
 

 

 

Nota de premsa 

 
La programació musical escolar de l’entitat vol introduir el públic infantil i juvenil 

en el món de la música des d’una perspectiva didàctica 

  
Més de 95.000 alumnes espanyols  

han participat en els concerts escolars 
organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” 

durant el curs 2012-2013 

  
• Un total de 95.380 alumnes espanyols dels cicles d’infantil, primària i 

secundària han assistit durant el curs 2012-2013 als concerts escolars 

organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” a tot el país. 

 

• Al llarg del curs que tot just ha acabat, l’entitat ha programat 47 cicles 

de concerts —amb més de 200 representacions— en 26 províncies 

diferents, a partir de 9 produccions especialment dissenyades perquè 

els escolars puguin gaudir d’uns espectacles plens de música, màgia i 

diversió. 

 

• Els concerts escolars ofereixen a nens i nenes l’experiència i el plaer 

d’assistir a espectacles atractius i estimulants, seleccionats amb 

l’objectiu d’introduir les noves generacions en el món de la música. A 

més, professors i mestres tenen l’oportunitat de completar la formació 

musical dels seus alumnes mitjançant una activitat que es desenvolupa 

tant a l’aula a partir del material pedagògic proporcionat per l’Obra 

Social ”la Caixa”, com a través de l’assistència als concerts escolars. 

 

• La programació musical escolar es desenvolupa en el marc d’eduCaixa, 

plataforma que potencia el compromís de ”la Caixa” amb l’educació, 

els professors, els alumnes i les seves famílies. 

 

Madrid, agost del 2013. L’Obra Social ”la Caixa” ha fet balanç de la seva 
programació musical per al públic escolar durant el curs 2012-2013. En aquest 
període, un total de 95.380 alumnes dels cicles d’infantil, primària i 

secundària han assistit als espectacles programats per l’entitat. 



 
Els concerts escolars organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” tenen com a 
objectiu apropar el món de la música al públic infantil i juvenil des d’una 
perspectiva lúdica i didàctica, mitjançant unes produccions especialment 
dissenyades perquè els alumnes puguin gaudir d’uns espectacles plens de 
música, màgia i diversió.  
 
Es tracta d’un àmbit d’actuació que des de fa anys impulsa l’Obra Social ”la 
Caixa” per tota la geografia espanyola en col·laboració amb els ajuntaments. 
En concret, en aquest curs que tot just ha acabat l’entitat ha arribat a 47 

municipis repartits per 26 províncies.  
 
En total, s’han celebrat 206 representacions de 9 espectacles diferents:  
 

• El metall i els seus colors: Recorregut per diferents músiques 
compostes especialment per a instruments de metall d’una orquestra. Un 
quintet d’instruments de metall, acompanyats d’un acordió, un vibràfon  
i altres instruments de percussió, interpreten peces de G. Verdi, 
J. S. Bach, H. Purcell i altres compositors clàssics de diverses èpoques, 
juntament amb temes de jazz i tradicionals, per tal que el públic infantil 
es familiaritzi amb la música i l’ambient dels concerts, i conegui els 
diferents timbres i instruments de metall que componen una orquestra.  

 

• Un te a la menta. Músiques del Magrib: Proposta que ens descobreix 
tota la riquesa sonora del Magrib. L’Orquestra Àrab de Barcelona (OAB), 
liderada per Mohamed Soulimane, interpreta les melodies que es 
tocaven a l’Espanya musulmana i que s’han conservat al Magrib gràcies 
a la música araboandalusa, amb nombrosos vincles amb el flamenc. 
També interpreten des de músiques dels berbers fins a la dels sufís, 
passant per la música moderna magribí. 

 

• La Ventafocs: Divertit muntatge a partir de la versió reduïda de l’òpera 
La Cenerentola de G. Rossini, amb una producció del Gran Teatre del 
Liceu i el segell escènic de la companyia Comediants. Es tracta d’una 
adaptació curiosa, alegre, comprensible i original per a infants, sota la 
direcció musical de Stanislav Angelov i la direcció escènica de Joan 
Font, i amb un jove repartiment de cantants acompanyats d’un fagot i un 
piano. 

