soprano i el  tenor. Tenen formes 

diferents. Com podeu veure el saxo tenor té forma de pipa, amb 

moltes claus per aconseguir les diferents notes. El so s'aconsegueix 

fent vibrar una canya ben fina que està abraçada a la embocadura. 

El saxo soprano és recte, semblant a la forma d'un clarinet. En Sergi 

també toca la flauta travessera. 

 

El saxo és un instrument bastant modern (desenvolupat a mitjans 

del s. XIX) i s'utilitza molt en la música de jazz. 
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La flauta travessera és un instrument de vent, que sona bufant dins de l'embocadura.  

En aquest concert la sentiràs molt bé.  L'Oriol i en Sergi la toquen. 

  

 

 

 

Els Boomwhackers són uns tubs de plàstics de colors que estan afinats. Sonen quan 

percudeixen sobre qualsevol superfície: sobre una taula, a terra, contra la mà, la 

cama... 

Els sentirem en una peça on tots cinc els toquen. 
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1.2.2 Les obres 

 

Mireu tots els instruments.............................................Música i lletra: O. Aguilar           
veu, violoncel i guitarra 

 

Quatre pedres hi ha al carrer...........................................tradicional catalana     

veu, contrabaix, violoncel, guitarra i flauta travessera 

 

Si fos ocellet....................................................................tradicional catalana  

veu, dues flautes travesseres i contrabaix 

 

Així fan, fan,fan................................................................tradicional catalana   

veu,  saxo soprano, guitarra, violoncel i contrabaix 

 

Aquest és el pare..............................................................tradicional catalana  

veu, guitarra, saxo tenor i contrabaix 

 

Si la barqueta es tomba....................................................tradicional catalana  

veu, guitarra, violoncel i contrabaix 

 

Peix,  peixet......................................................................tradicional catalana  

veu, flauta travessera, ukelele, contrabaix i washboard 

 

Sol, solet...........................................................................tradicional catalana  

veu, piano de joguina, guitarra i violoncel 

 

Ritmes................................................................................Música: ComSona?  

Boomwhackers 

 

Plou i fa sol........................................................................tradicional catalana  

veu, pal de pluja, guitarra, violoncel i contrabaix 
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Un, dos i tres la tortuga.....................................................popular mallorquina  

veu, saxo tenor, guitarra, violoncel, contrabaix i caixa 

 

En Jan petit.........................................................................tradicional catalana  

veu, saxo tenor, ukelele, contrabaix i maraques 

 

El gegant del pi...................................................................tradicional catalana  

veu, saxo soprano, guitarra, violoncel i caixa 

 

Booguie-Booguie .........................................................................popularitzada  

veu, saxo tenor, guitarra, contrabaix i caixa 

 

Adéu......................................................................................Música: O. Aguilar   

veu, saxo tenor, guitarra, contrabaix i caixa 
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2. Objectius didàctics i continguts 

 

 

2.1. Objectius didàctics  

 

Explorar i percebre 

 Fomentar l’escolta de la música tant en directe com enregistrada i el seu gaudi. 

 Vivenciar l’experiència d’un concert pensat especialment per a ells: músics 

propers, instruments a la vora, llums, escenografia, ritual del concert... 

 Compartir amb altres infants de la seva edat aquesta mateixa experiència. 

 Reconèixer cançons que han estat cantades  i instruments que han estat 

escoltats amb anterioritat a partir de l’audició del CD. 

 Veure en directe els instruments que han sentit al CD  i vist en fotografies. 

 Captar de manera sensorial elements de la música: tempo, estructura, fraseig, 

caràcter i oferir l’oportunitat d’expressar-se. 

 Conèixer i manipular alguns dels objectes sonors i instruments que es proposen. 

 Relacionar objectes (joguines, fotografies...) amb les diferents propostes 

musicals. 

 

 

 

Interpretar i crear 

 Interpretar les cançons. 

 Experimentar de manera sensorial i corporal les diferents propostes musicals. 

