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Material pedagògic

Descripció de l’espectacle
De tres a 9 anys, la sessió s’articula al voltant del text del conte,
que fa de fil conductor de les interpretacions de cada número
musical i de les intervencions del/de la  narrador-a, que, en alguns
dels números, fa el paper d’animador-a fent participar activament
els nens i les nenes, cantant o mimant diverses situacions de la
narració.
L’espectacle, però, no és una típica sessió d’animació musical,
sinó que es basa en l’audició d’una coneguda obra musical,
adaptada en la seva presentació a les edats dels nens i nenes que
assistiran a la funció, i que conté els elements didàctics i
pedagògics subtilment presentats; per la qual cosa recomanem un
treball previ o posterior a l’obra que pot ser importantíssim a l’hora
que els nens i les nenes en gaudeixin plenament.

A partir de 10 anys S’interpreta l’obra i el presentador introdueix
cada un dels números amb comentaris sobre la part descriptiva de
la música i les intencions del compositor, la majoria de les

vegades una verdadera “broma” musical

De 3 a 11 anys

FITXA TÈCNICA .CONTINGUTS.DESCRIPCIÓ .PROPOSTES DE TREBALL.MATERIAL COMPLEMENTARI

Fitxa artística
Música: Camille Saint-Saëns
Creació del text per espectacle familiar,
educació infantil i c.m. i c.s. de primària: Josep
Pujol
Intèrprets: Orquestra Hummel
Narradors per a e.i. i primària: Cristina Cervià/
David Planas
comentaris c.s. de primària i ESO. Joan Duch
Dibuixos per a espectacle familiar, educació
infantil i c.i. i c.m. de primària: Mª Carme Oliveras

Objectius
Educació infantil i primària:
Aproximació als paràmetres musicals
Aproximació a la música de cambra.
coneixement dels instruments de corda
fregada, el piano, el clarinet, la flauta i el
xilòfon.

Educació Secundària:
Aproximació a la música de cambra.
coneixement dels instruments de corda
fregada, el piano, el clarinet, la flauta i el
xilòfon.
Anàlisi d’una obra musical
Coneixement de la figura del compositor

L'obra
Molts compositors han pres el carnaval com a tema per a les
seves obres. Aquest és el cas del compositor francès Camille Saint-
Saëns amb la seva obra El carnaval dels animals.
El carnaval dels animals va ser escrita com a divertiment el 1886,
durant les vacances del compositor, i, malgrat ser poc ambiciosa,
s’ha convertit en una de les seves obres més populars.
A excepció d'El cigne, que Pavlova va adaptar per al seu ballet,
aquesta gran fantasia zoològica no va ser interpretada mai en públic
en vida del compositor, tret de l’estrena per a un restringit grup d’amics
i d'una segona interpretació uns dies després per petició expressa
del gran Liszt, que aquells dies visitava París.
De fet, Saint-Saëns va prohibir expressament que s’interpretés per
al públic en general, perquè pensava que podia perjudicar la seva
reputació de compositor seriós. Una clàusula del seu testament va
permetre per fi, i després de la mort del compositor, que s’aixequés



la prohibició de representar aquesta obra i que el 1922, naturalment
el mes de febrer, es presentés l’obra al gran públic.
Lleons, gallines, pollets, cangurs i peixos són objecte d’una sèrie
d’afectuosos retrats realitzats amb tota una varietat de recursos i
enginyosos procediments  musicals, que l’han convertida en una obra
valuosíssima com a eina pedagògica. Cal no oblidar la malícia de
Pianistes, on es troba descrit un tipus d’animal que a vegades pot fer
patir molt l’oient. Escrita amb tota la seva virtuositat tècnica habitual
i amb el seu gust pel bon treball, constitueix un rar exemple d’humor
creat solament per mitjans musicals.
El carnaval dels animals està escrita en
forma de suite i consta dels números:

