
 
 

CREEM LA NOSTRA PRÒPIA CANTATA 

Podem plantejar aquesta proposta tenint en compte diversos criteris, però us 

suggerim el mateix procés que vam utilitzar nosaltres: 

• En primer lloc, cal definir quins són els centres d’interès que volem introduir 

i/o reforçar. En el nostre cas, volíem començar a treballar la diversitat cultural, 

com a tema principal, però també reforçar els colors i els oficis (que ja havíem 

treballat amb el grup), com a temes secundaris. 

• Un cop definits els centres d’interès, podem començar a pensar en el repertori 
que utilitzarem, i en la història que ens servirà de lligam. En aquest punt, és 

molt recomanable el treball en equip: si fem una pluja d’idees, de ben segur que 

se’ns aniran acudint propostes que podrem enfilar fins convertir-la en la 

cantata. Aquest és el procés que vam fer per crear la cantata Els colors d’arreu 

del món: 

o En primer lloc, teníem clar que volíem parlar de diferents llocs del món. 

Per tant, de seguida se’ns va acudir estructurar la història entorn d’un 

viatge. 

o Per introduir la resta de centres d’interès, vam pensar que aquest viatge 

podia anar fent parades a diferents llocs, i que en cadascun parléssim 

d’un ofici i d’un color. Aquesta idea, ràpidament ens va fer pensar en la 

cançó “Verd, verd, verd” (que ja havíem treballat). A partir d’aquí va ser 

fàcil decidir els oficis i els colors: només havíem de seguir la lletra! 

o El següent pas va ser vincular els oficis i colors amb un lloc i una cançó.  

Ens ho vam posar fàcil (penseu que el curs 94-95 era bastant més difícil 

que ara trobar repertori nou: ni tan sols teníem connexió a Internet!): 

vam pensar d’utilitzar repertori que ja havíem fet (El carrer més alt i 

Verd, verd, verd), vam aprofitar que a l’equip hi havia una voluntària 

italiana que ens va ensenyar una cançó (Pimperepette), com que teníem 

diversos nens d’origen marroquí vam buscar-ne una en àrab (un amic 

del mateix origen ens havia ensenyat Ummi)...  

o I, finalment, només va caldre acabar de polir la història, redactar-la i.... 

voilà! Preparar la cantata per al nostre fantàstic concert de final de curs! 