 Copsar la música com a referents que enriqueixen la pròpia experiència. 

 Crear produccions pròpies a partir de les propostes que hem escoltat. 
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2.2. Continguts 

 

Explorar i percebre 

 Les cançons del concert 

 El material sonor 

 Els instruments de vent: saxo 

  de corda:  guitarra, ukelele, violoncel i contrabaix  

 de percussió: maraques, washboard, caixa i boomwachers 

 Les formes de produir els sons 

 Els elements musicals (tempo, estructura, fraseig, timbre, intensitat, altura, 

caràcter, dinàmiques...) 

 

 

 

Interpretar i crear  

 Les cançons  

 El moviment 

 El material sonor 

 

Per part dels adults (educadors i educadores, mestres o pares) és interessant mantenir 

una actitud oberta per a ser capaços de comprendre les conductes dels infants davant 

les propostes que els oferim, és per això que trobem molt important l’observació de les 

respostes dels infants, per a poder canalitzar noves maneres d’escoltar i gaudir, així 

com la confecció de documentació, tant visual com sonora d’aquestes respostes 

(fotografies, enregistraments en CD, DVD...). 
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3. Guia del concert   

 
 
En el concert escoltarem cançons que podem sentir abans en el CD.  

La música en directe ens impacta d'una altra manera, el moviment dels músics i les 

propostes de participació ens proporcionaran una estona de vivències i musicalitat.  

 

                         

És recomanable que els infants coneguin algunes de les cançons que escoltaran, doncs 

algunes vegades se'ls convida a cantar i altres a escoltar, però per a tots és molt 

satisfactori reconèixer les peces de música, escoltar allò que ja coneixem.   

També és interessant que puguin reconèixer els instruments, mostreu-los fotografies i 

ajudeu-los a reconèixer el seu so. Per altra banda en el concert en directe sempre hi 

haurà sorpreses que no haurem explicat. 
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4. Propostes didàctiques 

 
Ens aquest apartat us adjuntem informació per a que pugueu fer les vostres propostes 

didàctiques. Cadascú  trobarà la manera més adient de fer arribar la música als nens.  

El primer que proposem és un petit joc a partir del títol de l'espectacle A cau d'orella: 

ens diem secrets a cau d'orella, parlem fluixet, si els infants són una mica més grans 

podem jugar al telèfon (passar una paraula xiuxiuejant a l'orella, i allò que s'ha entès 

es passa a un altre i així fins arribar al final). 

Moltes de les cançons que sentirem són cançons molt conegudes que fàcilment els 

nens i nenes poden saber. Aprofitem el valor de les cançons de sempre i que ens 

caracteritzen com a cultura. 

 

Cançó a cançó 

La primera peça que podem escoltar és una cançó de benvinguda, en un ambient 

calmat ens presenten els instruments i ens fan venir ganes de fer música.  

La cançó Mireu tots els instruments, ha estat composta expressament per aquest 

espectacle per l'Oriol Aguilar, és un bon moment per a sentir el violoncel.  Com que és 

la primera pot ser una sorpresa del concert i els infants la poden sentir per primera 

vegada. Si teniu el CD la podeu escoltar com una audició. 

 

Quatre pedres hi ha al carrer, és una cançó molt popular a les escoles, en aquest 

cas ens pot ajudar a conèixer el so dels instruments ja que es van intercalant solos 

d'instrument amb la veu cantada.  

Contrabaix 

amb pizzicato 
veu violoncel veu guitarra veu flauta travessera veu 

 

Relacionem la mida i el so dels instruments amb quatre pedres de mides diferents, la 

més grossa pertany al contrabaix, la mitjana grossa al violoncel, la mitjana petita a la 
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guitarra i la petita a la flauta travessera. És un bon moment per a comptar fins a 

quatre.  

Els nens poden conèixer els instruments si els n’ ensenyeu una fotografia mentre 

escolten el so. Després poden imitar com es toca.  