 La versió que us presentem
La versió que us presentem d'aquesta obra, en format d’espectacle
audiovisual, és una  producció d’ atot on  intervenen tots els
instruments de l'original, és a dir: 2 violins, viola, violoncel,
contrabaix, flauta, clarinet i xilofon. Els dos pianos de l’obra
original, però, es converteixen aquí en un de sol  a partir de
l’arranjament que n'ha fet  JOAN RUBINAT
Quan l'audició és per a primària, el text està escrit per l’escriptor
gironí Josep Pujol i les imatges projectades han estat creades
per la pintora gironina M. Carme Oliveras Giralt.
A Primària a sessió s’articula al voltant del text, que fa de fil
conductor de les interpretacions de cada número musical i de les
intervencions del narrador, Per altra part, la projecció de les il.
lustracions ajuda a crear l’ambient i la fantasia necessaris per
identificar la música amb cada un dels animals i les situacions en
què la música els descriu.
En acabar l’obra, el narrador explicarà als alumnes unes breus
nocions sobre els diversos instruments que han intervingut en la
interpretació. Aquestes explicacions es basaran en la manera de
produir el so (corda, aire i percussió) i en si el so és agut o greu, o
fort o fluix. Seguidament, es tornarà a interpretar el final de l’obra.
A ESO, el conte i les diapositives no es faran servir i en
canvi es realitzaran comentaris sobre la música i els
instruments a cada un dels números de l'obra.

Els intèrprets

La Jove Orquestra de Cambra
Hummel de Presov  (nord d’Eslovàquia) està
composta per profesionals i  estudiants avançats
dels conservatoris de Kosice, Presov i Bratislava.
El seu nivell interpretatiu, sobretot en obres del
període romàntic, i la seva manera de fer, ale-
gre i amb bon humor, en els concerts per a nois
i noies s'han pogut comprovar durant els últims
anys en més de cent escoles i instituts d’arreu
de Catalunya on ha realitzat audicions.

Cristina
Cervià és
una actriu
professional
vinculada des
de 1984 a la
companyia «El
Talleret de
Salt», amb qui
últimament ha
participat en
muntatges
com
«Degustació»,
«La comèdia
de
l’olla»(Plaute),
«Càndid»
(Voltaire), «Culpido», espectacle
musicoteatral de creació pròpia amb el músic
Adrià Puntí, «El Príncep de Dinamarca» (T.
Lester), «Prendre partit» (R. Harwood) i
«Contes» (Ionesco). Ha dirigit i interpretat
entre d’altres «Els fruits saborosos» de J.
Carner i «La sombra de Borges» de J. L.
Borges. Ha participat assíduament en
campanyes de teatre per a escolars. El seu
darrer treball és el d’ajudant de direcció de
Maurize Durozier a «Romeo i Julieta»,
coproducció del Mercat de les Flors i Bitó
Produccions. Ha elaborat i interpretat
l’espectacle musical per a nens i nenes
«Entre poc i massa».

 1.  Introducció i  marxa reial del lleó
 2. Gallines i pollets
 3. Hemions
 4. Tortugues
 5. Elefant
 6. Cangurs
 7. Peixos
 8. Burros
 9. El cucut
10. Animals voladors
11. Pianistes
12. Fòssils
13. El cigne
14. Final



CICLE INICIAL de PRIMÀRIA
En aquest nivell educatiu, es tracta de descobrir en l'obra els elements bàsics del llenguatge musi-
cal.
INSTRUMENTACIÓ: s'estudiarà la manera de produir el so en cada instrument: picat, fregat, bufat i pinçat.
RITME: de cada tema es pot treballar la pulsació i el ritme: lent, intermedi i ràpid. Treballar alguns ritmes
amb el moviment corporal. Distingir entre ritmes binaris i ternaris.
INTENSITAT: distingir en cada número els matisos dinàmics en què està interpretat i la seva relació amb la
postura o situació de l’animal.
ALTURA: distingir auditivament els sons aguts o greus, les seqüències de sons d’altures diferents i  els
dibuixos melòdics en sentit descendent o ascendent.
EXPRESSIÓ MUSICAL: identificar el fet sonor com a element d’expressió reconeixent la relació entre la
música i cada imatge. Observar el valor del silenci en la música.

CICLE MITJÀ de PRIMÀRIA
Es  tracta de descobrir en l’obra els elements  bàsics del llenguatge musical.
Es poden treballar els aspectes següents:
TIMBRE i INSTRUMENTACIÓ: famílies a les quals pertanyen els instruments que intervenen a cada
número (corda fregada, percutida, aeròfons de bisell, de llengüeta , idiòfons de percussió).
RITME: compàs 2/4, 3/4, 4/4 i tempo lent, moderat i ràpid.
MELODIA:  intervals i acords.
DINÀMICA: distingir en diferents fragments entre: pp. p, mf, i f.
EXPRESSIÓ: conceptes de crescendo, diminuendo, notes picades i lligades
AUTOR I OBRA: adquisició de coneixements sobre Camile Saint-Saënts, la seva època  i la seva obra.

