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La programació musical escolar de l'entitat busca introduir al públic infantil i 

juvenil en el món de la música des d'una perspectiva didàctica 

 
Més de 139.000 alumnes espanyols 

participen en els espectacles escolars 
organitzats per l'Obra Social "la Caixa" 

durant el curs 2015-2016 

 
 Un total de 139.249 alumnes dels cicles d'infantil, primària i 

secundària han assistit durant el curs 2015-2016 als concerts i arts 

escèniques escolars organitzats per l'Obra Social "la Caixa" a tot 

l'Estat espanyol. 

 

 Durant el curs que acaba de finalitzar, l'entitat ha programat 87 

cicles d'espectacles -amb més de 400 representacions- en 36 

províncies diferents, a partir d'11 produccions diferents 

especialment dissenyades perquè els escolars puguin gaudir de 

grans espectacles. 

 

 Els concerts i les arts escèniques escolars ofereixen a nens i nenes 

l'experiència i el plaer d'assistir a uns espectacles atractius i 

estimulants, seleccionats per introduir a les noves generacions en 

el món de la música. De la mateixa manera, professors i mestres 

tenen l'oportunitat de completar la formació musical dels seus 

alumnes amb una activitat que es desenvolupa tant a l'aula, a partir 

del material pedagògic que l'Obra Social "la Caixa" posa a la seva 

disposició, com a través de l'assistència als espectacles escolars 

que s'organitzen tant en els centres CaixaForum com en teatres i 

auditoris de les localitats seleccionades. 

 

 Aquesta programació escolar s'organitza en el marc d'eduCaixa, 

una plataforma que potencia el compromís de l'Obra Social "la 

Caixa" amb l'educació, els professors, els alumnes i les seves 

famílies. 
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Barcelona, 30 d'agost de 2016. L'Obra Social "la Caixa" ha fet balanç de la 

seva programació musical per al públic escolar durant el passat curs 2015-2016 

a Espanya. En aquest temps, un total de 139.249 alumnes dels cicles 

d'infantil, primària i secundària han assistit als espectacles programats per 

l'entitat. 

 

Els concerts i arts escèniques escolars organitzats per l'Obra Social "la Caixa" 

tenen per 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 acaba de finalitzar l'entitat ha arribat a 52 

localitats en 36 províncies, de 16 comunitats autònomes. 

 

En total, s'han celebrat 426 representacions d'onze espectacles diferents:  

 

 Acaba't la sopa: una producció de l'Obra Social "la Caixa" amb una 

suggerent posada en escena, guió i direcció artística d'Anna Llopart i 

direcció musical de Josep Maria Guix. L'espectacle presenta a Muriel, 

una nena a la qual li costa acabar-se la sopa. Mentre va menjant, i a 

través de la seva imaginació, els nens escolten peces d'èpoques i estils 

molt diferents que van des d'una melodia medieval de Guillaume de 

Machaut fins a la música minimalista de Steve Reich i Philip Glass, 

passant per compositors del segle passat com Xostakòvitx i Eisler, o la 

música de The Beatles. 

 

 L'arca de Noè: espectacle que pretén acostar aquest relat, que forma 

part de la Bíblia i també de l'Alcorà i la Torà, al públic més jove, des 

d'una òptica didàctica i amena. Malauradament, relats com el de l'arca 

de Noè són cada vegada menys coneguts per les generacions més 

joves. Per això, l'Obra Social "la Caixa" es proposa recuperar aquesta 

part del nostre patrimoni cultural des d'un punt de vista lúdic i artístic, i 

amb una mirada del segle XXI. En L'arca de Noè, la força de l'espectacle 

recau en la narració, a càrrec de l'actriu Jordina Biosca. L'acompanyen 
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la música i els efectes sonors de Mauricio Molina i un audiovisual 

d'animació creat per l'il·lustrador Sebastià Serra. 

 

 El col·leccionista de paisatges: una espectacular posada en escena, 

poètica i adaptada als més petits, que ofereix als escolars l'oportunitat 

d'acostar-se per primera vegada a la música clàssica d'autor del segle 

XX, mostrant com els compositors del segle passat es van inspirar en els 

fenòmens de la natura per dur a terme les seves obres. Durant 

l'espectacle, s'escolten diferents sons que es distingeixen en un mateix 

paratge de dia i de nit, i es pot percebre com aquests sons naturals són 

absorbits per instruments que els converteixen en música de 

compositors extraordinaris com Stravinsky i Béla Bartók. 