 

• El col·leccionista de paisatges: Espectacular posada en escena, 
suggeridora, poètica i adaptada per als més petits, que ofereix als 



escolars l’oportunitat d’apropar-se per primer cop a la música clàssica 
d’autor del segle XX, mostrant com els compositors del segle passat 
s’inspiraren en els fenòmens de la natura per crear les seves obres. Al 
llarg de l’espectacle van sentint diferents sons que es poden distingir en 
un mateix paratge durant el dia i la nit, i també percebre com aquests 
sons naturals són absorbits per instruments que els converteixen en la 
música de compositors extraordinaris com ara Stravinsky o Béla Bartók. 

 

• Teranga. El llegat dels griots del Senegal: Proposta que vol fer 
conèixer una mica les tradicions de l’Àfrica occidental mitjançant el grup 
Djilandiang. Alguns dels seus membres són descendents de castes de 
griots i de famílies de prínceps senegalesos, i actualment viuen a 
Espanya i vetllen perquè tota la tradició del seu país no caigui en l’oblit. 

 

• ¡Sakapatú! Un viatge per la música andina: Producció del grup peruà i 
xilè Sakapatú que presenta un recorregut per les harmonies i els ritmes 
originaris de l’imperi inca, les influències aportades per la música 
renaixentista espanyola i els posteriors ritmes africans dels esclaus duts 
al Perú. Sakapatú destaca per una posada en escena sorprenent que 
combina instruments antics i moderns en la interpretació de la música de 
les seves arrels. És un dels grups seleccionats per l’Obra Social ”la 
Caixa” per al seu projecte Diversons. Música per a la integració, 
plataforma d’expressió per a intèrprets i conjunts de músiques del món 
que resideixen i duen a terme la seva tasca creativa al nostre país.  

 

• Guillem Tell: Producció del Gran Teatre del Liceu que ha fet l’adaptació 
de l’òpera de Rossini en una reducció per a infants curiosa, divertida, 
comprensible i original. Participen en l’espectacle quatre cantants, dos 
actors i tres músics que interpreten l’adaptació i la reducció de la 
partitura original per a flauta travessera / piccolo, trompa i piano. L’òpera 
és un cant a la llibertat d’un petit poble que lluita mitjançant la força de la 
seva unió. 

 

• El fil del mite: Les llegendes mitològiques continuen inundant el nostre 
imaginari actual. En aquest espectacle, l’Obra Social ”la Caixa” ens 
trasllada a la mítica illa de Creta per recuperar i escenificar tres dels 
seus mites més memorables: Minotaure, Teseu i Ariadna, i Dèdal i Ícar. 
Tot, mitjançant l’univers creat per tres actors i un músic encarregats de 
transmetre al públic aquest ambient oníric. 

 



• La guerra de Troia: Producció pròpia que vol apropar la mitologia al 
públic infantil i juvenil des d’una visió didàctica i amena. L’espectacle ens 
remet milers d’anys enrere a un indret remot del Mediterrani, quan les 
dues nacions més poderoses que hi havia a la Terra es van enfrontar en 
un conflicte terrible: la guerra de Troia. Paris i Helena, Príam i 
Agamèmnon, Hèctor i Aquil·les, Ulisses, etc. L’amor, el poder, l’ambició, 
la glòria, l’honor, etc. Per resumir aquesta història universal, l’espectacle 
combina narració, marionetes i un audiovisual d’animació. 

 
 
Compromís amb l’educació 

 
Els concerts escolars es duen a terme en el marc d’eduCaixa, plataforma que 
potencia el compromís de ”la Caixa” amb l’educació, els professors, els 
alumnes i les seves famílies. 
 
Per abordar el repte pedagògic de convertir la representació en una experiència 
com més enriquidora millor per a l’alumnat, l’Obra Social ”la Caixa” du a terme 
un treball pedagògic amb el professorat. En col·laboració amb els ajuntaments 
de les ciutats on se celebren els concerts, s’ofereixen materials didàctics amb 
propostes de treball multidisciplinari per dur a terme a l’aula abans i després de 
la representació, per tal de motivar una audició crítica, amb continguts 
pedagògics ben definits.  
 
 
 
  
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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