CICLE SUPERIOR de PRIMÀRIA
A més dels temes tractats en el cicle mitjà, s'hi poden afegir els treballs i conceptes següents:
TIMBRE I INSTRUMENTACIÓ: instrument que fa la melodia, instruments  d'acompanyament, etc.
Diferents combinacions que es donen en l’obra: duets, trios, orquestra, etc. Concepte d’orquestra de
cambra.
RITME: altres compassos. En l’obra, hi apareixen els compassos de 2/2 (fòssils) i 3/8 (elefant).
MELODIA: escales i arpegis. Reconeixement i afinació dels diferents intervals.
EXPRESSIÓ: altres recursos dels instruments (vibrato, pizzicato, stacatto, etc.)
DINÀMICA: reconeixement en la partitura dels signes que indiquen els diferents nivells. Crescendo/
diminuendo. Accelerando/ ritardando.Continguts pedagògics i aprofitament didàctic
Abans d'aquesta sessió, us recomanem que feu escoltar a classe als nens i nenes cada número de
l’obra  per separat, de manera que de cada un en pugueu treballar diferents aspectes, com els que a
continuació us assenyalem.

EDUCACIÓ INFANTIL
El contingut d'aquest espectacle està relacionat amb els següents continguts i objectius referencials de l'àrea de
llenguatge musical a l'educació infantil:
- Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: placidesa, relaxació, tristesa, alegria... provocats per la

modulació de la veu humana o de la música.
- Reconèixer auditivament i visualment els instruments musicals més coneguts.
Partint de la relació entre la música i cada animal i la seva situació ambiental (està dormint, salta, corre,
camina lentament, neda, etc.) es pot treballar:
EL TIMBRE dels diferents instruments
LA DURADA: pulsació, ritme lent o ràpid
LA INTENSITAT: fort/fluix
L'ALTURA: sons aguts o greus de cada instrument,
escales ascendents i descendents
LES IMATGES MUSICALS: cercles d'aigua, imatges dels animals, etc.

Propostes i orientacions didàctiques



ESO
L’audició d’aquest espectacle basat en l’obra de Saint Saënts pot tenir a l’ESO un aprofitament
didàctic des de diversos  punts de vista  corresponents al currículum de música:
- Anàlisi i identificació de les qualitats del so i dels elements constitutius de la composició musical.
- Audició musical significativa per a l’anàlisi dels instruments, les formes , la cronologia, les tendències
estètiques i els gèneres.
- Anàlisi de composicions i fragments musicals
- Investigació d’aspectes relacionats amb l’obra musical escoltada: context cultural, autor, gènere,
forma i elements constitutius de la composició musical.
Per tant i partir de l’audició de l’obra, els alumnes poden treballar molts aspectes  des de cada
un d’aquests punts de vista. Per exemple:
1- Elaborar fitxes de cada un dels instruments que intervenen en l'obra indicant:
- Família a la qual pertanyen (com es produeix el so).
- Qualitats del seu so: tessitura, freqüència, intensitat, timbre, etc.
- Principals recursos interpretatius i expressius.
- La seva distribució i el seu paper dins l’orquestra.
2- Elaborar fitxes de cada un dels fragments escoltats: forma, ritme, instruments que intervenen en
l'obra, textura, etc.
3- Elaborar fitxes de l’autor, vida i obra i d’altres autors de la seva època amb ideologia i vides semblants
o molt diferents.

A continuació us oferim un comentari de cada número i dels conceptes que específicament
es poden treballar en cadascun d'ells.

1. LLEÓ
Instrumentació: piano, 2 violins, viola, violoncel i contrabaix.
El Rei dels animals entra a la festa del carnaval al ritme d’una marxa solemne,
interrompuda de tant en tant pels seus propis rugits.
Fort/fluix (el rugit del lleó és molt fort i s'escolta en la corda i en piano). Aguts i greus.

2. GALLS I GALLINES
Instrumentació: piano, 2 violins, viola i clarinet.
El so del cloqueig del galliner és constant. Només de tant en
tant se sent cantar el gall.
El violí. So agut. Imitació molt clara del so d’un galliner.