 

 Guillem Tell: una producció del Gran Teatre del Liceu, que ha realitzat 

l'adaptació de l'òpera de Rossini duent a terme una curiosa, divertida, 

comprensible i original reducció per a nens. L'espectacle compta amb 

quatre cantants, dos actors i tres músics que interpreten l'adaptació i 

reducció de la partitura original per a flauta travessera i piccolo, trompa i 

piano. L'òpera és un cant a la llibertat d'un petit poble que lluita amb la 

força de la seva unió. 

 

 La guerra de Troia: una producció pròpia que pretén acostar la 

mitologia al públic infantil i juvenil des d'una òptica didàctica i amena. 

L'espectacle ens remet a fa milers d'anys, en un lloc remot de la 

Mediterrània, quan les dues nacions més poderoses que existien 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 ... L'amor, el 

poder, l'ambició, la glòria, l'honor ... L'espectacle combina narració, 

titelles i audiovisual d'animació per resumir aquesta història universal. 

 

 Sakapatú! Un viatge per la música andina: producció del grup peruà-

xilè Sakapatú que presenta un recorregut per les harmonies i ritmes 

originaris de l'Imperi inca, les influències aportades per la música 

renaixentista espanyola i els posteriors ritmes africans dels esclaus 

portats al Perú. Sakapatú destaca per una sorprenent posada en escena 

que combina instruments antics i moderns en la interpretació de la 

música de les seves arrels. 
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 Teranga. El llegat dels griots del Senegal: una proposta que vol donar 

a conèixer una mica més les tradicions de l'Àfrica Occidental amb el grup 

Djilandiang. Alguns dels seus membres, que en l'actualitat viuen a 

Espanya, són descendents de castes de griots i de famílies de prínceps 

senegalesos, i vetllen perquè tota la tradició del seu país no caigui en 

l'oblit del temps. 

 

 Tubs i tubes: aquest divertit muntatge pretén apropar al públic escolar 

un instrument tan important i espectacular com poc conegut: la tuba. A 

més també mostra altres instruments dissenyats i construïts per a aquest 

concert a partir de tubs de diferents mides i materials. Es tracta d'una 

producció original de l'Auditori de Barcelona amb Albert Guinovart com a 

director musical, en què tres músics interpreten les diferents peces 

adaptades d'autors fonamentals com Bach, Mozart, Schubert, Dvorák o 

Albéniz i les composicions pròpies de Guinovart. 

 

 Un té a la menta. Músiques del Magrib: una proposta que descobreix 

la riquesa sonora d'una terra que pot semblar més llunyana del que la 

geografia i la història mostren. L'Orquestra Àrab de Barcelona (OAB) 

interpreta un repertori on es barregen els diversos estils que aporten 

cadascun dels seus membres: música tradicional del Magrib i del Pròxim 

Orient, rai, jazz, música clàssica i mediterrània, música electrònica... 

 

 Els Moussakis: espectacle protagonitzat per un grup de sis joves 

músics procedents dels Balcans i una cantant israeliana, tots ells 

residents a casa nostra, que mantenen vives alguns dels seus costums, 

recuperant i revisant la música tradicional dels Balcans. 

 

 Clarinetarium: creat i interpretat pel grup 'Ensemble Una Cosa Rara', 

proposa un viatge pels més de 400 anys d'història de l'instrument a 

través d'una dotzena de clarinets diferents i unes quantes anècdotes. 

Clarinetarium és un espectacle-concert dinàmic que combina música, 

petits experiments i història. 
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Un compromís amb l'educació 

 

Els concerts i arts escèniques escolars se celebren en el marc d'eduCaixa, una 

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 

el més enriquidora possible per a l'alumnat, l'Obra Social "la Caixa" porta a 

terme un treball pedagògic amb el professorat. En col·laboració amb els 

ajuntaments de les ciutats on se celebren els concerts, s'ofereixen uns 

materials didàctics amb propostes de treball multidisciplinari per realitzar a 

l'aula abans i després de la representació, per tal de motivar una audició crítica, 

amb continguts pedagògics ben definits.  
 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

La Fundació Bancària "la Caixa" ha consolidat la seva activitat durant 2015 

amb l'objectiu de construir una societat millor i més justa, donant oportunitats a 

les persones que més ho necessiten. L'any passat, i a través de l'Obra Social, 

ha atès 9,9 milions de beneficiaris que han participat en 46.209 iniciatives. De 

cara a 2016, l'entitat compta amb un pressupost de 500 milions d'euros, la 

mateixa partida que en els vuit anys precedents i que la consolida com la 

fundació més important d'Espanya per recursos invertits en acció social i en 

una de les més importants d'Europa i del món. Els programes socials 

continuaran sent prioritaris aquest any, amb la lluita contra la pobresa infantil i 

el foment de l'ocupació com a principals estendards. 
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