 

Si fos ocellet, és una cançó tradicional catalana que explica una història d'amor; 

segons en Joan Amades la cantaven les puntaires. En aquest cas només es canta la 

primera estrofa i una variació. És un bon moment per sentir dues flautes travesseres, 

un instrument que molts compositors han associat als ocells. Sentireu també un 

rossinyol d'aigua. A l'escola podeu aprofitar per portar alguns xiulets, reclams d'ocells, 

jugar a escoltar el so dels ocells en directe o bé enregistrats. Als nens els agrada fer 

veure que volen, corrent per l'espai i movent els braços com si fossin ales.  

La cançó és molt apropiada pels més petits que escolten amb atenció com es diu el seu 

nom i com un ocellet de llautó, de paper o de roba... es repenja sobre l'espatlla o els  

fa un petó.  

 

Així fan,fan,fan, és una cançó molt popular cantada amb els més petits. Per 

presentar el titella de con, es fa servir un glissando ascendent fet amb una flauta 

d'èmbol. L'efecte dels glissandos (so relliscat) tant amb la veu com amb la flauta és 

molt suggerent pels infants. Jugueu amb la veu i feu sirenes ascendents i descendents, 

ells us imitaran de seguida. Els nens i nenes la canten de seguida acompanyant-se dels 

gestos (girant els canells, aixecant els dits, o picant de mans)  

 

Aquest és el pare, és un petit joc de falda molt popular. La versió que ens ofereixen 

és ben original, i de segur que us serà ben suggerent. Us imagineu fer un Rap amb un 

joc de falda? 

 

Si la barqueta es tomba, està cantada de manera tranquil·la, mentre un vaixell de 

paper sura per sobre una tela que simula el mar. Canteu-la de diferents maneres, 
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canvieu el tempo... És una cançó que ens convida a moure'ns tot gronxant-nos, 

asseguts a terra cap a banda i banda.  

Podeu construir un vaixell de paper i moure'l per l'espai o per terra mentre cantem o 

escoltem la cançó.  

 

Peix, peixet, és una altra de les cançons populars a les escoles, podreu sentir l'ukelele 

i un instrument de percussió ben curiós: el washboard. Amb els infants us podeu 

construir amb cartró rugós una petita imitació i podeu fregar amb didals o bé amb 

palets de fusta. Mentre canteu podeu seguir el tempo o el ritme de la cançó. 

 

Un piano de joguina toca la melodia de la cançó més popular catalana: el Sol, solet, 

després podeu gaudir d'una bona versió d'aquesta cançó que de segur que tots canteu.  

 

Ritmes, amb aquesta peça ens agafen ganes de moure'ns però també de tocar. Si 

podeu comprar uns boomwhackers (uns tubs de plàstic afinats, us recomanem comprar 

el joc pentatònic) us divertireu tocant amb aquest tubs contra terra, en un banc, en el 

tronc d'un arbre. També us en podeu fer amb tubs de plàstic o cartró (això sí, no seran 

afinats) i convidar a improvisar ritmes. 

 

Un pal de pluja ens introdueix a la cançó Plou i fa sol, la versió que ens proposen és 

calmosa i íntima, és un bon moment per escoltar una improvisació del violoncel. 

 

A la cançó Un, dos i tres la tortuga, sentirem un solo del saxo tenor. La cançó és 

divertida i podem aprofitar per ballar-la. 

 

Tots els infants han ballat En Jan petit, no us perdeu l'ocasió d'escoltar aquesta versió 

i cantar i ballar juntament amb els músics.  
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Un capgrós ens convida a cantar El gegant del pi. És una cançó que ens fa moure i 

ballar. 

 

Abans d'acabar sentirem el Booguie-Booguie, una cançó animada per moure les 

parts del cos.  

 

Per acabar una cançó de comiat: Adéu, no cal conèixer-la, però si voleu aprofitar la 

proposta podeu jugar a dir adéu en diferents llengües: Adiós, Au revoir, Ciao, 

Bye,bye...També la podeu escoltar com una audició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperem que en gaudiu i que us proporcioni moments màgics de música a les 

vostres aules! 

 