4. TORTUGUES
Instrumentació: piano, 2 violins, viola, violoncel i
contrabaix.
Es representa el lent i pesat caminar d’aquests
animals. S'utilitzen dues melodies d’Orfeu als
inferns, d’Offenbach.
Ritme molt lent. Treballar la pulsació caminant.

5. L’ELEFANT
Instrumentació: piano i contrabaix.
Destacar el so molt greu de l'instrument, que es pot relacionar amb la seva mida i
amb la mida i el pes de l'animal descrit.

6. CANGURS
Instrumentació: piano.
L’instrument imita el moviment dels cangurs amb
els seus alegres salts que alternen amb moments
de més calma.
Es pot treballar el contrast entre ràpid i lent. Aquest contrast es pot repre-
sentar gràficament.



7. AQUARI
Instrumentació: flauta, carrilló, piano, 2 violins, viola i violoncel.
Amb arpegis molt suaus del piano i amb les melodies dels instruments restants,
s’evoquen els moviments dels peixos dins l’aigua, harmoniosos i ondulants.
La flauta com a instrument melòdic.

8. PERSONATGES DE LLARGUES ORELLES
Instruments: 2 violins (en la versió, un sol violí)
L'element melòdic d'aquesta peça, a càrrec

només d'un sol violí, deixa molt clar a quin personatge fa referència el compositor.
El violí imita de manera molt clara i suggeridora el bram de l'ase.

9. EL CUCUT AL FONS DEL BOSC
Instrumentació: clarinet i piano.
Els acords suaus del piano semblen introduir-nos al fons del
bosc, entre les grans branques dels arbres, les quals es creuen
les unes amb les altres. Entremig de tot, destaca el cant del
cucut a càrrec del clarinet.
En aquest número, la presentadora farà comptar amb els dits
les vegades que canta el cucut. (S'interpreta només un
fragment i el cucut canta 6 vegades.)

10. ELS OCELLS
Instrumentació: flauta, piano, 2 violins, viola,  violoncel i contrabaix.
És l’alegria dels ocells a l’estiu. Els seus cants i el seu vol no s’aturen ni un instant.
La imatge dels ocells està representada tant per la flauta com pels trinats del piano.

12. ELS FÒSSILS
Instruments: clarinet, xilofon, piano, 2 violins, viola, violoncel i
contrabaix.
En aquesta peça, l’autor parodia la seva pròpia «dansa macabra», que combina amb
altres melodies populars franceses.
(És en aquest moment quan s'escolta la cançó "Les oques van descalces"). Identificar
el so del xilofon amb el so de les pedres en caure o ballar a
terra.

13. EL CIGNE
Instruments: violoncel i piano.
El solo de violoncel reflecteix la serena calma d’un bonic cigne

nedant pacíficament i solitària. L’acompanyament del piano descriu els cercles d’aigua
que deixa al seu voltant.
El presentador farà tancar el ulls als nens i mimar el moviment de les ales del cigne

mentre s'escolta la música.

14. FINAL
Instrumentació: flauta, clarinet, percussió,
piano, 2 violins, viola i violoncel.
La festa del carnaval ha arribat al final. Van desfilant els diferents
animals, que són evocats per l’orquestra. Amb un brillant final de
tots els instruments, s’acaba l’obra.
El treball pot consistir a anar reconeixent i assenyalant els
diferents temes que representen cada animal a mesura que són
evocats per l’orquestra.



Esquema del sistema de forats que permeten
allargar o escurçar la columna d'aire en els
instruments d vent en general

Sistema de bisell en les flautes dolça i  travessera

Esquema de la llengüeta simpledel clarinet

material complementari:

Els instruments de vent fusta es poden classificar de
la següent forma:

AERÒFONS
La definició d'instrument de vent - fusta que usarem en
l'audició correspon als instruments aeròfons que
produeixen el so fent vibrar una o dues llengüetes. Es
classifiquen de la següent forma:

De llengüeta doble: La llengüeta és constituïda per
dues peces elàstiques que xoquen l'una contra l'altra en
passar l'aire i està fixada a un bisell: gralla, tenora, oboè,
fagot, etc.

De llengüeta sencilla:El so es produeix en passar l'aire
per una llengüeta de material flexile (canya fusta o
plàstic), que vibra per l'impuls de l'aire. Hi ha
instruments molt senzills, com els reclams, les xerimies
fins a instruments molt complexes com el clarinet o el
saxòfon.

De bisell: Són aquells instruments de vent en els quals
el so es produeix a través de la vibració de l'aire que
l'executant envia contra un bisell com en el cas de totes
les flautes (dolça, travessera, etc.)

Els instruments de corda QUE S’ESCOLTEN A
L’ESPECTACLE es poden classificar de la següent
forma:

CORDÒFONS
Cordòfons d'arc: Pertanyen a aquest grup aquells
instruments que produeixen el so quan es fan vibrar les
cordes fixades a l'instrument per mitjà d'un arc. És el cas
del violí, la viola, el violoncel i el contrabaix.

Cordòfons percudits: La corda vibra en ser percudida
amb martellets, baquetes o altres elements com el piano.

Els instruments de PERCUSSIÓ QUE
S’ESCOLTEN A L’ESPECTACLE es poden
classificar de la següent forma:

PERCUSSIÓ DE SO DETERMINAT
S’anomenen així e grup d’instruments que, normalment,
formats per l’amines de diferent mida produeixen sons
afinats. és el cas del Xilòfon i el carrilló.

ELS INSTRUMENTS.
Els instruments que intervenen a l’obra pertanyen a tres
famílies: la del vent-fusta, la corda i la percussió



fitxes per treballar



algun d’aquests objectes no és un instrument?



relaciona cada instrument amb l’animal que representa a l’obra:



Violí

Viola

família

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer

família

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer

Violoncel família

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer

Contrabaix família

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer



Piano
família

subfamília

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer

Xilòfon
família

subfamília

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer

Clarinet
família

subfamília

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer



Flauta
família

subfamília

característiques sonores

conjunts instrumentals als que pot pertànyer



INSTRUMENT                         MANERA DE PRODUIR EL SO

1..........................................................................................

2..........................................................................................

3..........................................................................................

4..........................................................................................

5..........................................................................................

3. Ordena els tres instruments de més antic (1) a més modern (5).

1..........................................................................................

2..........................................................................................

3..........................................................................................

4..........................................................................................

5..........................................................................................

4. Dibuixa una flauta i indica’n les parts.



EIXOS TRANSVERSALS

Aquest espectacle pot servir  eix transversal entre les matèries de música, plàstica i socials. Podeu obtenir uns resultats
molt enriquidors  i programeu els aspectes a treballar conjuntament amb els professors de cada matèria.

ACTIVITATS POSTERIORS A L’AUDICIÓ

Un cop escoltada l’audició, recomanem que els professors dediquin una sessió a comentar-la i analitzar-la des del
punt de vista que considerin més adient. Els temes que proposem com a debat per a iniciar aquesta sessió són:

- Què és el que succeeix a la mateixa? Podem fer una línia argumental?
- Quins han estat els protagonistes? I en què radica la seva importància en la totalitat de l’obra?
- Quins fragments musicals hem escoltat? Pertanyen tots a la mateixa obra? Han estat interpretats tots pel mateix

nombre i tipus d’instruments? Ha hagut algun fragment en el que resaltés algun instrument? De quin fragment i
instrument es tracta?

- Quines anècdotes han succeït durant l’espectacle? Quina importància tenen en el conjunt de l’obra?
- Què és el que més t’ha agradat de l’audició? Per què?

Un cop acabat el petit debat, els alumnes poden realitzar les activitats complementàries individualment, per parelles o
com a treball en grup, segons el parer del professor.

Com a final, proposem tornar a escoltar algun fragment del quintet i comentar les seves característiques musicals a
classe.

Activitats complementàries

1. Busca la biografia de Camile Saint Saens i confecciona una fitxa biogràfica amb un resum de la seva vida i les
seves obres més importants.

2. Busca a llibres de música, les característiques principals de l’estils musicals del segle XX i el nom d’alguns dels
seus compositors i obres més representatius.



Tria un compositor que hagi estat protagonista en la música del segle XX, busca informació sobre la seva
biografia i les seves obres més importants, fés-ne un resum i omple la següent fitxa.

NOM: _________________________________________

BIOGRAFIA

OBRES MÉS IMPORTANTS


